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as the mediator. This study used documentary study and qualitative methodology
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
“กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ จะกระตุ้นจิตสานึกของผู้กระทาผิด
ยิ่งกว่าการรับโทษจากศาล” (Zehr Howard, 1985)
ปั ญ หาอาชญากรรมเป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสัง คมทั่ว โลก แต่ล ะประเทศจึ ง มี
ระบบกระบวนการยุติธรรมเป็ นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม (Fagin, 2005: 50) ซึ่งใน
แต่ละสังคมย่อมมีความต้ องการให้ สงั คมของตนเองมีความสงบและปลอดภัยจากอาชญากรรม
ที่จะเกิดขึ ้น ดังนัน้ ทุกสังคมจึงสร้ างกฎระเบียบและบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็ นบรรทัดฐาน (Norms)
ของสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนของสมาชิกในสังคมให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบ
สุข
โ ด ย ป ก ติ อ า ช ญ า ก ร ร ม มิ ไ ด้ ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ผู้ ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย ทั ้ ง ห ม ด
(Alfred Mccluglee, 1963: 36) แต่หมายถึงการกระทาที่เป็ นเรื่ องก่อให้ เกิดความเจ็บปวดเสียหาย
แก่บคุ คล เป็ นการกระทาผิดไปจากข้ อตกลงหรื อบรรทัดฐานที่สงั คมวางไว้ ซึ่งข้ อตกลงนันขึ
้ ้นอยู่กบั
แต่ล ะสัง คมจะตกลงกันไว้ อ ย่า งไร แต่เ มื่ อ มี ก ารล่ว งละเมิ ด หรื อกระทาเกิ น เลยไปก็ ถือ ว่า ผิ ด
ข้ อตกลง แม้ การกระทาบางอย่า งจะไม่ก่ อให้ เ กิ ด ความเสี ยหายก็ ต าม เช่น การเล่นการพนัน
ค้ าประเวณี ยาเสพติด ในตัวของมันเองไม่มีความผิดเพราะไม่เดือดร้ อนแก่บุคคลอื่น เป็ นต้ น แต่
พฤติ ก รรมดัง กล่ า วถื อ เป็ นพฤติ ก รรมต้ อ งห้ า มเพราะจะเป็ นสื่ อ น าไปสู่ปั ญ หาอาชญากรรม
(เสริ ณ ปุณณะหิตานนท์ , 2514) จึงอาจสรุปได้ ว่า อาชญากรรม เป็ นพฤติกรรมที่ละเมิดข้ อตกลง
ร่วมกันของสังคมอันหมายถึงกฎหมายอาญา พฤติกรรมที่ไม่เป็ นการละเมิดกฎหมายอาญาถือว่า
ไม่ เ ป็ นอาชญากรรม แม้ ว่ า พฤติ ก รรมนั น้ จะผิ ด ศี ล ธรรม หรื อ ไม่ เ หมาะสมเพี ย งใดก็ ต าม
(Sutherland and Cressey, 1966) พฤติกรรมอาชญากรรม เป็ นพฤติกรรมที่มีผลเห็นได้ ภายนอก
หรื อผลที่เป็ นอันตราย กระทบกระเทือนต่อภาวะจิตใจ ไม่ว่าจะกระทาด้ วยความตังใจ
้ (mens rea)
หรื อ กระท าด้ ว ยความประมาท และพฤติ ก รรมนัน้ ต้ อ งมี ก ารก าหนดไว้ ในกฎหมายอาญา
(อัณณพ ชูบารุง, 2532)

2

ความประมาท จัดเป็ นพฤติกรรมหรื อการกระทาผิดกฎหมายซึ่งเป็ นการละเมิดข้ อตกลง
ร่ วมกัน ของสัง คมอันหมายถึง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่ นที่ มี การกาหนดโทษทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ได้ ให้ ความหมายของการกระทาโดยประมาทไว้ ในมาตรา 59
วรรคสี่ ไว้ วา่
“กระทำโดยประมำท ได้แก่ กระทำควำมผิ ดมิ ใช่โดยเจตนำ แต่กระทำโดยปรำศจำกควำม
ระมัดระวัง ซึ่ งบุคคลในภำวะเช่นนัน้ จักต้องมี ตำมวิ สยั และพฤติ กำรณ์ และผู้กระทำอำจใช้ควำม
ระมัดระวังเช่นว่ำนัน้ ได้ แต่หำได้ใช้ให้เพียงพอไม่”
การกระทาผิดโดยประมาทจึงเป็ นการกระทาผิดที่ผ้ กู ระทาขาดเจตนาหรื อความตังใจที
้ ่ จะ
มีพฤติกรรมนาไปสู่การกระทาผิดจากกฎหมายกาหนดไว้ โดยอาจกล่าวได้ ว่า การกระทาผิดโดย
ประมาท คืออาชญากรรมเป็ นครัง้ คราว (Occasional Crime) ได้ แก่ อาชญากรรมที่เกิดขึ ้นโดยไม่
เจตนาที่จะฝ่ าฝื นกฎระเบียบของสังคมแต่อย่างใด แต่อาจเป็ นเพราะความประมาทขาดความ
ระมัดระวัง ในการกระทาการใดๆ จึงได้ กระทาผิดขึน้ เช่น การขับรถยนต์โดยประมาท เป็ นต้ น
ซึ่งอาชญากรประเภทนีเ้ ป็ นอาชญากรที่ กระทาผิดเพียงครัง้ คราว โดยปกติผ้ ูกระทาผิดจะเป็ นผู้
เคารพกฎหมาย ถ้ าวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายแล้ ว ผู้กระทาผิดประเภทนี ้ยังไม่สมควรที่จะถูกเรี ยกว่า
เป็ นอาชญากร เนื่องจากขาดเจตนาร้ ายในการกระทาความผิด (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2549)
ฉะนัน้ การใช้ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (Conventional Criminal Justice)
ที่ ต้ องการ ลงโทษ ผู้ กระท าผิ ด กฎหมาย บนพื น้ ฐาน ของแนวคิ ด การแก้ แค้ นทดแทน
(Retributive Justice) การข่มขู่ด้วยจุดประสงค์ของการลงโทษ และการป้องกันสังคมส่วนรวม
ซึ่งยังคงเป็ นกระแสหลักที่จาเป็ นในสังคมผ่านระบบกระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่เหมาะสมที่จะ
นามาใช้ ในการลงโทษและจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาท เนื่องจาก
เห็นว่าเป็ นคดีที่ขาดเจตนาในการกระทาความผิด ผู้กระทาผิดไม่ได้ มีความต้ องการที่จะละเมิด
กฎหมาย (กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ , 2548) ด้ วยเหตุนี ้จึงมักมีการไกล่เกลี่ยตกลงกันในชันเจ้
้ าหน้ าที่
ตารวจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาทระหว่างผู้เสียหายละผู้กระทา
ความผิด แต่การไกล่เ กลี่ ยในชัน้ เจ้ าหน้ าที่ ตารวจดังกล่าวยัง ไม่มีกฎหมายหรื อระเบียบรั บรอง
อีกทังในคดี
้
ประมาทส่งผลให้ สมั พันธภาพที่ดี ระหว่างบุคคลในสังคมถูกทาลายลง กระบวนการ
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ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ (Restorative Justice) จึ ง อาจจะเป็ นกระบวนการฟื ้น ฟู ป ระสาน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลซึง่ ถูกทาลายจากความขัดแย้ งที่เกิดในคดีประมาทให้ ดีขึ ้นได้
เมื่อสังเคราะห์ภาพรวมปั ญหาของการนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลั กมาใช้ จดั การ
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคดีการกระทาผิดโดยประมาทแล้ ว แสดงให้ เห็นว่ามีปัญหาบางอย่างเกิด
ขึ ้นกับการจัดการความขัดแย้ งดังกล่าว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก (Alternative Justice) จึงเป็ นกระบวนการที่น่าสนใจที่จะนามาใช้ ในการจัดการ
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
สังคมไทยรู้ จักคาว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรื อ Restorative Justice
ครั ง้ แรกจากเวที วิช าการเพื่ อพัฒ นากระบวนการยุติธรรมไทยเมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2543
(จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548) จากนันจึ
้ งเป็ นคาที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายและเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ได้ เสนอให้ ใช้ คานีใ้ นการประชุม UN Expert Meeting on
Restorative Justice ที่รัฐบาลของประเทศแคนาดาจัดขึ ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 และมีการ
ให้ ความหมายกับกระบวนการยุติ ธรรมเชิงสมานฉันท์ว่า หมายถึง การอานวยความยุติธรรมที่
ต้ องการทาให้ ทกุ ฝ่ ายซึ่งได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้ กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม อันเป็ นการ
สร้ างความสมานฉั น ท์ ใ นสัง คมเป็ นเป้ าหมายสุด ท้ าย กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์
มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการฟื ้นฟูความเสียหายหรื อผลกระทบจากการกระทาผิดให้ ทุกฝ่ ายที่
ได้ รับผลร้ ายซึง่ รวมทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดให้ มีการชดใช้ การแก้ ไขฟื น้ ฟู และกลับเข้ าสู่สงั คม
เป็ นกลไกในการจัดการความขัดแย้ งที่จะส่งผลให้ เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสมานฉันท์
โ ด ย มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ทั ้ ง ผู้ เ สี ย ห า ย แ ล ะ ผู้ ก ร ะ ท า ผิ ด เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก
(จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548) กระบวนการดังกล่าวมีรากฐานดังเดิ
้ มมาจากธรรมเนียมปฏิบตั ิว่า
ด้ วยความยุติธรรมที่ปรากฏเป็ นแนวปฏิบตั ิมาตังแต่
้ ยคุ สมัยโบราณในอารยธรรมของชาวอาหรับ
กรี ก และโรมัน ที่ยอมรั บการสมานฉันท์แม้ กระทัง่ ในคดีฆาตกรรม (Van Ness, 1986: 64-68)
รวมถึงชาวพุทธ เต๋า และขงจื๊อ ซึ่งในปั จจุบนั มีความผสมผสานกระจัดกระจายอยู่ในทวีปเอเชีย
ต่างก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Haley, 1996) แม้ กระทัง่ ในสังคมไทยเองก็พบว่า
สัง คมไทยดัง้ เดิมสภาพหมู่ บ้านไทยมี การปกครองตัวเองและมี การตัดสินข้ อพิพ าทด้ วยชุม ชน
ลักษณะการปกครองเช่นนี ไ้ ด้ ปรากฏร่องรอยเหลืออยู่ในระบบ “สภาผู้เฒ่า” ของบางหมู่บ้านใน
ภาคอีสานของไทย ดังตัวอย่างของหมูบ่ ้ านนาหว้ าใต้ กิ่งอาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี หากมี
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การวิวาทกันในเรื่ องต่างๆ เช่น เรื่ องครอบครัว เรื่ องชู้สาว หรื อการทามาหากิน จะถือว่าเป็ นเรื่ อง
ลูกหลานทะเลาะกัน แต่ละฝ่ ายจะหาผู้เฒ่ามาฝ่ ายละ 4-5 คน สภาผู้เฒ่าจะปรึกษากันแล้ วตัดสิน
โดยให้ คารวะขอโทษกันแล้ วปรับไหม แล้ วอบรมสัง่ สอนมิให้ ประพฤติผิดอีก ซึง่ ยังมีใช้ จนถึงทุกวันนี ้
(จุฑารัตน์ เอื อ้ อานวย, 2548) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นกระบวนการยุติธรรมที่เน้ น
การให้ อ ภัย และการเยี ย วยามากกว่า การลงโทษ ซึ่ง โดยทั่วไปประเภทความผิ ดที่ สามารถน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ เป็ นความผิดที่เด็กเป็ นผู้กระทาผิด ความผิดจาก
ความรุ นแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ความผิดเล็ก ๆ น้ อย ๆ อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
จาคุกระยะสัน้ รวมถึงความผิดที่กระทาโดยประมาท (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2545: 15-16) โดยมี
รู ป แบบที่ น ามาใช้ เป็ นสากล 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ รู ป แบบการไกล่ เ กลี่ ย เหยื่ อ -ผู้ก ระท าผิ ด
(Victim-offenders Mediation) รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conference)
รูปแบบการพิจารณาแบบล้ อมวง (Sentencing Circles) และรู ปแบบคณะกรรมการบูรณาการ
ชุมชน (Community Reparative Boards) (จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548)
วิธีการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึง เป็ นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมในการนามาใช้ จดั การปั ญหา
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาท ซึง่ แม้ วา่ การกระทาผิดดังกล่าวจะไม่มีเจตนา
ในการกระทาผิดให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้น แต่ความขัดแย้ งดังกล่าวทาให้ สญ
ู เสียความสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคลในสังคมให้ หมดไป กระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ ซึ่งมุ่งแก้ ปัญหาจัดการ
ความขัด แย้ ง โดยให้ ผ้ ูเ สี ย หายได้ มี โ อกาสบอกกล่า วความรู้ สึก และความเสี ย หาย ตลอดจน
ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการกระท าผิ ด ของผู้ กระท าผิ ด เมื่ อ เสร็ จ สิ น้ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์แล้ ว ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดจะรู้ สึกว่าปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ ยุติลงแล้ ว
(เดชา สังขวรรณ และคณะ, 2550: 23)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความรู้ความเข้ าใจของผู้มีส่วนร่วมในการนา
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีกระทาผิดโดยประมาท รวมทัง้
ศึกษารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความ
ขัด แย้ ง ในคดี ดัง กล่า ว ตลอดจนศึก ษาความพึง พอใจของผู้มี ส่ว นร่ ว มในการน ากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท โดยใน
การศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ ศึกษาการกระทาผิดโดยประมาททัว่ ไป แต่ศกึ ษาเน้ นเฉพาะกรณีขบั รถยนต์
โดยประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส
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2.โจทย์ วิจัย
ในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กับคดี ขบั รถประมาทนัน้ มีผ้ ใู ดบ้ างที่
เป็ นบุคคลสาคัญผู้เกี่ยวข้ อง และบุคคลสาคัญผู้เกี่ยวข้ องเหล่านันมี
้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างไร และการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
กับ คดี ขับ รถประมาทมี รู ป แบบกระบวนการอย่ า งไร อี ก ทัง้ การน ากระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ กบั คดีขบั รถประมาท บุคคลสาคัญผู้เกี่ยวข้ องมีความพอใจในการนากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ดงั กล่าวมาใช้ อย่างไร
3.วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึกษาความรู้ ความเข้ า ใจ ของผู้มี ส่ว นร่ วมในการน ากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุม
ประพฤติประจาศาลอาญา
2. เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบ กระบวนการ และวิ ธี ก ารโดยการน ากระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุมประพฤติประจา
ศาลอาญา
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะคดี ขับรถประมาทจนทาให้ ผ้ ูอื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส ที่มีการนา
กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ม าใช้ ใ นการจัด การความขัด แย้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารการประชุม
ประสานสัม พัน ธภาพโดยส านัก งานคุม ประพฤติป ระจ าศาลอาญาเพี ย งคดี เ ดี ย ว โดยใช้ วิ ธี
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เนื่องจากในขณะการทาวิจยั นี ้ กรมคุมประพฤติ
ได้ ปรับนโยบายการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจ
จึงทาให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจของ
พนักงานคุมประพฤติน้อย
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5. คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรวิจัย
1. ควำมขัดแย้ ง หมายถึง ความขัดแย้ งในด้ านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเมื่อเกิดการ
ละเมิดหรื อเกิดการกระทาผิดต่อผู้เสียหายโดยไม่เจตนาในการกระทาผิดดังกล่าว ส่งผลให้ เกิด
สัมพันธภาพที่ไม่ดีตอ่ กันระหว่างผู้กระทาผิ ด ผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย
ชุมชน และสังคม
2. กระทำผิดโดยประมำท หมายถึง การกระทาผิดกฎหมายอาญาระบุไว้ ว่าการกระทา
ผิดดังกล่าว เป็ นการกระทาผิดที่ขาดเจตนาในการกระทาผิด
3. กระบวนกำรยุตธิ รรมเชิงสมำนฉันท์ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการการ
จัดการผลกระทบที่เ กิดจากการความขัดแย้ ง ที่เกิดขึน้ จากการกระทาผิดโดยประมาท โดยการ
คานึงถึงผู้กระทาความผิด ผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย ชุมชน และสังคม
ที่ได้ รับผลจากการกระทาความผิดโดยประมาทของผู้กระทาผิด โดยการสร้ างความเข้ าใจ ความ
สานึกผิดในการกระทาความผิดของผู้กระทาผิด และการให้ อภัยแก่ผ้ กู รทาผิดของผู้เสียหาย เพื่อ
ลดความบาดหมาง อารมณ์ โกรธแค้ นระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระทาผิดที่กระทาผิดโดยประมาท
โดยอาศัยการพูดคุยทาความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และการเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาผิดโดย
ประมาทของผู้กระทาผิด เพื่อคืนสัมพันธภาพที่ดีให้ กบั คนในสังคม
4. กำรประชุ ม ประสำนสั ม พั น ธภำพ หมายถึ ง กระบวนการที่ ใ ห้ ผ้ ูก ระท าผิ ด และ
ผู้เสียหายได้ มีโอกาสพบปะเพื่อทาการพุดคุย บอกกล่าวความรู้ สึกและผลกระทบที่ต่างฝ่ ายต่าง
ได้ รับจากการกระทาผิดของผู้กระทาผิด ซึ่งดาเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติภายใต้ แนวคิด
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางผู้ประสานงาน โดยกระบวนการดังกล่าว
จะมีการดาเนินการในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหาข้ อตกลง
ร่ วมกันในการที่จะชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ เู สียหาย รวมถึ งเพื่อเป็ นการเยียวยา
ผู้กระทาผิด ครอบครัว และสังคมอีกด้ วย โดยมีความมุ่งหวังที่จะประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทาความผิดที่สญ
ู เสียไปจากการกระทาความผิดให้ กลับมามีสมั พันธภาพที่อยู่
ร่วมกันได้ อย่างดีเฉกเช่นเดิม
6. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทราบถึง ความรู้ ความเข้ าใจของผู้มีส่วนร่ วมในการจัดการความขัดแย้ งโดยการนา
แนวคิ ด และรู ป แบบการจัด การความขัด แย้ ง เพื่ อ สร้ างความสมานฉัน ท์ ร ะหว่ า งผู้ก ระท าผิ ด
ผู้เสียหาย และสังคม ในคดีที่ผ้ กู ระทาผิดกระทาผิดโดยประมาท
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2. ทราบถึงกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่นามาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดี
การกระทาผิดโดยประมาทที่เหมาะสม
3. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มีสว่ นร่วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
ใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุมประพฤติประจา
ศาลอาญา
7.วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งใน
คดีกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีขบั รถยนต์โดยประมาท” ผู้วิจยั มุ่งศึกษาการนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในรูปแบบของการประชุมประสานสัมพันธภาพในขันตอนการสื
้
บเสาะและ
พินิจของพนักงานคุมประพฤติ ศึกษาเฉพาะกรณี คดีขบั รถประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บ
สาหัส การศึกษาวิจยั ในครั ง้ นี ้ ใช้ วิธีการศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็ นกรณีที่
หายาก (Rare Case) จึงใช้ วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ด้ วยวิธีการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ประกอบกับอาศัยการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) ด้ วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ.2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2555
โดยสัมภาษณ์ผ้ มู ีส่วนร่วมในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ได้ แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด เพื่อน
ของผู้เสียหาย หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติ จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาทา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ดังมีรายละเอียดแต่ละขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) กำรศึกษำค้ นคว้ ำข้ อมูลจำกเอกสำร (Documentary Study) โดยศึกษา
ค้ นคว้ าจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การน ากระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ ร่ ว มกั บ กระบวนการยุติ ธ รรมกระแสหลัก
ความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดโดยประมาท ขันตอนการด
้
าเนินการ
ขันสื
้ บเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติและการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในขันตอนดั
้
งกล่าว เพื่อนามาประกอบ อ้ างอิง และเป็ นแนวทางในการศึกษา
(2) กำรศึ ก ษำเชิ ง คุ ณ ภำพ เป็ นการศึก ษาการใช้ ก ระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ที่นามาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพิ นิจตามคาสัง่ ของศาลของพนักงานคุมประพฤติ
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ด้ วยวิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยผู้วิจยั จะใช้ เทคนิควิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่ ว ม (Non-participant Observation) ในการเข้ า ร่ ว มประชุม ประสานสัม พัน ธภาพร่ ว มกับ
ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ครอบครัว ญาติ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับผู้เสียหายและผู้กระทาผิด และพนักงาน
คุมประพฤติผ้ ปู ระสานงาน เนื่องจากการเข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพจาเป็ นจะต้ องเข้ าร่วม
สัง เกตการณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ จ ะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระบวนการการ ประชุ ม ประสาน
สัม พันธภาพซึ่ง อาจจะส่ง ผลต่อความรู้ สึกของผู้กระทาผิดและผู้เสี ยหายรวมถึง ครอบครัวของ
ผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย ซึง่ อาจจะยังผลไปสูค่ วามสาเร็จในการประชุมประสานสัมพันธภาพได้
วิธีกำรศึกษำเฉพำะกรณี (Case Study Approach) ใช้ วิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (สมหวัง พิ ธิ ย านุวัฒ น์ , 2524: 38) หมายถึ ง การศึก ษากรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ทุก แง่ มุม
(ชาย โพธิสิตา, 2547) ซึง่ เน้ นการศึกษากรณีที่เจาะจง จุดเน้ นอยู่ที่สิ่งที่ถกู ศึกษา (Case) ซึ่งจะต้ อง
มีลักษณะเจาะจง มี ขอบเขตที่ กาหนดได้ ชัดเจน มี ความสมบูรณ์ ในตนเอง เนื่ องจากในขณะ
ทาการศึกษาวิจัย กรมคุม ประพฤติไ ด้ ปรั บเปลี่ ยนนโยบายในการนากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉั น ท์ ม าใช้ ในขัน้ ตอนการสื บ เสาะและพิ นิ จ ของพนัก งานคุม ประพฤติ จึ ง ให้ การน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจมีน้อย (Rare Case)
โดยเลือกศึกษากรณีขบั รถประมาททาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัสด้ วยความสนใจอยากรู้ อยากทา
ความเข้ าใจ อยากเปิ ดเผยรายละเอียดของกรณีนี ้ เป็ นการศึกษาเพื่อประโยชน์ของความอยากรู้ใน
สิ่งนันเป็
้ นด้ านหลัก (Intrinsic Cases)
ผู้วิจยั จะใช้ เทคนิคหลายอย่างในการศึกษา ได้ แก่ เทคนิควิธีการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีสว่ นร่วม (Non-participant Observation) ในการเข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพร่วมกับ
ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด เพื่อนของผู้เสียหาย หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติ
ใช้ การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-depth
Interview)
ด้ วยแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง
(Semi-Structured Interview) โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีการเก็บข้ อมูลหลายวิธีดงั นี ้
2.1 ทาหนังสือติดต่อขออนุญาตไปยังอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อขอสารวจข้ อมูล
เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ การน ากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ จัด การความขัด แย้ ง ในคดี
ประมาท และร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพรวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม โดยประสาน
กับพนักงานคุมประพฤติเพื่อเลือกคดีเป็ นกรณีศกึ ษา
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2.2 ผู้วิจยั เลือกศึกษากรณีขบั รถประมาททาให้ ผ้ ูอื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัสที่คกู่ รณี
สมัครใจและยินดีให้ นากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ร่วม
ประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพได้ แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด เพื่อนของผู้เสียหาย หัวหน้ างานของ
ผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติเจ้ าของคดี
2.3 เมื่อพนักงานคุมประพฤติเริ่ มรับคดีมาจากศาลและสอบถามความสมัครใจ
คูก่ รณีในการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ตลอดจนการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุม ตลอดจนผู้วิจยั เข้ าไปสังเกตการณ์การประชุมประสานสัมพันธภาพโดยแยกที่นงั่ จากกลุ่ม
การประชุม โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant Observation)
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ตระหนักถึงสิทธิและเสรี ภาพของผู้เสียหายและผู้กระทาผิดที่อาจจะประสงค์
หรื อไม่ประสงค์ให้ ผ้ อู ื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมในที่ประชุม พนักงานคุมประพฤติจึงได้ แจ้ งให้ ผ้ มู ีส่วน
ร่วมในการประชุมทราบถึงความประสงค์และเป้าหมายในการเข้ าร่วมประชุมของผู้วิจยั โดยผู้วิจยั
ได้ รับอนุญาตจากผู้มีส่วนร่ วมทุกคนให้ เข้ าสังเกตการณ์ การประชุมครัง้ นี ้ได้ รวมถึงขอสัมภาษณ์
หลังเสร็จสิ ้นการประชุม
2.4 หลังจากการประชุม ผู้วิจยั สัมภาษณ์มีส่วนร่ วมในการประชุมโดยใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ด้ วยแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured
Interview) ซึง่ ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ 10 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ เข้ าร่ ว มกระบวนการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัมพันธภาพ
2. พฤติการณ์แห่งคดี
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย
4. ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากคดี
5. การเยี ย วยาเบื อ้ งต้ น ก่ อ นเข้ ากระบวนการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัมพันธภาพ
6. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
7. ความต้ องการในการเข้ าร่วมการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
8. ความคาดหวังจากการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
9. ขันตอนในการประชุ
้
มกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
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10. ความพอใจในกระบวนการ ขันตอน
้
การจัดการประชุมกลุม่ ประสาน
สัมพันธภาพ
11. ข้ อเสนอแนะ
จากนัน้ ผู้วิ จัย อาศัย แบบประเมิ นความพึง พอใจในการประชุม กลุ่ม ประสาน
สั ม พั น ธภาพที่ ผ้ ู วิ จั ย จั ด ท าขึ น้ เพื่ อ สอบถามความพึ ง พอใจในส่ ว นต่ า งๆของการประชุ ม
ประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมดจ
้
านวน 20 ข้ อ โดยประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจมาก ระดับความพึ งพอใจปานกลาง และระดับความพึงพอใจน้ อย โดยแบ่งช่วง
คะแนนเฉลี่ย โดยประเมินความพึงพอใจในด้ านต่างๆทังหมด
้
7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการดาเนินการ
ประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ด้ าน
เวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสั มพันธภาพ ด้ านผู้ดาเนินการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ ด้ านจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม กลุ่มประสานสัมพันธภาพ ด้ านผลหลังการ
ประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพ และด้ านกระบวนการทัง้ หมดในการประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพโดยรวม เมื่อให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ ว จะนาข้ อมูลที่ ได้ มาวิเคราะห์เป็ น
คะแนนความรู้ โดยรวม โดยแบ่ง คะแนนเฉลี่ยออกเป็ น 3 ระดับ คือสูง กลาง และต่า ตามช่วง
คะแนนแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference) ซึ่งสามารถแบ่งระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3
ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจปานกลาง และระดับความพึงพอใจน้ อย
ตามลาดับ
2.5 เมื่อสัมภาษณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้สัมภาษณ์ ได้ ทาการถอดเทป ประมวลสรุ ป
ประเด็นสาคัญ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้ วน ผู้สมั ภาษณ์จะขอนัดหมายผู้ร่วมการประชุมเพื่อสัมภาษณ์
เพิ่มเติมหรื ออาศัยการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์
2.6 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ใน 3 ลั ก ษณะคื อ การตี ค วามข้ อมู ล (Interpretation)
การเปรี ยบเที ย บข้ อมู ล
(Constant Comparison) และการสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) สาหรับการเชื่อมโยงให้ เป็ น
แบบแผนกระบวนการทางความคิดและสร้ างเป็ นแนวคิ ดสรุ ป (Conceptualization) แล้ วนามา
ตีความแบบสังเคราะห์ วิเคราะห์
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1 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา”
ในครัง้ นี ้ มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญในการศึกษาวิจยั ได้ แก่
1.1 พนัก งานคุม ประพฤติ เพื่ อ ทราบถึ ง หลัก การ ความเป็ นมา แนวคิด และ
กระบวนการวิธี เทคนิค ที่พนักงานคุมประพฤติได้ นากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ใน
การจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท โดยผู้วิจยั จะทาการสัมภาษณ์พนักงาน
คุมประพฤติที่เป็ นผู้รับผิดชอบคดีในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจตามคาสัง่ ของศาล และใช้ วิธี การ
ประชุมประสานสัมพันธภาพในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
1.2 คู่ก รณี ที่ มี ค วามขัด แย้ ง กัน เพื่ อ ทราบถึ ง ลัก ษณะความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้
กระบวนการการสลายตัวของความขัดแย้ ง ผลลัพธ์และความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นจากกรณีความขัดแย้ ง
ผลลัพธ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจภายหลังจากการใช้ วิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพเพื่อ
ฟื น้ ฟูสมั พันธภาพระหว่างผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย
1.3 สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย เพื่อทราบ
ถึงลักษณะความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกระบวนการการสลายตัวของความขัดแย้ ง ผลลัพธ์และความรู้สึก
ที่เกิดขึ ้นจากกรณีความขัดแย้ ง ผลลัพธ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจภายหลังจากการใช้ วิธีการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพเพื่อฟื น้ ฟูสมั พันธภาพระหว่างผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย
2 กรณีตัวอย่ ำง
ผู้วิจยั เรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ ง
ในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา” โดยใช้ การ
สัมภาษณ์ เ จาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ การเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ในคดีขับรถโดย
ประมาททาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส มาเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากการศึกษา
เฉพาะกรณีประกอบด้ วย
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2.1 ผู้เสียหายจากคดีขบั รถประมาท
2.2 ผู้กระทาผิดคดีขบั รถประมาท
2.3 พนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบคดีการกระทาผิดโดยขับรถประมาท และ
นากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ ง
2.4 ญาติหรื อผู้เกี่ยวข้ องของผู้เสียหายจากคดีขบั รถประมาท
2.5 ญาติหรื อผู้เกี่ยวข้ องของผู้กระทาผิดจากคดีขบั รถประมาท
3 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพโดยศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ได้ แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาสร้ างขึ ้นจากความรู้ ที่ได้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการศึกษาวิจยั ตามหัวข้ อ เรื่ อง “การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณี สานักงานคุมประพฤติ
ประจาศาลอาญา” ดังต่อไปนี ้
3.1. แบบสัมภำษณ์ เป็ นคำถำมแบบปลำยเปิ ด (Open-Ended Questions)
เพื่อการสัมภาษณ์ในรู ปแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาไว้ คือ
พนัก งานคุม ประพฤติ โดยสัม ภาษณ์ ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ถูกสัม ภาษณ์
ได้ แก่ ประวัติ สถานภาพ แนวคิดและประสบการณ์ การทางานในสานักงานคุมประพฤติ รวมถึง
ประสบการณ์ ใ นการจัด ประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ ทัศ นคติ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
กระบวนการประชุมประสานสัม พันธภาพ รู ปแบบ ขัน้ ตอน เทคนิค และวิธีการของการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ผลสรุปและมาตรการในการแก้ ไข เยียวยา ผู้กระทาความผิด ผู้เสียหาย และ
ครอบครัวของผู้กระทาผิดและผู้เสียหายที่ได้ จากการประชุมประสานสัมพันธภาพ รวมถึงปั ญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ ไข และความพึงพอใจในการดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ผู้กระทาผิด โดยสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ถกู สัมภาษณ์ ได้ แก่ ประวัติ
สถานภาพ ภูมิหลังของบุคคลและชุมชน แนวคิด พฤติการณ์แห่งคดีในแต่ละคดี และความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ และจิตสานึก ความรู้สึกที่มีตอ่ ข้ อสรุป แนวทางผู้กระทาผิดจะทาการชดใช้
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เยียวยาให้ แก่ผ้ เู สียหายจากการกระทาผิดของตนซึ่งเป็ นผลสรุ ป และความพึงพอใจที่ได้ จากการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ
ผู้เสียหาย โดยสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้ แก่ ประวัติ
สถานภาพ แนวคิด พฤติการณ์ แห่ง คดีที่เกิ ดขึน้ และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพ และ
ความพึง พอใจ ความรู้ สึกที่ มี ต่อ ข้ อ สรุ ป แนวทางที่ ผ้ ูกระทาผิ ดจะทาการชดใช้ เยี ย วยาให้ แ ก่
ผู้เสียหายซึง่ เป็ นผลสรุป รวมถึงความพึงพอใจที่ได้ จากการประชุมประสานสัมพันธภาพ
สมาชิกในครอบครัวของผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย โดยสัมภาษณ์ข้อมูล
ทัว่ ไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้ แก่ ประวัติ สถานภาพ แนวคิด พฤติการณ์ แห่งคดีในแต่ละคดี และ
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ กระบวนการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ
กระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพ ความรู้ สึกที่มีต่อ ข้ อสรุ ป แนวทางที่ผ้ ูกระทาผิดจะทา
การชดใช้ เยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาผิดของตนซึ่งเป็ นผลสรุป รวมถึงความพึงพอใจที่ได้ จาก
การประชุมประสานสัมพันธภาพ
3.2 กำรสังเกตกำรณ์ แบบไม่ มีส่วนร่ วม (Non-participant Observation)
ผู้วิจยั เข้ าร่วมการประชุมประสานสัมพันธภาพโดยนัง่ อยูน่ อกวงการประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆใน
การประชุมไม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิด เห็นหรื อพฤติกรรมอื่นๆ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่ วมเพื่อสังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยา ลักษณะการแสดงถึงรู้ สึก จิตสานึก และบทบาทของบุคคล
สาคัญผู้สว่ นร่วมการประชุมในระหว่างการประชุมประสานสัมพันธภาพ
3.3 แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจในกำรประชุมกลุ่ม ประสำน
สัมพันธภำพ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน 20 ข้ อ โดยประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจปานกลาง และระดับความพึงพอใจน้ อย โดยแบ่ง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เป็ นคาถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างมาจากแนวคิดของกระบวนการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพ โดยประกอบด้ วยกลุม่ คาถาม 7 ด้ าน ดังนี ้
1. คาถามด้ านด้ านการดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
จานวน 2 ข้ อ
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2. ค าถามด้ า นรู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นการประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพ
จานวน 3 ข้ อ
3. ค าถามด้ า นเวลาและสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การประชุม ประสาน
สัมพันธภาพ จานวน 4 ข้ อ
4. ค าถามด้ านผู้ ด าเนิ น การประชุ ม กลุ่ ม ประสานสั ม พั น ธภาพ
จานวน 4 ข้ อ
5. ค าถามด้ านจ านวนผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ประสานสัม พัน ธภาพ
จานวน 1 ข้ อ
6. ค าถามด้ านผลหลั ง การประชุ ม กลุ่ ม ประสานสั ม พั น ธภ าพ
จานวน 2 ข้ อ
7. ค าถามด้ านกระบวนการทั ง้ หมดในการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัมพันธภาพโดยรวม จานวน 4 ข้ อ
4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาเรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งใน
คดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา” มีแผนการ
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น ผู้วิจยั ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร
(Document Study) โดยศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาความเข้ าใจกับงานที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาในเบื ้องต้ น
ขัน้ ตอนที่ 2 วิจยั ภาคสนาม (Field Study) ผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่วิจยั ภาคสนามเพื่อ
ศึกษาวิธีการ กระบวนการ ขัน้ ตอนในการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยผู้วิจัยจะใช้ เทคนิค
วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปทาการศึกษาเก็บข้ อมูล และผู้วิจยั จะดาเนินการรวบรวมข้ อมูลจากการ
สั ง เกตการณ์ แ ละวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ดัง กล่ า วต่ อ ไป และใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
(In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ที่เลือกมา
เป็ นคดีที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ซึ่งเทคนิควิ ธีการดังกล่าว จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลที่มีความเฉพาะ
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ตรงกับเรื่ องที่ต้องการศึกษามากขึ ้น โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้ แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น
4 กลุม่ คือ
(1) กลุ่ม พนักงานคุม ประพฤติ เ จ้ าของคดี ผู้วิ จัย ได้ ทาการสัม ภาษณ์
เพื่อที่จะได้ ทราบถึงที่มา รูปแบบ วิธีการ กระบวนการวิธีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ด้ วยการประชุมประสานสัมพันธภาพ มาใช้ ในขันตอนสื
้
บเสาะเพื่อประกอบรายงานส่งต่อศาลเพื่อ
ใช้ ในการกระกอบการพิ จ ารณาของศาล โดยเป็ นงานในขั น้ ตอนความรั บ ผิ ด ชอบของ
เจ้ าหน้ าที่คมุ ประพฤติ เพื่อจัดการความขัดแย้ งที่เ กิดขึ ้นระหว่างผู้กระทาผิดกับผู้เสียหาย ทัศนคติ
และความพึงพอใจในการใช้ การประชุมประสานสัมพันธภาพ ที่นามาใช้ ในปั จจุบนั
(2) กลุ่มผู้กระทาผิด จานวน 1 คน เพื่อทราบถึงความรู้ ความเข้ าใจของ
การนากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่ เกิ ดขึน้ ทราบถึง
พฤติการณ์ความเป็ นมาและลักษณะของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น รวมทังผลกระทบจากการกระท
้
า
ความผิ ด ของผู้ กระท าความผิ ด ความรู้ สึ ก ความเหมาะสม และความพึ ง พอใจในการใช้
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ
(3) กลุม่ ผู้เสียหาย จานวน 1 คน เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้ าใจของการ
น ากระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ ในการจัด การความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทราบถึ ง
พฤติการณ์ของผู้กระทาผิดซึ่งเป็ นที่มาและลักษณะของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับผู้เสียหาย รวมทัง้
ผลกระทบจากการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดที่เกิดขึ น้ กับผู้เสียหาย ความรู้ สึก ความ
เหมาะสม และความพึง พอใจในการใช้ กระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ
(4) สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้เกี่ยวข้ องของผู้กระทาผิดจานวน 1 คนและ
สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้เกี่ยวข้ องของผู้เสียหายจานวน 1 คน เพื่อทราบถึงความรู้ ความเข้ าใจ
ของการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น รวมถึง
ผลกระทบจากการกระท าความผิ ด ของผู้ก ระท าความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม
ความรู้ สึก ความเหมาะสม และความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้ วย
วิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ
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ขั น้ ตอนที่ 3 หลัง จากทาการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องในการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพ แล้ วผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้ วนาผลการสัม ภาษณ์ ที่
ได้ มาสรุ ปวิเคราะห์ให้ ถูกต้ องตามประเด็นต่างๆ ที่ได้ ตงโจทย์
ั้
การวิจยั ไว้ รวมถึงข้ อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นต่างๆที่ได้ จากการสัมภาษณ์ หากประเด็กหรื อประเด็นใดยังขาดความชัดเจนในข้ อมูล
ผู้วิจยั จะทาการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้ ข้อมูลที่ต้องการ
ครบถ้ วนแล้ วจึงทาการอภิปรายและสรุปผลการวิจยั
5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เรื่ อง “การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณี สานักงานคุมประพฤติ
ประจาศาลอาญา” จะเป็ นการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ใน 3 ลักษณะคือ การตีความ
ข้ อมูล (Interpretation) การเปรี ยบเทียบข้ อมูล (Constant Comparison) และการสังเคราะห์
ข้ อมูล (Data Synthesis) สาหรับการเชื่อมโยงให้ เป็ นแบบแผนกระบวนการทางความคิดและสร้ าง
เป็ นแนวคิดสรุป (Conceptualization)
ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ าการค้ น คว้ า เอกสาร การสัม ภาษณ์ ใช้ การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาเชิ ง
พรรณนา จากถ้ อยคาจาการสัมภาษณ์ที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น แล้ วนามา
ตีความแบบสังเคราะห์ วิเคราะห์ แล้ วจึงทาการสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย (Induction Analysis)
อภิปรายถึงข้ อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์
ข้ อมูลจากการสังเกตการณ์ ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงพรรณนา จากความคิดเห็น
ของพนักงานคุม ประพฤติที่มี การพฤติกรรมของผู้กระทาผิดและผู้เสี ย หายหลัง จากที่ ผ่านการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ลักษณะความขัดแย้ งว่ามีในลักษณะใดบ้ าง วิธีการการจัดการความ
ขัดแย้ งเป็ นอย่างไร รวมถึง การอภิปรายข้ อเท็จจริ งที่ค้นพบตามสภาพการณ์การกระทาผิด การ
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงจากกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพของผู้กระทาผิด รวมถึงการแก้ ไข
เยียวยา ผู้กระทาผิดและผู้เสียหายด้ วยวิธีการใช้ การประชุมประสานสัมพันธภาพมาเป็ นเครื่ องมือ
ในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นอย่างไร

บทที่ 2
ว่ าด้ วยคดีขับรถประมาท
ในการศึกษาเรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งใน
คดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา” ผู้ศกึ ษาได้
รวบรวมข้ อมูล ที่เ ป็ นเอกสารและผลงานทางวิชาการที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
ประกอบด้ วยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้

-

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระทาความผิดโดยประมาท
แนวคิดเรื่ องการกระทาความผิดโดยประมาทของประเทศไทย
แนวคิดเรื่ องการกระทาความผิดโดยประมาทของต่างประเทศ
2. แนวคิดเรื่ องความขัดแย้ ง
3. งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดเรื่องการกระทาความผิดประมาท
1.1 แนวคิดเรื่องการกระทาความผิดประมาทของประเทศไทย
1.1.1 ความหมายของการกระทาโดยประมาท
ความหมายของการกระทาโดยประมาทตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
มาตรา 43 วรรคสาม ให้ ไว้ ดงั นี ้ คือ มาตรา 43 วรรคสาม “ที่ว่าการกระทาโดยประมาทนัน้ ท่าน
อธิบายว่า บุคคลกระทาโดยมิได้ ตงใจแต่
ั้
กระทาโดยอาการอย่างหนึง่ อย่างใดดังว่าต่อไปนี ้ คือ
1) การกระทาโดยปราศจากความระมัดระวังอันเป็ นวิสยั ของปกติชนก็ดี
2) ผู้หาเลี ้ยงชีพด้ วยศิลปะศาสตร์ ในกิจการอย่างอย่างหนึง่
อย่างใด เช่น เป็ นหมอ หรื อเป็ นช่างเป็ นต้ น ละเลยการอันควรต้ องทาให้ ดีในทางศิลปะศาสตร์ นนั ้
เสียก็ดี
3) ท าฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้ อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ง อัน ชอบด้ ว ยกฎหมายก็ ดี
เหล่านี ้ถึงประทาโดยมิได้ ตงใจ
ั ้ ท่านก็วา่ กระทาโดยฐานประมาท
ความหมายของการกระทาโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 59 วรรคสี่ ให้ ไว้ ดงั นี ้ คือ “การกระทาโดยประมาท ได้ แก่การกระทาความผิดมิใช่โดยเจตนา
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แต่กระทาโดยปราศจากความระมัดระวังซึง่ บุคคลในภาวะเช่นนันจั
้ กต้ องมีตามวิสยั และพฤติการณ์
และผู้กระทาอาจใช้ ความระมักระวังเช่นว่านันได้
้ แต่หาได้ ใช้ ให้ พอเพียงไม่”
กล่าวสรุปได้ ว่า “การกระทาโดยประมาท” ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 จะเห็นได้ ว่าความหมายของการกระทาโดยประมาท
นันจะเน้
้
นในเรื่ องของ “เจตนา” เป็ นหลัก กล่าวคือ ถ้ าการกระทาความผิดใดนันเกิ
้ ดจากผู้กระทา
ความผิดมีเจตนาในการกระทาความผิดเป็ นองค์ประกอบ ก็ถือว่าผู้นนได้
ั ้ กระทาความผิดและต้ อง
รับโทษจากการกระทาความผิดนันๆ
้ ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าผู้กระทาความผิดนัน้ กระทาความผิด
โดยไม่มีเจตนาเป็ นองค์ประกอบในการกระทาความผิด ก็ถือว่าเป็ นกระทาความผิดโดยประมาท
ซึง่ จะได้ รับโทษหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั กฎหมายที่ได้ กาหนดบทลงโทษแห่งการกระทาความผิดนันไว้
้
1.1.2 โครงสร้ างของความผิดที่กระทาโดยประมาท
เมื่ อพิจ ารณาการกระทาโดยประมาทตามบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 วรรคสี่ ตามโครงสร้ างความผิดอาญาของไทยแล้ ว จะมีโครงสร้ างเหมือนกับความผิด
อาญาของของประเทศเยอรมัน ซึง่ มีองค์ประกอบ 3 ประการ (จิตติ ติงศภัทิ์, 2545: 270)
1) การครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัต(ิ Tatbestandmassigkeit)
2) ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) และ
3) ความชัว่ (Schuld)
1 ) ก า ร ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ
(Tatbestandmassigkeit) ซึ่งจะแบ่งออกเป็ นการครบองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบ
ภายใน
องค์ ป ระกอบภายนอกของการกระทาโดยประมาท ก็ คือ
การกระทาซึ่งผู้กระทาได้ กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนันจะต้
้ องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ และก่อให้ เกิดผล และผลนันสั
้ มพันธ์กั บการกระทา
ตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผล
ส่ วนองค์ ประกอบภายในของการกระทาโดยประมาท คือ
การพิจารณาว่าผู้กระทารู้ ถึงอันตรายและยังฝื นกระทา กล่าวคือ ผู้กระทาอยู่บนพื ้นฐานของการ
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เสี่ยงที่อาจจะป้องกันได้ แต่ไม่ป้องกัน ย่อมถือได้ ว่าผู้นนประมาท
ั้
การพิจารณาถึงจิตใจภายในตัว
ผู้กระทานี ้เป็ นการพิจารณาในส่วนอัตวิสยั
2) ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) คือ เมื่อกระทาการใดการ
กระทาหนึ่งเป็ นการกระทาที่คอบองค์ประกอบของความผิดที่กระทาโดยประมาทแล้ ว ก็ถือได้ ว่า
การกระทานันเป็
้ นการกระทาที่ถือว่ามีความผิดกฎหมายเกิดขึ ้นแล้ ว
3) ความชั่ว (Schuld) จะต้ องพิจารณาว่าการกระทาโดยประมาทของ
ผู้กระทานัน้ มีเหตุที่จะตาหนิผ้ กู ระทาได้ หรื อไม่ โดยเหตุที่จะตาหนิผ้ กู ระทาความผิดได้ ในความผิด
ที่กระทาโดยประมาทนันอาจจะพิ
้
จารณาได้ จาก “ความสามารถในการกระทาชั่วของผู้กระทา”
และ “การที่ผ้ กู ระทาสามารถใช้ ความระมัดระวังได้ แต่ไม่ได้ ใช้ ให้ เพียงพอ” บทบัญญัติในส่วนนี ้มิใช่
องค์ประกอบของการกระทาโดยประมาทแต่อย่างใด แต่เป็ นข้ อความที่ต้องพิจารณาจากผู้กระทา
โดยตรงหลังจากพิจารณาการกระทาของเขาว่าเข้ าองค์ประกอบแล้ ว กล่าวคือ นอกจากการกระทา
นันครบองค์
้
ประกอบและการกระทานันจะผิ
้
ดกฎหมายแล้ วจะต้ องปรากฏว่า เป็ นกรณีที่ผ้ กู ระทา
สามารถใช้ ความระมัดระวังได้ แต่ไม่ได้ ใช้ ให้ เพียงพอ อันแสดงให้ เห็นถึงความชั่วของผู้กระทา
นัน่ เอง
1.1.3 หลักเกณฑ์ ของการกระทาความผิดโดยประมาท
1) ตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
มาตรา 43 วรรคสาม ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ของการกระทาโดยประมาทที่
สาคัญไว้ ดงั นี ้ (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, 2550) คือ
หลั ก เกณฑ์ แรก ต้ อ งเป็ นการกระทาที่ บุค คลนัน้ กระท าโดย
มิตงใจ
ั้
“การกระท าโดยมิ ตัง้ ใจ” หมายถึ ง การกระท าโดยไม่เ จตนา
ดังนันการกระท
้
าความผิดโดยประมาทตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 43 วรรค
สาม จึงอาจจะถือว่าเป็ นการกระทาโดยตังใจเพี
้
ยงแต่ไม่เจตนา คือ เป็ นการกระทาที่ผ้ กู ระทาไม่
เจตนาแต่เป็ นการกระทาที่ขาดความระมัดระวังที่ควรจะเป็ นวิสัยตามปกติชน ซึ่งได้ กระทาการ
ละเลยในสิ่งที่ควรกระทาตามศิลปะศาสตร์ นนั ้ หรื ออาจจะกระทาผิดกฎหมายหมาย
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หลักเกณฑ์ ท่ สี อง
(1) การกระทาโดยปราศจากความระมัดระวังอันเป็ นวิสัยของ
ปกติชนก็ดี ซึง่ คาว่า “ปราศจากความระมัดระวังอันเป็ นวิสยั ของปกติชน” นัน้ หมายถึง การกระทา
ที่ผ้ ูกระทาขาดความระมัดระวัง ที่ สามัญชนพึง กระทากัน ซึ่ง การกระทานัน้ จะถื อว่าขาดความ
ระมัดระวังหรื อไม่นนั ้ จะพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับความระมัดระวังของปกติชนที่พึงกระทากัน
โดยทัว่ ไป
(2) หาเลี ้ยงชีพด้ วยศิลปะศาสตร์ ในกิจการอย่างอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เช่น เป็ นหมอหรื อเป็ นช่าง เป็ นต้ น ละเลยการอันควรต้ องทาให้ ดีในทางศิลปะศาสตร์ นนเสี
ั ้ ยก็ดี
ซึง่ คาว่า “หาเลี ้ยงชีพด้ วยศิลปะศาสตร์ ในกิจการอย่างอย่างหนึง่ อย่างใด” นันหมายถึ
้
ง ผู้ที่ประกอบ
อาชีพต้ องใช้ กลักวิชาเฉพาะอย่างซึ่งเรี ยกได้ ว่าเป็ นผู้ที่มีวิชาชีพที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถหรื อ
ความเชี่ยวชาญในบางเรื่ องเป็ นพิเศษ ซึ่งในมาตรานี ้ไม่ได้ กาหนดว่าเป็ นวิชาชีพหมอเท่านัน้ แต่
หมายรวมถึงทุกวิชาชีพ ดังนันใน
้ มาตรา 43 วรรคสอง จึงเป็ นเรื่ องของผู้กระทาเป็ นผู้มีวิชีพต้ องใช้
ความรู้ ความามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนัน้ ๆเป็ นพิเศษแต่ได้ ละเลยคือไม่ได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพดังกล่าว
(3) กระท าฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้ อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ง อัน ชอบด้ ว ย
กฎหมาย กล่าวคือมาตรา 43 วรรคสามเป็ นกรณี ที่ผ้ ูกระทาได้ กระทาการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับ หรื อคาสั่งอันชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่ง กฎหมายได้ บญ
ั ญัติระดับของความระมัดระวัง ที่
ผู้กระทาการบางอย่างจะต้ องใช้ โดยกฎหมาย ซึ่งข้ อบังคับหรื อคาสั่งได้ บญ
ั ญัติระดั บของความ
ระมัดระวังไว้ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น การกาหนดความเร็ ว
ในการใช้ รถใช้ ถ นน เป็ นต้ น ซึ่ง เมื่ อบุคคลได้ ละเว้ นการกระทาข้ อ บัง คับ หรื อคาสั่ง ที่ ก ฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ ก็ถือว่ากระทาโดยขาดความระมัดระวัง ซึง่ ก็ถือว่าผู้นนได้
ั ้ กระทาผิดโดยประมาท
ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาบทบัญ ญัติเ กี่ ยวกับ การกระท าความผิด โดย
ประมาทในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 43 วรรคสามแล้ ว จะเห็นว่าสามารถแยกการกระทา
โดยประมาทออกเป็ น 2 ประเภทดังนี ้
(1) กรณี ป ระมาทโดยแท้ ซึ่ ง ก็ คื อ การกระท าโดยประมาท
(Negligence) ตามมาตรา 43 วรรค หนึง่ และ สอง
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(2) กรณีที่กฎหมายให้ ถือว่าเป็ นการกระทาโดยประมาท ซึ่งก็คือ
กรณี มาตรา 43 วรรคสาม ซึง่ ข้ อนี ้ไม่ใช่หมายถึงผู้กระทาผิ ดไม่มีความระมัดระวัง แต่หมายถึง เป็ น
การฝ่ าฝื นคาสัง่ หรื อข้ อบังคับ ซึ่งผลจากการฝ่ ายฝื นนัน่ เองทาให้ เกิดผลแก่บุคคลอื่นถือว่าเป็ นการ
กระทาโดยประมาท อันเป็ นประมาทโดยผลของกฎหมาย
2) ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 59 วรรคสี่ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ของการกระทาโดยประมาท
ที่สาคัญไว้ ดงั นี ้คือ
1.เป็ นการกระทาโดยไม่เจตนา
2.เป็ นการกระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึง่ บุคคลใน
ภาวะเช่นนันจั
้ กต้ องมีตามวิสยั และพฤติการณ์
3.ผู้กระทาอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านันได้
้ แต่หาได้ ใช้ ให้
พอเพียงไม่
4.การกระทาเช่นนันเข้
้ ากรณีที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ ต้องรับผิดเมื่อ
ได้ กระทาโดยประมาท
1 เป็ นการกระทาโดยไม่ เจตนา คือ ถ้ าเป็ นการกระทาที่เกิด
จากเจตนา ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา แต่ถ้าการกระทาผิดนันไม่
้ มีเจตนา ก็ถือว่าเป็ น
การกระท าความผิ ด โดยประมาท และจะรั บ ผิ ด ทางกฎหมายอาญาหรื อ ไม่เ พี ยงใดนัน้ ก็ ต้ อ ง
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ อย่างไรก็ตามการละเว้ นหรื อละเลยการกระทาก็อาจจะถือเป็ นการกระทาผิด
โดยประมาทได้ เช่นกัน
2 เป็ นการกระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล
ในภาวะเช่ นนัน้ จักต้ องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ “การกระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง ”
หมายรวมถึงทัง้ กรณีที่ผ้ ูกระทาได้ กระทาโดยไม่ใช้ ความระมัดระวังเลย และกรณี ที่ผ้ กู ระทาขาด
ความระมัดระวังหรื อใช้ ความระมัดระวังไม่เพียงพอด้ วย ดังนันหลั
้ กสาคัญการกระทาโดยประมาท
จึงอยูท่ ี่วา่ ผู้กระทาไม่ได้ ใช้ ความระมัดระวังให้ เพียงพอ
การใช้ ความระมั ด ระวั ง เพี ย งพอหรื อไม่ นั น้ ระดั บ ความ
“เพียงพอ” นันจะพิ
้
จารณาได้ จาก “ความระมัดระวังซึง่ บุคคลในภาวะเช่นนันจั
้ กต้ องมีตามวิสยั และ
พฤติการณ์” คือเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างภาวะความระมัดระวังของปกติบคุ คล ถ้ าผู้กระทาไม่
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ใช้ ความระมัดระวังเพียงพอเท่ากับความระมัดระวังของปกติบุคคล ก็ถือว่า บุคคลผู้นนั ้ กระทา
ความผิดโดยประมาท
วิสัย หมายความว่า ลักษณะที่ เ ป็ นอยู่ข องบุคคลผู้ก ระท า
บางครัง้ เรี ยกว่า “สภาพภายในตัวผู้กระทา” ซึ่งต้ องแยกออกเป็ น 2 กรณี คือวิสยั ของคนธรรมดา
ซึง่ พิจารณาตามอายุ เพศ การอบรม ความจัดเจนแห่งชีวิต ฯลฯ และ วิสยั ของบุคคลผู้มีวิชาชีพซึ่ง
ต้ องอาศัยความรู้ความชานาญเป็ นพิเศษ เช่น เป็ นแพทย์ เป็ นนายช่าง
ในกรณี วิ สัย คนธรรมดาเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาก็ คื อ ดูว่า บุค คล
ธรรมดาในสภาพเช่นนัน้ หรื อขณะกระทาการเช่นนันจะใช้
้
ความระมัดระวังขนาดไหน แล้ วนาเอา
การกระทาของผู้กระทามาเทียบดู ถ้ าผู้กระทาใช้ ความระมัดระวังน้ อยกว่าขนาดความระมัดระวัง
ของบุคคลที่ตงขึ
ั ้ น้ เป็ นเกณฑ์วัดนัน้ ก็ถือว่า เป็ นการกระทาโดยประมาท แต่ถ้าผู้กระทาใช้ ความ
ระมัดระวังเท่ากันหรื อมากกว่าขนาดความระมัดระวังของบุคคลธรรมดาก็ถือว่าเป็ นการกระทาโดย
ใช้ ความระมัดระวังตามวิสยั แล้ ว ไม่เป็ นประมาท ขนาดความระมัดระวังของบุคคลธรรมดานันเป็
้ น
มาตรฐานภายนอก ที่สมมติขึ ้นเพื่อต้ องการวัดว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาโดยประมาทหรื อไม่
โดยไม่ได้ เอาบุคคลใดบุคคลหนึง่ เฉพาะเป็ นเกณฑ์ในการวางมาตรฐานนี ้
พฤติการณ์ หมายถึง ข้ อเท็จ จริ ง ประกอบการกระทาหรื อเหตุ
ภายนอกตัวผู้กระทา เช่น สภาพรถ สภาพถนน สภาพแวดล้ อม สภาพแสงสว่าง รวมทังเหตุ
้ การณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ด้ วย ซึ่งการใช้ ความระมัดระวังของบุคคล ย่อมมีมากน้ อยแตกต่างกันไปตามแต่
พฤติการณ์ ซึ่ง จะต้ องนาเอาข้ อเท็จ จริ ง มาประกอบว่าในพฤติการณ์ เช่นนัน้ บุคคลในลักษณะ
เช่ น นั น้ ผู้ กระท าควรระมั ด ระวั ง เพี ย งไหนถ้ าขาดไป จึ ง อาจถื อ ได้ ว่ า เป็ นกรณี ป ระมาท
(จิตติ ติงศภัทิ์, 2547: 270)
3 ผู้กระทาอาจใช้ ความระมัดระวังเช่ นว่ านัน้ ได้ แต่ หาได้ ใช้
ให้ พอเพียงไม่ ซึ่งประโยคที่ว่า “ผู้กระทาอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ ได้ แต่หาได้ ใช้ ให้
พอเพียงไม่” หมายถึงผู้กระทาต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ กล่าวคือ
หากผู้นนสามารถที
ั้
่จะใช้ ความระมัดระวังขนาดที่บคุ คลที่อยู่ในวิสยั และพฤติการณ์เช่นเดียวกับผู้ ที่
สามารถใช้ ความระมัดระวังได้ แล้ ว แต่ผ้ กู ระทาไม่ใช้ กรณีเช่นนี ้ต้ องถือว่าผู้กระทาได้ กระทาโดย
ประมาท
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แต่หากผู้กระทาไม่สามารถใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านันได้
้ การ
กระทาของผู้กระทาก็ไม่ถือเป็ นการกระทาโดยประมาท ซึ่งในข้ อนีก้ ฎหมายต้ องการจะลงโทษ
บุคคลที่สามารถใช้ ความระมัดระวังได้ ดีกว่านันแต่
้ ไม่ยอมกระทา ซึง่ ถ้ อยคาส่วนนี ้ถือว่าเป็ นถ้ อยคา
ที่มีปัญหาของบทบัญญัติ มาตรา 59 วรรคสี่ อันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างของนักนิติศาสตร์
ไทย เพราะบางท่านมีทศั นะว่า บางครัง้ การที่ผ้ กู ระทาสามารถกระทาการระมัดระวังได้ ดีกว่าที่
สามารถกระทาได้ แต่ละเว้ นการกระทา ก็ถือว่ามี “ความชัว่ ”ประกอบอยูด่ ้ วย
ศ.ดร.คณิต ณ นคร ซึ่งมีความเห็นว่า “การที่บุคคลสามารถใช้
ความระมัดระวังตามวิสยั และพฤติการณ์ได้ แต่ไม่ได้ ใช้ ให้ เพียงพอนัน้ มีนยั อย่างเดียวกันกับการ
ตาหนิการกระทาของบุคคลในเรื่ อง “ความชัว่ ” อันเป็ นสาระสาคัญประการหนึ่งของ “โครงสร้ าง
ของความรับผิดทางอาญา” ฉะนันค
้ าว่า “และผู้กระทาอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านันได้
้ แต่หา
ได้ ใช้ ให้ เพียงพอไม่” จึงมิใช่สว่ นที่เป็ นองค์ประกอบของการกระทาโดยประมาท เนื ้อหาของถ้ อยคา
ในส่วนนี จ้ ึง เป็ นเรื่ องของ “ความชั่ว ” ไม่ใช่เรื่ อง “การครบองค์ประกอบที่กฎหมายที่ กฎหมาย
บัญ ญัติ” ซึ่ง ความไม่ถูกต้ องไม่เป็ นธรรมของความผิดฐานต่างๆ ที่ กระทาโดยประมาทอยู่ที่ว่า
ผู้กระทาผิดได้ ละเมิดคุณธรรมทางกฎหมายด้ วยการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นความระมัดระวัง และ
ในส่วนของความชัว่ ผู้กระทาผิดต้ องถูกตาหนิเพราะผู้กระทาความผิดสามารถใช้ ความระมัดระวัง
เช่นว่านันได้
้ แต่ไม่ใช้ ให้ เพียงพอ” (คณิต ณ นคร, 2547: 269)
กล่า วสรุ ปได้ ว่า บทบัญญัติม าตรา 59 วรรคสาม การกระทาโดย
ประมาท เป็ นเรื่ องของการขาดความระมัดระวังในการกระทา ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนันจะต้
้
องมี
ตามวิสยั และพฤติการณ์เท่านัน้ ซึ่งองค์ประกอบวรรคสาม อาจจะเป็ นเรื่ องของพฤติการณ์พิเศษที่
อาจจะสามารถใช้ ค วามระมัด ระวัง ให้ เพี ย งพอมากกว่า ระดับ ความระมัด ระวัง ในภาวะปกติ
และผู้ก ระท าไม่ ส ามารถใช้ ความระมัด ระวัง ได้ แต่ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ นการกระท าโดยประมาท
เช่น การช่วยเหลือของแพทย์ ที่ จาเป็ นจะต้ องมีการผ่าตัดคนไข้ ในป่ า ซึ่งไม่มีเครื่ องมืออุปกรณ์
พร้ อมเหมือนกับโรงพยาบาล และแพทย์ผ้ ผู ่าตัดก็ได้ กระทาโดยความระมัดระวังเช่นนี ้ก็ไม่ถือเป็ น
การกระทาโดยประมาท
4 การกระทาเช่ นนัน้ เข้ ากรณีท่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ ต้อง
รับผิดเมื่อได้ กระทาโดยประมาท คือ เป็ นไปตามบทบัญญัติตาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
59 วรรคหนึ่ง “บุคคลจะรับผิดทางอาญาได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นการกระทาความผิดโดยเจตนา เว้ นแต่จะ
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ได้ กระทาความผิ ดโดยประมาท ในกรณี ที่กฎหมายได้ บัญญัติให้ ต้อ งรั บผิ ดเมื่ อได้ กระทาโดย
ประมาท…” กล่าวคือการกระทาความผิดโดยประมาทไม่ได้ เป็ นมูลเหตุแห่งความรับผิดทางอาญา
เหมือนกับการกระทาความผิดโดยเจตนา ด้ วยเหตุนี ้บุคคลจะรับผิดทางอาญาโดยการกระทาผิด
โดยประมาทได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการกระทาผิดโดยประมาทและมีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้ ต้องรับผิดเท่านัน้
มิใช่วา่ บุคคลกระทาความผิดโดยประมาททุกกรณีจะต้ องได้ รับผิดทางอาญาเสมอไป
ตามประมวลกฎหมายอาญาอาญาของไทยนันได้
้ บญ
ั ญัติให้ การ
กระทาโดยประมาทเป็ นความผิดไว้ เฉพาะความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรม ความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้ เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่ างกาย ความผิดต่อ
เสรี ภาพ และความผิดทังลหุ
้ โทษในบางฐานความผิดเท่านัน้ ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 ฐานความผิด คือ
(1) เจ้ าพนักงานปล่อยให้ ผ้ ูถูกคุมขัง หลุดพ้ นจากการคุมขังไป
โดยประมาท ตามมาตรา 205 บัญญัตไิ ว้ วา่ “ถ้ าการกระทาดังกล่าวใน มาตรา 204 เป็ นการกระทา
โดยประมาท ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิน สี่พนั บาท หรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ” ซึ่งมาตรา 204 บัญญัติไว้ ว่า “ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน มีตาแหน่งหน้ าที่ควบคุม ดูแลดูแลผู้ที่
ต้ องคุมขังตามอานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรื อของเจ้ าพนักงานผู้มีอานาจสืบสวน
คดีอาญา กระทาด้ วยประการ ใด ๆ ให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในระหว่างคุมขังนันหลุ
้ ดพ้ นจากการคุมขังไป ต้ อง
ระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึ่งปี ถึงเจ็ดปี และปรับตังแต่
้ สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พนั บาท ถ้ าผู้ที่หลุด
พ้ นจากการคุมขังไปนันเป็
้ นบุคคลที่ต้องคาพิพากษา ของศาลหนึ่งศาลใดให้ ลงโทษประหารชีวิต
จาคุกตลอดชีวิตหรื อจาคุก ตังแต่
้ สิบห้ าปี ขึ ้นไป หรื อมีจานวนตังแต่
้ สามคนขึ ้นไป ผู้กระทาต้ อง
ระวางโทษจาคุกตังแต่
้ สองปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ สี่พนั บาทถึง สองหมื่นบาท”
(2) ทาให้ เกิดเพลิงไหม้ โดยประมาท ตามมาตรา 225 บัญญัติไว้
ว่า “ผู้ใดทาให้ เกิดเพลิงไหม้ โดยประมาท และเป็ นเหตุให้ ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรื อการกระทา
โดยประมาทนันน่
้ าจะเป็ นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อ
ปรับไม่เกินหรื อปรับไม่เกิน หนึง่ หมื่นสี่พนั บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
(3) ก่อให้ เกิดภยันตรายต่อประชาชนโดยประมาท ตามมาตรา
239 บัญญัติไว้ ว่า “ถ้ าการกระทาดังกล่าวใน มาตรา 226 ถึง มาตรา 237 เป็ นการกระทาโดย
ประมาท และใกล้ จะเป็ นอันตรายแต่ชีวิต ของบุคคลอื่น ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับ ไม่เกินสองพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
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(4) ทาให้ ผ้ ูอื่นถึง แก่ความตายโดยประมาท ตามมาตรา 291
บัญญัติไว้ ว่า “ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานันเป็
้ นเหตุ ให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท”
(5) ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับอันตรายสาหัสโดยประมาท ตามมาตรา 300
บัญญัติไว้ ว่า “ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานันเป็
้ นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน หกพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
(6) หน่ ว งเหนี่ ย วกั ก ขั ง ผู้ อื่ น โดยประมาท ตามมาตรา 311
บัญญัตไิ ว้ วา่ “ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง
หรื อต้ องปราศจากเสรี ภาพในร่างกายต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคแรก เป็ นเหตุให้ ผ้ ถู กู หน่วงเหนี่ยวถูกกักขัง
หรื อต้ องปราศจากเสรี ภาพในร่างกายนันถึ
้ งแก่ความตายหรื อรับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้ องระวาง
โทษดังที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในมาตรา 291 หรื อมาตรา 300”
(7) ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจโดยประมาท ตาม
มาตรา 390 บัญญัตไิ ว้ วา่ “ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานันเป็
้ นเหตุ ให้ ผ้ อู ื่นรับอันตราย
แก่กายหรื อจิตใจ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ”
ในส่ว นความผิ ดเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ ไม่มี บ ทบัญญัติให้ รับผิ ดหาก
กระทาโดยประมาท ทังนี
้ ้คงเป็ นเพราะความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรี ภาพ และการก่อให้ เกิด
ภยันตรายต่อประชาชนและมีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนมากกว่าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เป็ นเรื่ องของเอกชนมากกว่ามหาชน ซึ่งผู้ได้ รับความเสียหายมี
สิทธิเรี ยกร้ องค่าสินไหมตามกฎหมายแพ่งเรื่ องละเมิดได้ อยูแ่ ล้ ว (สมพร พรหมหิตาธร, 2547: 54)
1.1.4 ประเภทของการกระทาโดยประมาทตามกฎหมายไทย
การกระท าโดยประมาทตามกฎหมายต่า งประเทศทัง้ ประเทศที่ ใ ช้ ก ฎหมาย
ซีวิลลอร์ (Civil Law) และประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) นันได้
้ มีการ
แบ่งประเภทของการกระทาโดยประมาท โดยประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายซีวิล ลอร์ (Civil Law)
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เช่น ประเทศเยอรมัน ได้ มีการแบ่ง ประเภทของการกระทาโดยประมาทออกเป็ น 2 ประเภท
(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546) คือ
1. ประมาทโดยรู้ตวั (Bewusste Fahrlassigkeit) และ
2. ประมาทโดยไม่ร้ ูตวั (Unbewusste Fahrlassigkeit)
ในประเทศที่ ใ ช้ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
เช่นประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ มีการแบ่งประเภทของการกระทาความผิดโดย
ประมาทออกเป็ น 2 ประเภทเช่นกัน คือ
1. ประมาทโดยจงใจ (Recklessness)
2. ประมาทธรรมดา (Negligence)
ส าหรั บ การกระท าโดยกฎหมายโดยประมาทตามกฎหมายไทย
ทังกฎหมายลั
้
กษณะอาญา ร.ศ. 127 และประมวลกฎหมายอาญา 2499 พบว่า ไม่ได้ มีการแบ่ง
ประเภทของการกระทาความผิ ดโดยประมาทแต่อย่างใด แต่สิ่ง ที่บญ
ั ญัติในกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 มาตรา 43 วรรคสาม และและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่นนั ้
เป็ นหลักเกณฑ์ของการกระทาโดยประมาทโดยทั่วไป ซึ่งหมายรวมถึงทัง้ ประมาทโดยรู้ ตวั หรื อ
ประมาทโดยจงใจ และ ประมาทโดยไม่ร้ ู ตัวหรื อประมาทธรรมดา ตามหลักกฎหมายที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น แต่ศาลจะพิจารณาถึงระดับความประมาทที่ผ้ กู ระทาได้ ก่อขึ ้นโดยใช้ หลักเกณฑ์
อย่างเดียวกัน ซึง่ ถ้ าหากเป็ นกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้กระทาได้ กระทาโดยประมาทอย่างร้ ายแรงซึ่งอาจ
พิจารณาได้ จากข้ อเท็จจริ งในคดี ศาลก็จะมีคาพิพากษาลงโทษหนักกว่ากรณีที่ผ้ กู ระทาได้ กระทา
ความผิดโดยประมาทเพียงเล็กน้ อย แต่ในความเป็ นจริ งทางสภาวะจิตใจของผู้ที่กระทาผิดโดย
ประมาทแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546: 70)
นอกจากมีการแบ่งประเภทของการกระทาผิดโดยประมาทจาก กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และประมวลกฎหมายอาญาแล้ วยังมีนกั วิชาการบางท่านได้ แบ่งประเภท
ของการกระทาโดยประมาทไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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1) ประมาทโดยรู้ ตัว (Bewusste Fahrlassigkeit) หรื อประมาท
โดยจงใจ (Recklessness)
โดย ศ.ดร. หยุด แสงอุทยั ได้ ให้ ความหมายของการกระทาโดยประมาท
โดยรู้ตวั กล่าวคือ ประมาทโดยรู้ตวั (Bewusste Fahrlassigkeit) คือ ผู้กระทาได้ ร้ ูตวั แล้ วว่าผลอาจ
เกิดขึ ้นได้ แต่เชื่อใจว่าผลคงจะไม่เกิดขึ ้น ตัวอย่างเช่น ก.ยิงนกที่อยู่ใกล้ ๆ คน ก.รู้แล้ วว่าลูกกระสุน
อาจถูกคนได้ แต่เชื่อใจว่าผล (คือการยิงถูกคน) คงจะไม่เกิดขึ ้น เพราะเชื่อฝี มือแม่นปื นของตน การ
กระท าของ ก. เป็ นการกระมาทโดยรู้ ตัว เพราะ ก. รู้ แล้ วว่ า การยิ ง ถู ก คนอาจเกิ ด ขึ น้ ได้
(หยุด แสงอุทยั , 2548: 138)
พลต ารวจตรี สุ วัณ ชั ย ใจหาญได้ อ ธิ บ ายไว้ ในค าอธิ บ ายประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1 ว่าการกระทาโดยประมาทโดยได้ คิด กล่าวคือ กระทาประมาทโดยได้ คิด
คือ เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูกระทาคิดแล้ วว่าผลอาจเกิดขึน้ ได้ แต่ไม่ได้ คิดว่าผลนันๆ
้ จะเกิดขึ ้นจริ งๆ จึงได้
กระทาการนันๆ
้ ลงไปและก็ไม่ประสงค์จะให้ ผลนันๆ
้ เกิดขึ ้นด้ วย และถ้ าทราบว่าผลนันจะเกิ
้
ดขึ ้น
จริงก็จะงดเว้ นเสียไม่กระทาลงไป (สุวณ
ั ชัย ใจหาญ, 2531: 226)
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ขับรถแซงรถซึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้ าในขณะที่มีรถอื่นสวน
ทางมา นาย ก. เจตนาจะแซงให้ พ้น แม้ นาย ก. จะคิดว่าถ้ าหากแซงไม่พ้นรถอาจจะชนกันและมี
คนได้ รับบาดเจ็บก็ดี แต่ นาย ก. ก็ไม่ได้ ประสงค์จะให้ รถชนกัน เพียงต้ องการอย่างเดียวคือแซงขึ ้น
หน้ ารถคันที่อยูข่ ้ างหน้ าไปให้ พ้นเท่านัน้ หากแซงไม่พ้นเกิดชนกันมีคนได้ รับบาดเจ็บหรื อตายจึงถือ
ว่า นาย ก. ได้ กระทาโดยประมาทโดยได้ คิดแล้ ว (แต่ไม่ได้ คิดว่าผลจะเกิดขึ ้นคือคิดว่าคงจะขับแซง
ขึ ้นไปพ้ นได้ โดยรถไม่ชนกัน)
ศ.ดร. คณิ ต นคร ได้ อธิ บายไว้ ในหนัง สือกฎหมายอาญาภาคทั่วไปว่า
ก า ร ก ร ะ ท า โ ด ย ป ร ะ ม า ท โ ด ย รู้ ตั ว ก ล่ า ว คื อ ก ร ะ ท า โ ด ย ป ร ะ ม า ท โ ด ย รู้ ตั ว
(Bewusste Fahrlassigkeit) คือ การกระทาโดยประมาทที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดเห็น
ถึ ง ภยั น ตรายที่ ป ระจั ก ษ์ ที่ มี ต่ อ วั ต ถุ ที่ ค้ ุ มครองแล้ ว แต่ ผ้ ู กระท าความผิ ด ก็ ยั ง เชื่ อ มั่ น ว่ า
จากความสามารถของตนหรื อจากความโชคดีของตนภยันตรายที่ประจักษ์ นนจะไม่
ั้
สามารถเกิดขึ ้น
ได้ กล่าวคือ เป็ นกรณีของการกระทาที่ผ้ กู ระทาความผิดไม่เพียงแต่ขาดความระมัดระวังเท่านัน้ แต่
ได้ กระทาไปโดยรู้อยู่แล้ วว่าเป็ นการเสี่ยงที่จะเกิดภัยแต่ก็ยงั ขืนทาลงไปโดยตน คิดว่าคงสามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ ภยั นันเกิ
้ ดขึ ้นได้ (คณิต นคร, 2547: 275-276)
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2) ประมาทโดยไม่ ร้ ู ตัว (Unbewusste Fahrlassigkeit) หรื อประมาท
ธรรมดา (Negligence)
โดย ศ.ดร. หยุด แสงอุทยั ได้ ให้ ความหมายของการกระทาโดยประมาท
โดยไม่ร้ ูตวั กล่าวคือ ประมาทโดยไม่ร้ ูตวั (Unbewusste Fahrlassigkeit) ซึ่งเป็ นกรณีที่ผ้ กู ระทาไม่
รู้ตวั เลยว่าผลจะเกิดขึ ้น ตัวอย่างเช่น ก. ยิงนกที่เกาะอยู่ใกล้ ๆ คน ก. ไม่คิดเลยว่าการยิงนกนันอาจ
้
ถูกคนที่ อยู่ใกล้ ๆ นัน้ ได้ เมื่อลูกกระสุ นปื นถูกคนต้ องถื อว่า ก. กระทาโดยประมาทโดยไม่ร้ ู ตัว
(หยุด แสงอุทยั , 2548: 138)
พลต ารวจตรี สุ วัณ ชัย ใจหาญได้ อ ธิ บ ายไว้ ในค าอธิ บ ายประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1 ว่าการกระทาโดยประมาทโดยไม่ร้ ูตวั ไว้ ว่า กล่าวคือ การกระทาประมาท
โดยไม่ได้ คดิ ว่าผลจะเกิดขึ ้น คือ ผู้กระทาการอย่างหนึ่ง แต่มีผลอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ ้น โดยที่ผ้ กู ระทา
ไม่ได้ คดิ มาก่อนเลยว่าผลนันจะเกิ
้
ดขึ ้น (สุวณ
ั ชัย ใจหาญ, 2531: 226)
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ไปในป่ าเห็นผู้ตายซึ่งแต่งตัวด้ วยผ้ าสีดา คิดว่าเป็ น
หมีจึงยิงไปถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย โดยไม่พิจารณาให้ ดี เป็ นการกระทาโดยประมาทให้ คนตาย
(จะเห็นได้ วา่ นาย ก. ไม่ได้ คดิ มาก่อนเลยว่าจะมีผลจากการกระทาที่เป็ นประมาทเกิดขึ ้น)
ศ.ดร. คณิ ต นคร ได้ อธิ บายไว้ ในหนัง สือกฎหมายอาญาภาคทั่วไปว่า
ก า ร ก ร ะ ท า โ ด ย ป ร ะ ม า ท โ ด ย ไ ม่ รู้ ตั ว ก ล่ า ว คื อ ก ร ะ ท า โ ด ย ป ร ะ ม า ท โ ด ย ไ ม่ รู้ ตั ว
(Unbewusste Fahrlassigkeit) คือ การที่ผ้ กู ระทาความผิดได้ กระทาการฝ่ าฝื นความระมัดระวัง
ตามวิสยั และพฤติการณ์ไปโดยไม่ได้ คานึงถึงโอกาสที่การกระทาของตนจะนาไปสู่การกระทาที่ครบ
องค์ ป ระกอบที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ ซึ่ง โดยทั่ว ไปการกระท าโดยประมาทมัก จะเป็ น “ประมาท
โดยไม่ร้ ูตวั ” (คณิต นคร, 2547: 275-276)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ในเรื่ องของการแบ่งประเภทของการกระทาโดยประมาทใน
ประเทศไทยนันได้
้ แบ่งการกระทาออกเป็ น 2 ประเภท คือ การกระทาโดยประมาทโดยรู้ตวั และไม่
รู้ตวั ซึ่งการกระทาโดยรู้ ตวั คือการกระทาที่ผ้ กู ระทาเล็งเห็นถึงผลของการกระทานันว่
้ าเป็ นเช่นไร
แต่อาจจะมีจิตใจเบี่ยงเบนเข้ าข้ างตนเองไปว่าเมื่อกระทาไปแล้ วอาจจะไม่เกิดขึน้ หรื อ ตนเองมี
ความสามารถในการกระทามากพอที่จะไม่ทาให้ ผลร้ ายเกิดขึ ้น อีกส่วนหนึ่งคือการกระทาโดยไม่
รู้ ตวั กล่าวคือ เป็ นการกระทาที่ผ้ กู ระทาไม่ร้ ู ว่าผลจากการกระทานัน้ เป็ นอย่างไร หรื อกระทาอีก
อย่างหนึง่ แต่ผลที่เกิดขึ ้นปรากฏเป็ นอีกอย่างหนึง่
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1.2 แนวคิดเรื่ องการกระทาความผิดประมาทของต่ างประเทศ
แนวคิดเรื่ องการกระทาผิดโดยประมาทของต่างประเทศสามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะของการใช้ ระบบกฎหมาย ดังต่อไปนี ้ คือ
1.2.1 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้ แก่ ประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา
1.2.2 ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ได้ แก่ ประเทศเยอรมัน
1.2.1 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
1) โครงสร้ างความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของบุ ค คลตามแนวคิ ด ในระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) นันมี
้ หลักการที่สาคัญประการหนึ่งว่า “การกระทาไม่เป็ นเหตุให้
บุคคลต้ องรับผิดเว้ นแต่ผ้ กู ระทามีจิตใจชัว่ ร้ าย” (actus non, facit reum, nisi mens sit rea-an
act does not make a person guilty unless the mind is guilty.) (Cross and Jones,
1968: 32) กล่าวคือ การกระทาที่จะเป็ นเหตุให้ บคุ คลต้ องรับความผิดทางอาญาได้ นนั ้ จะต้ อ งเป็ น
การกระทาที่ผ้ กู ระทาได้ กระทาโดยมีจิตใจชัว่ ร้ ายที่จะกระทาการนันๆ
้ ด้ วยเหตุนี ้การกระทาที่จะ
เป็ นเหตุให้ บุคคลต้ องรั บผิดในทางอาญาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)
จะต้ องประกอบไปด้ วย ส่วนที่เป็ นการกระทาที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็ นความผิดหรื อที่เรี ยกกันว่า
“actus reus” ซึ่งการกระทานี ้กฎหมายให้ รวมถึงการงดเว้ นการที่จะต้ องกระทาด้ วย อีกประการ
หนึ่งคือ เป็ นการกระทาที่ต้องมีส่วนของจิตใจที่ถูกตาหนิได้ ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบภายในอัน
เป็ นองค์ประกอบทางจิตใจซึง่ ก็คือ “mens rea”
จากหลักการดังกล่าวโครงสร้ างความผิดทางอาญาตามของประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้ แก่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา จึงต้ อง
ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, 2550) คือ
(1) ต้ องมีการกระทาที่ผิดกฎหมาย (actus reus) และ
(2) ต้ องมีองค์ประกอบทางด้ านจิตใจของผู้กระทาผิด
(mens rea)
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(1) ต้ องมีการกระทาที่ผิดกฎหมาย (actus reus) กล่าวคือต้ องมีการ
กระทาที่แสดงออกมาภายนอกและการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย ซึ่งการกระทา (action) นันสามารถ
้
แยกออกเป็ น 2 ส่วน (H.L.A. Hart, 1961: 34) คือ (1) การเคลื่อนไหวร่างกายหรื อกล้ ามเนื อ้ ของ
ผู้กระทา ซึ่ง การเคลื่อนไหวร่ างกายของผู้กระทานัน้ จะต้ องเกิดจากการควบคุม ของจิ ตใจด้ วย
กล่าวคือ เป็ นการเคลื่ อนไหวร่ างกายภายใต้ จิ ตใจบัง คับหรื อควบคุม ได้ (willed movement)
ผู้กระทาได้ กระทาลงไปโดยความสมัครใจหรื อมีเจตจานงที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางนัน้ การ
เคลื่อนไหวมิได้ อยู่ในอานาจจิต (a reflex) หรื อเกิดจากการชักกระตุก (convulsion) หรื อไม่ร้ ูสึกตัว
( unconsciousness) เ ช่ น ล ะ เ ม อ ห รื อ เ ป็ น โ ร ค ล ม บ้ า ห มู ไ ม่ ถื อ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า
(ทวีเกี ยรติ มีนะกนิษฐ, 2547: 38) และ (2) ผลอันเกิดจากการกระทานัน้ เป็ นการกระทาที่ผิด
กฎหมาย (actus reus) ซึ่งนอกจากหมายถึงการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อทางร่างกาย และผลที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อทางร่ างกายแล้ ว ยังจะต้ องประกอบด้ วยพฤติการณ์ แวดล้ อมทาง
กายภาพ (the surrounding physical circumstances) อีกด้ วย ดังนัน้ จึงอาจจะสรุ ปได้ ว่า
การกระทาที่จะเป็ นความผิดทางอาญานัน้ จะต้ องประกอบไปด้ วย
- การเคลื่อนไหวทางร่างกาย (bodily movement) ตามที่กฎหมาย
กาหนด
- สถานการณ์แวดล้ อม (circumstances)
- ผลจากการกระทานัน้ (consequence)
(2) ต้ องมีองค์ ประกอบทางด้ านจิตใจของผู้กระทาผิด (mens rea)
กล่าวคือ mens rea เป็ นเรื่ องสภาวะทางจิตใจ (the mental state) ของผู้กระทา เป็ นเรื่ องที่จะต้ อง
พิสูจน์ถึงสภาวะจิตใจของผู้กระทาความผิด ซึ่งได้ มีการบ่งไว้ ในบทบัญญัติของโดยหมาย เช่น มี
เจตนาร้ าย (maliciously) โดยรู้ (knowingly) โดยตังใจ
้ (intentionally) ซึ่งแสดงได้ ให้ เห็นถึงสภาวะ
จิตใจที่น่าตาหนิ (blameworthy state of mind) ได้ แก่ เจตนา (intention) และประมาทโดยจงใจ
(recklessness)
ดัง นัน้ ในการพิ จ ารณาความรั บ ผิ ด ทางอาญาของบุ ค คลตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้ แก่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กานัน้ สิ่งแรกที่
จะต้ องพิจารณาคือ ส่วนที่เรี ยกว่า “ actus reus” ว่ามีการกระทาและการกระทานันมี
้ กฎหมาย
บทบัญญัติว่าเป็ นความผิดหรื อไม่ ถ้ าการกระทานันเป็
้ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ก็พิจารณาใน
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ส่วนของสภาวะทางจิตใจ ซึ่งก็คือ “mens rea” ว่าผู้กระทาได้ กระทาโดยเจตนา ประมาทโดยจงใจ
หรื อไม่ หรื อเป็ นเพียงประมาทธรรมดาหรื อกระทาผิดโดยสภาวะจิตพลังเผลออั
้
นไม่อาจตาหนิได้
เท่านัน้
1.2.2 ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)
1) โครงสร้ างความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมัน
โครงสร้ างของความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมันนันมี
้ 3 ส่วน ดังนี ้
(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546: 70) คือ
(1)การครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
(Tatbestandmassigkeit)
(2)ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit)
(3) ความชัว่ (Schuld)
(1)การครบองค์ ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
(Tatbestandmassigkeit)
การกระท าความผิ ด ที่ ส มควรลงโทษนัน้ จะต้ อ งเป็ นการการ
กระทาที่ครอบองค์ประกอบที่กฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้ ในแต่ละฐานความผิด ซึ่งการพิจารณาในส่วน
ของการครอบองค์ประกอบนี ้เป็ นเพียงการพิจารณาในเบื ้องต้ น โดยยังไม่ได้ เป็ นการวินิจฉัยว่าการ
กระทานันเป็
้ นความผิดทางอาญาหรื อไม่ เพราะในบางครัง้ แม้ การกระทานันจะครบองค์
้
ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ แต่หากมีเหตุที่ทาให้ การกระทานันชอบด้
้
วยกฎหมายแล้ ว การกระทานันย่
้ อมไม่
เป็ นความผิด
(2) ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit)
โครงสร้ างส่ ว นนี จ้ ะเป็ นการพิ จ ารณาว่ า การกระท าที่ ค รบ
องค์ประกอบนันมี
้ สาเหตุที่ทาให้ การกระทานันชอบด้
้
วยกฎหมายหรื อไม่ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ
เป็ นกรณีที่ผ้ กู ระทามีอานาจกระทาได้ หรื อไม่ โดยเหตุที่ทาให้ การกระทานันชอบด้
้
วยกฎหมายหรื อ
เหตุที่ผ้ ูกระทามี อานาจกระทาได้ อาจบัญญัติอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์ อักษร หรื อเป็ นไปตาม
จารี ตประเพณีหรื อเกิดจากความยินยอมของผู้ถกู กระทาได้
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(3) ความชั่ว (Schuld)
การกระทาที่ผิดกฎหมายอาญาเป็ นการกระทาที่ผิดศีลธรรมของ
การอยูร่ ่วมกันของกฎหมายอาญา เป็ นการกระทาที่ “ชัว่ ” และเป็ นการกระทาที่ “ตาหนิ” ได้ ที่ต้อง
ลงโทษ ดังนัน้ หลังจากพิจารณาโครงสร้ างที่ สองแล้ ว จะต้ องพิจารณาในส่วนต่อมาในส่วนของ
ผู้กระทาด้ วยว่าการกระทาของเขาเป็ นสิ่ งที่สงั คมควรจะตาหนิได้ หรื อไม่ หรื อผู้กระทาได้ กระทาลง
ไปโดยรู้ ผิดชอบเพียงใด เพราะความชัว่ เป็ นเรื่ องของ “ความรู้ ผิดชอบ” อันเป็ นการพิจารณาทาง
อัตวิสยั ซึง่ ถ้ าหากได้ ความว่าผู้กระทาผิดกระทาไปโดยไม่ร้ ูผิดชอบหรื อหรื อการกระทาของเขาเป็ น
สิ่งที่สงั คมไม่ควรจะตาหนิแล้ ว กฎหมายจะยกเว้ นโทษให้ เพราะถือว่าบุคคลนัน้ “ไม่มีความชัว่ ”
ความบกพร่ องของบุคคลในเรื่ อ งความไม่ร้ ู ชอบนัน้ อาจเกิ ดขึน้ จาก อายุข องผู้กระทา จิ ต ของ
ผู้กระทา ความไม่ร้ ูข้อผิดถูก (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2524: 6)
กล่าวโดยสรุ ปเกี่ ยวกับการกระทาที่เป็ นความผิดอาญาตามกฎหมาย
เยอรมันนัน้ กฎหมายจะถือว่าการกระทานันเป็
้ นความผิดก็ต่อเมื่อการกระทานันประกอบไปด้
้
วย
โครงสร้ างทังสามประการ
้
คือครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรื อไม่ การกระทานันกฎหมาย
้
ได้ บัญ ญัติว่าเป็ นความผิ ดหรื อไม่ และพิจ ารณาถึง ตัวผู้กระทาว่ามี ความชั่วหรื อไม่ ซึ่ง ถ้ าขาด
โครงสร้ างประการใดประการหนึ่งไป ก็ไม่ถือว่าเป็ นการกระทาที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งอย่างไรก็ตาม
ผู้กระทาสังคมจะเป็ นผู้กาหนดการกระทานันจะถื
้ อว่าเป็ นคนชัว่ หรื อไม่ กล่าวคือ ถ้ าการกระทานัน้
สังคมสามารถที่จะให้ การยอมรับและการให้ อภัยได้ กฎหมายก็จะยกเว้ นโทษให้ เป็ นการให้ สงั คม
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดกฎเกณฑ์ควบคุมสมาชิกในสังคม เพราะกฎหมายมีจดุ ประสงค์เพื่อ
เพื่อรักษาความสงบในสังคม โดยกฎหมายมาจากสมาชิกในแต่ละสังคม ดังนัน้ การกาหนดการ
กระทาว่า ชัว่ หรื อ ดี สังคมย่อมเป็ นผู้ที่กาหนด เพราะผลที่กาหนดว่าการกระทาเช่นใดเป็ นความ
ชัว่ สามารถที่จะกล่าวได้ ว่ามาจากบรรทัดฐานของคนในสังคมที่เป็ นมติของคนส่วนใหญ่ในสังคม
นัน่ เอง
2) หลักเกณฑ์ ของการกระทาโดยประมาท
( 1 ) ค ว า ม มิ ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท า
(Das Handlungsunrecht) ซึ่ง ได้ แ ก่ การละเมิ ด ต่อ หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในทาง
ภาวะวิสยั (Die Verletzung der objektiven Sorgfaltspflicht)
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(2) ความมิ ช อบด้ วยกฎ หมายของ ผลของ การกระท า
(Das Erfolgsunrecht) ซึง่ ได้ แก่การเกิดขึ ้นของผล สาเหตุของการเกิดขึ ้นของผลและการคาดหมาย
ได้ ของผลการกระทา (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546)
3) ความหมายและหลักเกณฑ์
(1) การกระทาโดยประมาทตามกฎหมายอังกฤษ
การกระทาโดยประมาท หมายถึง การละเลยที่ จ ะต้ องปฏิ บัติ
ตามมาตรฐานความระมัดระวัง (Standard of care) ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของผู้กระทาที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานความระมัดระวัง ดังนันการกระท
้
าโดยประมาทจึง เป็ นการละเลยที่จะประพฤติปฏิบตั ิให้
เหมื อนกับวิญญูชน (reasonable man) หรื อบุคคลที่ มีความสุขุมรอบคอบ (prudent man)
ในพฤติการณ์ซงึ่ กฎหมายบัญญัตใิ ห้ ต้องประพฤติตนเยี่ยงวิญญูชน (Williams, 1983: 88)
ต่อมาศาลได้ พฒ
ั นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทาโดยประมาท
(Negligence) โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ที่ว่า ความประมาทนันต้
้ อง “ร้ ายแรง” (gross) ซึ่งหมายความ
ว่า การกระทาที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานความระมัดระวังเพียงเล็กน้ อยหรื อมีเหตุอนั สมควรไม่ทาให้
บุค คลต้ อ งรั บ โทษในทางอาญา ซึ่ง หลัก เกณฑ์ ที่ เ พิ่ ม เติม ขึน้ มาใหม่นี ม้ ี ลัก ษณะเป็ นการระบุ
(degree of negligence) ที่จาเป็ นสาหรับความรับผิดทางอาญา (Williams, 1983: 88)
(2) การกระทาโดยประมาทตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
การกระทาโดยประมาทของประเทศสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ น
การกระทาโดยประมาทในทางเพ่ง (Simple or ordinary negligence) กับการกระทาโดยประมาท
ที่ มี ความรั บผิดทางอาญา (Culpable or negligence) (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริ ญ , 2550)
กล่าวคือ
- การกระทาโดยประมาทในทางเพ่ง (Simple or ordinary
negligence) คือการให้ สิทธิแก่บคุ คลเกี่ยวกับการฟ้องคดีเพื่อเรี ยกค่าเสียหาย
- คือการให้ บคุ คลต้ องรับผิดทางอาญา
ซึ่ง ความประมาทที่ รั บ ผิ ด ทางอาญาเป็ นความผิ ด ที่ ม ากกว่ า
ความประมาทในทางแพ่ง ด้ วยเหตุนี ้จึงเกิดแนวคิดที่ว่าการกระทาโดยประมาทจะต้ องมีความรับ
ผิดทางอาญา ซึง่ การจะบัญญัติให้ กระทาโดยประมาทเป็ นความผิดทาอาญาได้ นนั ้ จะต้ องปรากฏ
ว่าการกระทาโดยประมาทนันจะต้
้ องถึงขนาดที่จะเป็ นการกระทาโดยประมาทในทางอาญา
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การกระทาโดยประมาททางอาญา หมายถึง เป็ นการกระทาใด
ยกเว้ นการกระทาที่เพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยเจตนา หรื อขาดความยับยังและจงใจ
้
ซึ่งอยู่ต่ากว่าที่กฎหมายบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้อื่นให้ พ้นจากการเสี่ยงภยันตรายที่ไม่มีเหตุ ผลอัน
สมควร ซึ่งมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติขึ ้นเพื่อคุ้มครองให้ ผ้ อู ื่นให้ พ้นจากการเสี่ยงต่อภยันตรายที่
ไม่มีเหตุผลอันสมควรนัน้ เป็ นมาตรฐานการกระทา (Standard of conduct) ซึ่งทุกคนจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามเพื่อหลีกเลี่ยงความประมาท
บางครั ง้ ประมาทก็ ยัง หมายถึ ง การกระท าที่ เ บี่ ย งเบนจาก
ร้ ายแรงจากมาตรฐานความระมัดระวัง (Standard of care) ซึ่งกฎหมายต้ องการจากปั จเจกบุคคล
(Individual) และบ่อยครัง้ ที่ศาลได้ อธิ บายการกระทาโดยประมาทในทางอาญาไว้ ว่าเป็ นความ
ประมาทอย่างร้ ายแรง (Gross negligence) หรื อการกระทาโดยประมาทที่ต้องมีความรับผิด
(Culpable negligence) ในขณะที่ในบางศาลก็ได้ อธิบายไว้ ว่าบุคคลที่กระทาโดยประมาทในทาง
อ า ญ า คื อ บุ ค ค ล ผู้ ซึ่ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ สี่ ย ง ต่ อ ภ ยั น ต ร า ย ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร ต่ อ ผู้ อื่ น
(unjustified risk of harm to others)
เมื่อมีการกาหนดความรับผิดทางอาญาในเรื่ องการกระทาโดย
ประมาทขึ ้นมาในระบบคอมมอลลอว์ (Common Law) จึงจาเป็ นที่จะต้ องการกาหนดให้ มีบางสิ่งที่
พิเศษสาหรั บความผิดทางอาญาในเรื่ องการกระทาโดยประมาทในทางอาญาที่ม ากกว่าความ
ประมาทในทางแพ่ง (Ordinary Negligence) ซึ่งเพียงพอสาหรับความผิดในเรื่ องละเมิดเท่านัน้
อะไรบางสิ่งที่พิเศษ (Something Extra) ซึ่งสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญาต้ องการกาหนดให้ มีนนจะต้
ั ้ อง
เป็ นอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ (R. LaFave, 1983: 262)
- การกระทาของจาเลยจะต้ องเป็ นการเสี่ยงที่จะทาให้ ผ้ อู ื่นเกิด
ภยั น ตรายหรื อเกิ ด ความเสี ย หายมากกว่ า การกระท าโดยละเมิ ด โดยประมาท เลิ น เล่ อ
(Tort Negligence) หรื อ กล่า วอี ก นัยหนึ่ง คื อ กากระท าโดยประมาทในทางอาญาจะต้ อ งมี
“ความประมาทในระดับที่สงู ” (High Degree of Negligence) มากกว่า “ความประมาทในทาง
แพ่ง” (Ordinary Negligence)
- การกระทาโดยประมาทในทางอาญาจะต้ องกาหนดให้ จาเลย
ตระหนัก (รู้ ) (Realize) ถึ ง ภยันตรายที่ เขาก่อ ขึน้ โดยรู้ ตัว (Consciously) ซึ่ง การตระหนักรู้ ถึ ง
ภยัน ตรายที่ เ ขาก่ อ ขึ น้ โดยรู้ ตัว นัน้ ไม่ ไ ด้ ถูก ก าหนดไว้ ใ นกรณี ข องความประมาทในทางแพ่ ง
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กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความแตกต่างระหว่างความประมาทในทางแพ่งกับความประมาททางอาญา
ก็คือ ความประมาทในทางแพ่งเป็ นความผิดในทางภาวะวิสยั ส่วนความประมาททางอาญาเป็ น
ความผิดในทางอัตวิสยั
- การกระท าโดยประมาททางอาญาอาจจ าเป็ นต้ อ งมี ทัง้
(1) การกระทาซึ่งก่อให้ เกิดการเสี่ยงต่อภยันตรายในระดับที่สูงมากกว่าที่กาหนดไว้ สาหรับความ
ประมาทในทางแพ่ง และ (2) การรู้ ตัวในทางอัตวิสัยของจาเลยว่าการกระทาของเขาเป็ นการ
กระทาที่ก่อให้ เกิดการเสี่ยงภยันตรายเช่นนัน้
(3) การกระทาโดยประมาทตามกฎหมายเยอรมัน
การกระทาโดยประมาท หมายถึง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 15 ของประเทศเยอรมัน (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, 2550) คือ
มาตรา 15 บัญญัติไว้ ว่า “การกระทาโดยประมาทจะถูกลงโทษ
ได้ ก็ตอ่ เมื่อกฎหมายได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ อย่างชัดแจ้ งให้ ลงโทษการกระทาโดยประมาท”
ความผิ ดที่ กฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน บัญ ญัติไ ว้ ว่า เป็ น
ความผิด อันได้ แก่
1.ความผิดเกี่ยวกับการทาอันตรายและก่ออันตรายต่อชีวิตและ
ร่างกาย เช่นฆ่าคนตายโดยประมาท (มาตรา222) และทาร้ ายร่างกายโดยประมาท (มาตรา 230)
2.ความผิดที่เป็ นอันตรายต่อสังคม (มาตรา 306)
3.ความผิดฐานก่อให้ เกิดเพลิงไหม้ โดยประมาท (มาตรา 309)
4.ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม (มาตรา 324) เป็ นต้ น
ซึ่ง ความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง เกี่ ย วกับการกระทาโดยประมาทของ
กฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน ยัง ไม่ มี ก ารก าหนดความหมายอย่ า งแย่ ชัด มี ก ารก าหนด
ความหมายของคาว่า “ประมาทเลินเล่อ”เท่านัน้
มาตรา 276 วรรคหนึง่ “บุคคลผู้ซงึ่ ไม่ได้ ใช้ ความระมัดระวังอย่าง
วิญญูชน บุคคลนันกระท
้
าโดยประมาทเลินเล่อ”
นอกจากนี ้ใน Manual of German Law ได้ ให้ ความหมายของ
การกระทาโดยประมาทในทางอาญาไว้ ว่า จะเป็ นการกระทาโดยประมาท (Negligence) ได้ ก็
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ต่อเมื่อ บุคคลนันได้
้ กระทาลงโดยขาดความระมัดระวัง (Due Care) อันสมควรภายใต้ พฤติการณ์
เช่นนันตลอดจนความสามารถและการด
้
ารงชีพของแต่ละบุคคล และผู้กระทาไม่อาจคาดเห็นได้
อย่างแน่แท้ ถึงผลที่อาจจะเกิดขึ ้นแม้ วา่ เขาควรจะคาดเห็นได้ (Brit, 1952: 79)
4) ประเภทของการกระทาผิดโดยประมาท
(1) ความประมาทธรรมดาและความประมาทโดยรู้ ตัว
ความประมาทธรรมดาตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
(Negligence) การกระทาโดยประมาทธรรมดาตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ เป็ นการกรณีที่
ผู้กระทาละเลยหรื อไม่เอาใจใส่ตอ่ ภยันตราย ซึ่งรวมทังกรณี
้
ที่ผ้ กู ระทาควรที่จะรู้ว่ามีการเสี่ยงต่อ
ภยันตรายและควรมีความเอาใจใส่กบั ภยันตราย ความรับผิดชอบของจาเลยสาหรับความประมาท
ธรรมดา (negligence) จึงขึ ้นอยู่กับข้ อเท็จจริ งที่ว่าจาเลยละเลยที่จะรู้ (ตระหนัก) (Realize) หรื อ
ควรที่ จ ะต้ องรู้ ถึง การเสี่ ย งต่อ ภยันตรายและละเลยที่ จ ะปฏิ บัติตามมาตรฐานการกระทาของ
วิญญูชน
การทดสอบความประมาทธรรมดาในรู ปแบบของการพิจารณา
โดยเปรี ยบเทียบกับวิญญูชน จึงเรี ยกว่า “มาตรฐานทางภาวะวิสยั ” (Objective Standard) ซึ่งการ
ทดสอบนี ้ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การค้ นหาสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจของจาเลย (Williams, 1983: 88) ดังนัน้ ความ
ประมาทธรรมดา (Negligence) จึงไม่ใช่รูปแบบหนึ่งของ “mens rea” การกระทาโดยประมาทนัน้
เป็ นเพียงการแสดงให้ เห็นถึงการขาดความเอาใจใส่เท่านัน้ ไม่เกี่ยวกับความชัว่ ร้ ายของจิตใจแต่
อย่า งใด และสิ่ ง นี ท้ าให้ มี ค วามแตกต่า งกัน ระหว่า งประมาทโดยจงใจ (Recklessness) และ
ประมาทธรรมดา (Negligence) (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, 2550)
ตามกฎหมายประเทศอังกฤษความแตกต่างระหว่างประมาท
โดยจงใจ (Recklessness) และประมาทธรรมดา (Negligence) อยู่ที่การรู้ตวั หรื อไม่ร้ ู ตวั ถึงการ
เสี่ยงต่อภยันตรายของผู้กระทา กล่าวคือ ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) ผู้จะทาจะต้ องรู้ ตวั
(Aware) ว่าการกระทาของตนเป็ นการเสี่ยงที่จะก่อให้ เกิดภยันตรายไม่ว่าจะเป็ นการรู้ ตวั ในทาง
อัต วิสัย (Subjective) หรื อการรู้ ตัว ในทางภาวะวิ สัย (Objective) แต่ส าหรั บประมาทธรรมดา
(Negligence) นัน้ ผู้กระทาไม่จาเป็ นต้ องมีองค์ประกอบในเรื่ องของการรู้ ตวั แต่อย่างไรก็ตามทัง้
การกระทาโดยจงใจและการกระทาโดยประมาทมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือ
ต้ องเป็ นการเสี่ยงภัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Unreasonable Risk)
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ความประมาทธรรมดาตามกฎหมายของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา (Negligence)
การกระทาโดยประมาทธรรมดาตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา คือการกระทาของบุคคลจะเป็ นความประมาทธรรมดาก็ตอ่ เมื่อ บุคคลนันควรจะใช้
้
ความระมัดระวังในการเสี่ยงต่อภยันตรายที่ไม่สมควร ซึ่งเกิดจากการกระทาของเขา การเสี่ยงต่อ
ภยันตรายดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะและระดับที่ผ้ กู ระทาเพิกเฉยที่จะรู้ ถึงการเสี่ยงนัน้ โดยพิจารณา
จากลักษณะและวัตถุประสงค์ของการกระทานันๆ
้ ตลอดจนพฤติการณ์ต่างๆ ที่ผ้ กู ระทารู้ รวมถึง
การเบี่ยงอย่างร้ ายแรงจากระดับมาตรฐานความระมัดระวังซึ่งวิญญูชน (Reasonable Person)
พึงจะปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เช่นเดียวกับผู้กระทา
ค ว า ม ป ร ะ ม า ท ธ ร ร ม ด า ( Negligence) ต า ม ก ฎ ห ม า ย
สหรัฐอเมริกาจะต้ องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) การแสดงถึงระดับของการเสี่ยงต่อ
ภยันตรายซึ่งผู้กระทาได้ ก่อขึ ้น และ (2) การวัดระดับของการกระทาเช่นว่านัน้ โดยใช้ มาตรฐาน
ในทางภาวะวิสยั (Objective Standard) (R. La Fave, 1983: 262-263)
(1) การแสดงถึงระดับของการเสี่ยงต่ อภยันตราย
ซึ่งผู้กระทาได้ ก่อขึน้
เป็ นการแสดงถึงความเสี่ยงต่อภยันตรายในระดับที่สูง
มากกว่าการกระทาโดยประมาทในทางแพ่ง เพื่อแสดงให้ เห็นถึง “ความประมาทในระดับที่สูง ”
(High Degree of Negligence) ของผู้กระทา โดยระดับของการเสี่ยงต่อภยันตรายซึ่งกฎหมาย
ต้ องการสาหรับ ความประมาทธรรมดา ก็คือ “การเสี่ยงต่อภยันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร”
ซึง่ หมายถึงการก่อให้ เกิดภยันตรายต่อผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะเสี่ยงหรื อการไม่มีเหตุผล
เพียงพอที่จะทาการเสี่ยงเช่นนัน้ ซึ่งการเสี่ยงต่อภยันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นการเสี่ยง
ต่อภยันตรายที่ไม่ได้ รับการยอมรับทางสังคม
(2) การวัดระดับ ของการกระทาเช่ นว่ านั น้ โดยใช้
มาตรฐานในทางภาวะวิสัย
ผู้กระทาควรที่จะต้ องรู้ถึงการเสี่ยงต่อภยันตรายโดยไม่
มีเ หตุผลอันสมควร แม้ ว่าผู้กระทาจะไม่ร้ ู ข้ อเท็จ จริ งว่าการกระทาของเขาก่อให้ เกิดภยันตราย
เช่นนัน้ ขึน้ ถ้ าหากวิญญูชนควรจะต้ องรู้ ถึงการเสี่ยงต่อภยันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนัน้
มาตรฐานในทางภาวะวิสยั นันอาจเรี
้
ยกอีกชื่อหนึ่งว่า มาตรฐานวิญญูชน (Reasonable Man
Standard)
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ประมาทโดยรู้ ตั ว ตามกฎหมายของประเทศเยอรมั น
(Bewusste Fahrlassigkeit) การกระทาโดยประมาทโดยรู้ตวั ตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน
คือการที่ผ้ ูกระทาความผิดได้ กระทาการฝ่ าฝื นความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ ไปโดย
ไม่ไ ด้ คานึง ถึง โอกาสที่ การกระท าของตนจะนาไปสู่การกระทาที่ ค รบองค์ป ระกอบที่ กฎหมาย
บัญญัติ
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า ความหมายของความประมาทธรรมดาตาม
กฎหมายอั ง กฤษและสหรั ฐ อเมริ กาตามระบบกฎหมายระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และความหมายของความประมาทโดยรู้ ตวั ตามกฎหมายเยอรมันตามระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) นันเป็
้ นการที่ผ้ กู ระทาผิดกระทาผิดโดยขาดการระมัดระวัง ขาดการ
เอาใจใส่ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ ้นโดยไม่มีความระมัดระวัง ไม่คานึงว่าจะเกิดความเสียหายเกิดขึ ้น
(2) ความประมาทโดยจงใจและความประมาทโดยไม่ ร้ ู ตัว
ความประมาทโดยจงใจตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
(Recklessness) การกระทาโดยประมาทโดยจงใจตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ เป็ นสิ่งที่ใช้
ในการพิจารณาเพื่อแสดงให้ เห็นถึงระดับของความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ ซึ่งหมายถึงการ
ขาดความระมัดระวังอย่างมาก (ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ, 2550)
John Smith ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามค าว่ า ประมาทโดยจงใจ
(Recklessness) ว่าหมายถึงการกระทาที่ผ้ กู ระทาได้ กระทาลงโดยไม่เพียงแต่ขาดความระมัดระวัง
เท่านัน้ แต่ได้ กระทาโดยรู้อยูแ่ ล้ วว่าเป็ นการเสี่ยงที่จะก่อให้ เกิดภยันตรายขึ ้น แต่ก็ยงั ขืนกระทาโดย
คิดว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดภัยขึ ้นได้
ส่ ว นในการพิ จ ารณาคดี ข องศาล ความประมาทโดยจงใจ
(Recklessness) ยังคงเป็ นเรื่ องที่สบั สนเนื่องจากมีบทนิยามสองบทนิยามเกี่ยวกั บความประมาท
โดยจงใจ (Recklessness)ซึ่ง คนจะรู้ จัก กัน ในนามความประมาทโดยจงใจในรู ป แบบของ
Cunningham (Cunningham Recklessness) และความประมาทโดยจงใจในรู ปแบบของ
Caldwell (Caldwell Recklessness) ซึง่ ความผิดบางกรณีจะตรงกับแต่ละรูปแบบ
(1)
ความประมาทโดยจงใจในรู ป แบบของ
Cunningham มีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ
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- จาเลยรู้ ตวั (Awareness) ว่ามีการเสี่ยงต่อภยันตราย
ซึง่ การกระทาของเขาหรื อของเธออาจทาให้ เกิดความเสียหายขึ ้นได้ ซึ่งถูกเรี ยกว่า “ความประมาท
โดยจงใจอย่างรู้ ตวั ” (Advertent Recklessness) และองค์ประกอบเรื่ องการรู้ ตวั ยังมีการนาเรื่ อง
ของ mens rea มาพิจรณากับความประมาทโดยจงใจอีกด้ วย ว่าเวลาในขณะนันเธอหรื
้
อเขารู้ตวั
ว่าถ้ าจะปฏิบตั แิ ล้ วจะเกิดภยันตรายแต่เขาก็กระทา
- การเสี่ยงต่อภยันตรายเป็ นเรื่ องไม่มีเหตุผลอันสมควร
(Unreasonable) สาหรับจาเลยที่จะกระทาการเสี่ยงต่อภยันตรายเช่นนัน้
(2) ความประมาทโดยจงใจในรู ปแบบของ
Caldwell จะให้ ค านิ ย ามกว้ า งกว่ า การให้ ค วามหมายกระท าโดยประมาทโดยจงใจของ
Cunningham ซึง่ รูปแบบของ Caldwell นัน้ Lord Diprock ได้ ให้ เหตุผลไว้ สามประการ คือ
- สิ่งซึ่งแบ่งเส้ นระหว่างการรู้ ตวั และการไม่ร้ ูตัวถึงการ
เสี่ยงภยันตรายของจาเลยนันมี
้ ขอบเขตที่แคบและยากต่อการพิสจู น์ ซึ่งคณะลูกขุนและผู้พิพากษา
ไม่ควรต้ องรับภาระเช่นนี ้ เราต้ องยอมรับข้ อเท็จจริ งที่ว่า มันอาจจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่เราจะรู้ ว่า
บุคคลที่กาลังกระทาอย่างรวดเร็ วนันได้
้ กระทาลงไปโดยรู้ ตวั หรื อไม่ร้ ู ตวั ถึ งภยันตรายซึ่งเป็ นผลที่
เกิดจากการะกระทาของเขา ซึ่งก็เหมือนกันกับเรื่ องของเจตนา การสาคัญผิด และปั ญหาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับจิตใจของผู้กระทา
- โดยทัว่ ไปแล้ วความหมายของคาว่าประมาทโดยจงใจ
(Recklessness) น่าจะมีขอบเขตที่ กว้ างกว่าการรู้ ตัวถึง การเสี่ยงภยันตราย โดยควรที่จ ะเหมา
รวมถึงการขาดความระมัดระวังและขาดความยังคิ
้ ดด้ วย
- ผู้ซึ่งละเลยที่จะคาดเห็นถึงการเสี่ยงต่อภยันตรายที่
สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจนมีความน่าตาหนิไม่น้อยไปกว่าผู้ที่คาดเห็นถึงการเสี่ยงต่อภยันตราย
และยังคงขืนที่กระทาลงไป
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า บทนิยามความประมาทโดยจงใจในรูปแบบ
ของ Caldwell ได้ รวมองค์ประกอบของความประมาทโดยจงใจในรูปแบบของ Cunningham หรื อ
ความประมาทโดยจงใจอย่างรู้ตวั ไว้ ด้วย โดยรวมถึงบุคคลที่ร้ ูถึงการเสี่ยงต่อภยันตราย นอกจากนี ้
ยังได้ มีการขยายไปถึงบุคคลที่ละเลยที่คิดว่าอาจจะมีภยันตรายอย่างหนึ่ งอย่างใดเกิดขึ ้นซึ่งเป็ น
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ภยันตรายที่เห็นได้ ชดั เจน จึงอาจกล่าวได้ ว่าบุคคลผู้มีความประมาทโดยจงใจตามความคิดของ
Cunningham จะเป็ นผู้ประมาทโดยจงใจตามความคิดของ Caldwell ด้ วย แต่เนื่องจากความ
ประมาทโดยจงใจในรู ปแบบของ Caldwell ได้ รวมถึงกรณี ที่จาเลยไม่ร้ ู ตัวว่าเป็ นการเสี่ยงต่อ
ภยันตรายที่เห็นอย่างชัดเจน ดังนันผู
้ ้ มีความประมาทโดยจงใจตามแนวคิดของ Caldwell จึงไม่
เป็ นผู้มีความประมาทโดยจงใจตามแนวคิดของ Cunningham
ความประมาทโดยจงใจตามกฎหมายของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า (Recklessness) การกระทาโดยประมาทธรรมดาตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา การกระทาของบุคคลจะเป็ นความประมาทโดยจงใจก็ตอ่ เมื่อ บุคคลนันเพิ
้ กเฉยต่อ
การเสี่ยงต่อภยันตรายซึง่ ได้ กระทาโดยรู้ตวั และการเสี่ยงเช่นว่านี ้เป็ นการเสี่ยงต่อภยันตรายโดยไม่
สมควรซึ่งเกิดจากการกระทาของเขา การเสี่ยงต่อภยันตรายนี ้ต้ องมีลักษณะและระดับของการ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากลักษณะและวัตถุประสงค์ของการกระทาของผู้กระทา ตลอดจนพฤติการณ์
ต่างๆที่ผ้ กู ระทารู้ การเพิกเฉยต่อการเสี่ยงนี ้รวมถึงการเบี่ยงเบนอย่างร้ ายแรงจากมาตรฐานการ
กระทาของบุคคลซึ่งเคารพต่อกฎหมาย (บุคคลทัว่ ไป) (Law-abiding Person) พึงจะปฏิบตั ิใน
สถานการณ์เช่นเดียวกับผู้กระทา
ความประมาทโดยจงใจ (Recklessness) ตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาจะต้ องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) การกระทาซึ่งก่อให้ เกิดการเสี่ยงต่อ
ภ ยั น ต ร า ย ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ม า ก ขึ ้น แ ล ะ ( 2) ก า ร รู้ ตั ว ใ น ท า ง อั ต วิ สั ย ข อ ง จ า เ ล ย
(Subjective Awareness) ว่าการกระทาของเขาเป็ นการกระทาที่ก่อให้ เกิดการเสี่ยงต่อภยันตราย
(R. LaFave, 1983: 267)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ความประมาทโดยจงใจ (Recklessness)
จึงไม่เพียงแต่การหมายถึงการรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทาเพียงเท่านันแต่
้ ยงั หมายถึงการเพิกเฉย
อย่างจงใจหรื อการขาดความยับยังต่
้ อผลซึง่ อาจเกิดจากการกระทานันโดยรู
้
้ ตวั อีกด้ วย
ประมาทโดยไม่ ร้ ู ตั ว ตามกฎหมายของประเทศเยอรมั น
(Unbewusste Fahrlassigkeit) การกระทาโดยประมาทโดยไม่ร้ ู ตัวตามกฎหมายของประเทศ
เยอรมัน คือ การกระทาโดยประมาทที่เกิ ดขึน้ ในกรณี ที่ผ้ ูกระทาความผิดเห็น ถึงภยันตรายที่
ประจักษ์ ที่มีต่อวัตถุที่ค้ มุ ครองแล้ ว แต่ผ้ กู ระทาความผิดก็ยงั เชื่อมัน่ ว่า จากความสามารถของตน
หรื อจากความโชคดีของตนภยันตรายที่ประจักษ์ นนจะไม่
ั้
สามารถเกิดขึ ้นได้ กล่าวคือ เป็ นกรณีของ
การกระทาที่ผ้ กู ระทาความผิดไม่เพียงแต่ขาดความระมัดระวังเท่านัน้ แต่ ได้ กระทาไปโดยรู้อยู่แล้ ว
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ว่าเป็ นการเสี่ ยงที่ จะเกิ ดภัยแต่ก็ยัง ขื นทาลงไปโดยตน คิดว่าคงสามารถหลีกเลี่ ยงไม่ให้ ภัยนัน้
เกิดขึ ้นได้
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ความหมายของความประมาทโดยจงใจ
ตามกฎหมายอัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก าตามระบบกฎหมายระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) และความหมายของความประมาทโดยไม่ร้ ู ตวั ตามกฎหมายเยอรมันตามระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) นันเป็
้ นการที่ผ้ กู ระทาผิดรู้ถึงความเสี่ยงหรื อภยันตรายที่จะเกิดขึ ้น
แต่ได้ ทาการเพิกเฉยหรื อไม่สนใจในความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาจจะมีความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าจะ
สามารถผ่านความเสี่ยงนันไปได้
้
หรื อเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่ควรเสี่ยงแต่ผ้ กู ระทาผิดก็ตดั สินใจที่
จะเสี่ยงในสถานการณ์ดงั กล่าวก็ตาม
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุง่ ที่จะศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการกระทาผิดโดยประมาททังที
้ ่
เป็ นการประมาทธรรมดาหรื อความประมาทโดยรู้ตวั ซึง่ ผู้กระทาผิดขาดความระมัดระวังที่เพียงพอ
จนทาให้ เกิดอันตรายต่อผู้เสียหายและความประมาทโดยจงใจและความประมาทโดยไม่ร้ ูตวั ซึ่งรู้ว่า
การกระทาดังกล่าวของตนเป็ นความเสี่ยง แต่ก็มิได้ ระมัดระวังจนเกิดอันตรายต่อผู้เสียหายไม่ว่า
ทางใดก็ทางหนึง่ ด้ วยว่าการกระทาผิดโดยประมาท อย่างไรก็ดี ก็ยงั เป็ นการกระทาอันเกิดจากการ
ขาดเจตนา จึงน่าจะมีความเหมาะสมที่ จะนากระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ม าใช้ ในการ
จัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากความประมาทของผู้กระทาผิดที่สง่ ผลต่อผู้เสียหาย

2. แนวคิดเรื่ องความขัดแย้ ง
2.1 ความหมายของความขัดแย้ ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ นิยามความหมายของคาว่า
ความขัดแย้ ง ไว้ ว่า “ขัด” หมายความว่า ไม่ทาตาม ฝ่ าฝื น ขื นไว้ ในส่วนของคาว่า “แย้ ง” ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่ ไม่ตรงหรื อไม่ลงรอยเดียวกัน ต้ านไว้ ทานไว้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ นิยามความหมายของคาว่า
ความขัดแย้ งไว้ วา่ “ขัดแย้ ง” หมายถึง ไม่ลงรอยกัน
Webster Dictionary ให้ ความหมายของคาว่าขัดแย้ ง (conflict) ไว้ ว่า คาว่าความ
ขัดแย้ ง มาจากภาษาลาตินคาว่า confligere แปลว่า การต่อสู้ (Fight) การทาสงคราม (Warfare)
ตรงกันข้ าม (Opposition) การไม่ถกู กัน ความคิดหรื อการกระทาที่ไม่เหมือนกัน ความไม่ลงรอยต่อ
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กันหรื อเข้ ากันไม่ได้ (Incompatible) ซึ่งสอดคล้ องกับการให้ ความหมายคาว่า “ขัดแย้ ง” ของ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
โคเชอร์ ได้ ให้ นิยามความขัดแย้ งไว้ ว่า ความขัดแย้ ง เป็ นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่
ขัดแย้ งกันอยู่เพื่อให้ ไ ด้ มาซึ่งค่านิยมที่ปรารถนาสถานภาพ อานาจ และทรัพ ยากรที่มี อยู่อย่าง
จากัด เป้าหมายของกลุ่ม ที่ขัดแย้ ง มิไ ด้ จ ากัดขอบเขตเพียงเพื่ อบรรลุสิ่ง ที่ตนปรารถนาเท่านัน้
แต่ยงั ต้ องการให้ ค่แู ข่งต้ องยอมจานน หรื อได้ รับความเสียหาย รวมทังมุ
้ ่งหวังที่จะขจัดคู่ขดั แย้ งให้
หมดสิ ้นลงไปด้ วย (Coser, 1956)
อย่ า งไรก็ ต าม ความหมายของค าว่ า ความขัด แย้ งของโคเชอร์ มุ่ ง อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ความขัดแย้ งในสังคมในด้ านที่ต้องการแสวงหาอานาจและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดมาเป็ นของตน รวมทังมุ
้ ่งหวังที่จะทาลายคูแ่ ข่งให้ หมดสิ ้นไป แต่ความขัดแย้ งที่เกิดขึ น้ จาก
การกระทาโดยประมาทขาดซึ่งเจตนานัน้ ความขัดแย้ งมิได้ เกิดขึ ้นเนื่องจากการต้ องการอานาจ
หรื อ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่า งจ ากัด แต่อ ย่า งใด แต่เ ป็ นความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการกระท าซึ่ง
ยังผลให้ ผ้ เู สียหายเสียผลประโยชน์ และความขัดแย้ งดังกล่าวก็ยงั มิได้ ม่งุ หวังถึงที่จะขจั ดคูข่ ดั แย้ ง
ให้ หมดสิ ้นลงไปอีกด้ วยด้ วย
นอกจากนี ้ ยัง มี นัก วิ ช าการที่ ใ ห้ ค วามหมายของความขัด แย้ ง ไว้ แ ตกต่า งกัน
ออกไปอีกดังนี ้
ความขัดแย้ ง หมายถึง สภาพที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลสองฝ่ ายหรื อมากกว่าสองฝ่ าย
ต้ องทางานพึ่งพาอาศัยกัน มี ปฏิสัม พันธ์ กัน มีความเห็นที่ไ ปด้ วยกันไม่ ได้ หรื อไม่สอดคล้ องกัน
(Neuman W. P. Roy and Bruehl E. Margaret, 1982: 3)
ความขัดแย้ ง หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับจุดหมายหรื อ
วิธีการหรื อทังสองอย่
้
าง โดยเป็ นการพึ่งพาอาศัยกันในทางลบ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าความขัดแย้ ง
หมายถึง การที่แต่ละฝ่ ายไปกันไม่ได้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับความต้ องการ ซึ่งอาจจะเป็ นความต้ องการ
จริ งๆ หรื อศักยภาพที่จะเกิดความต้ องการก็ตาม (Raven H. Bertram and Rubin Z. Jeffrey,
1976:)
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ความขัด แย้ ง หมายถึ ง กระบวนการทางสัง คม ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ แต่ล ะฝ่ ายมี
จุดมุ่งหมายที่ไม่สามารถไปด้ วยกันได้ หรื อมีค่านิยมที่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างนี ้ มักจะเกิด
จากความรับรู้มากกว่าที่จะเป็ นความแตกต่างที่เกิดขึ ้นจริงๆ (Filley C. Allan, 1975: 4)
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้ อธิ บายที่มาของความขัดแย้ งไว้ ว่า ความขัดแย้ งของ
บุค คลเกิ ด จากการที่ บุค คลต้ อ งตัด สิ น ใจเลื อ กอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเต็ม ใจเลื อ กหรื อ
จาเป็ นต้ องเลือก เป็ นสภาพการณ์ที่การกระทาของฝ่ ายหนึ่งไปขัดขวางหรื อสกัดกันการกระท
้
าของ
อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ในการที่ จ ะบรรลุ เ ป้ าหมาย หรื อ การที่ บุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในค่ า นิ ย ม
ความสนใจ แนวคิด วิ ธี ก าร เป้าหมาย ต้ อ งมาติดต่อท างานกัน อยู่ร่ว มกัน ในสัง คมเดีย วกัน
ซึ่ง ความแตกต่า งนี ้ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกัน หรื อ ไปด้ ว ยกัน ไม่ ไ ด้ (เสริ ม ศัก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ์ ,
2534: 11)
มูฮัม หมัด รอฟี อี มู ซ อ ให้ ความหมายของความขัด แย้ งไว้ ว่ า ความขัด แย้ ง
เป็ นกระบวนการที่บคุ คลมีเป้าหมายแตกต่างกันและต่อสู้หรื อแข่งขันกันในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
(มูฮมั หมัดรอฟี อี มูซอ, 2549: 6)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ความขัดแย้ ง เป็ นกระบวนการที่บุคคลในสังคมมีเป้าหมาย
และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนตังไว้
้ ที่แตกต่างกัน วิธีการที่แตกต่างกันนี ้ ส่งผลให้ บุคคลมี
ความขัดแย้ งกันเพื่อจะไปสูเ่ ป้าหมายของตนโดยวิธีการของตน
ความขัดแย้ งที่เกิดจากความประมาทของฝ่ ายหนึ่งซึ่งทาให้ อีกฝ่ ายหนึ่งต้ องรับผล
ความเสียหายนัน้ เมื่อเกิดความขัดแย้ งเกิดขึ ้นจะเห็นได้ ว่าซึ่งที่เกิดผลกระทบเป็ นอย่างแรกคือการ
ทาลายความความสัมพันธ์ที่มีตอ่ กันให้ เป็ นไปในทางลบ ส่งผลให้ มีความเห็นที่ไม่สอดคล้ องกันจน
เกิดความขัดแย้ งกัน เมื่อผู้เสียหายมีเป้าหมายและวิธีการอย่างหนึ่ง และผู้กระทาผิดมีเป้าหมาย
และวิธีการอีกอย่างหนึง่ เมื่อเกิดการกระทาผิดที่สง่ ผลต่อผู้เสียหายจึงเกิดความขัดแย้ งซึง่ กัน
2.2 ระดับของความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ ง สามารถแบ่งระดับออกได้ เป็ น 3 ระดับ (วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ,
ผู้แปล, 2545: 5-6) ได้ แก่
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1) ความขัดแย้ งแฝงเร้ น (Latent Conflict) เป็ นความขัดแย้ งที่มีอยู่ แต่ยงั
ไม่เกิดเต็มที่และยังไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน คูก่ รณีอาจจะยังไม่ได้ ตระหนักว่ามีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น
2) ความขัดแย้ งเริ่ มปรากฏ (Emerging Conflicts) เป็ นความขัดแย้ งที่
เกือบจะปรากฏตัวออกมา เริ่ มเห็นว่าใครเป็ นคูก่ รณี มีการระบุข้อพิพาทให้ ร้ ู กนั แต่กระบวนการที่
จะนาไปสูก่ ารร่วมมือแก้ ปัญหาหรื อการเจรจาต่อรองยังไม่เกิดขึ ้น
3) ความขัดแย้ งที่ปรากฏชัดเจน (Manifest Conflict) เป็ นกรณีที่ความ
ขัดแย้ งของคูพ่ ิพาทเกิดขึ ้นและมีการโต้ ตอบกันแล้ วอย่างชัดเจนและอาจจะมีกระบวนการที่จะเข้ า
ไปจัดการกับกรณีพิพาทนันแล้
้ ว คู่กรณีอาจจะเข้ าไปสู่กระบวนการเจรจาและหาทางออกหรื อถึง
ทางตันแล้ ว
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดขึน้ จะมี ระดับต่างๆการขัดแย้ ง ต่างกัน
แล้ วแต่ระดับความเข้ มข้ นที่เกิดจากการรับรู้ปัญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคล
ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่า งคู่ก รณี ที่ เ กิ ด จากความประมาทนัน้ เป็ นความ
ขัดแย้ งที่สามารถเห็นหรื อปรากฏชัดเจน (Manifest Conflict) กล่าวคือ ความขัดแย้ งในคดี ขบั รถ
ประมาท มีกระบวนการทางกฎหมายที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนที่ให้ ใช้ นาเข้ าไปจัดการแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็ นกระบวนการยุติธรรมคูข่ นานที่ใช้
ควบคู่ไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จะเป็ นกระบวนการที่จะนาไปสู่การพบปะพูดคุย
เจรจาเพื่ อ สลายความขัด แย้ งที่ เ กิ ด ขึ น้ ควบคู่ไ ปกั บ กระบวนการหลัก ทางกฎหมาย ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ที่มีการระบุกระบวนและวิธีการในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นตามกฎหมาย
2. 3 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ อ า ช ญ า ก ร ร ม
(วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, ผู้แปล, 2545)
1) ความขัดแย้ งในระดับตัวตน เป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในสภาวะจิต
ของแต่ละบุคคลในการที่จะเลือกประกอบพฤติกรรมบางอย่างซึ่งขัดกับบรรทัดฐานของชุมชนหรื อ
กฎหมาย หากบุคคลนันไม่
้ คานึงถึงศีลธรรม ก็จะนาไปสูก่ ารประกอบอาชญากรรมหรื อพฤติกรรมที่
ผิดกฎหมายได้
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2) ความขั ด แย้ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คล คื อ ความขัด แย้ งในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลซึง่ ขัดต่อบรรทัดฐานของชุมชนหรื อเป็ นพฤติกรรมที่ขดั แย้ งต่อ
กฎหมาย ส่ง ผลกระทบต่อ ความสงบเรี ย บร้ อยของชุม ชน ที่ ต้ อ งมี ก ารลงโทษผู้ที่มี พ ฤติก รรม
ดังกล่าวซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยในสังคมแล้ ว ยังส่งผลให้ เกิดความ
เสียหายโดยตรงต่อคูก่ รณีที่มีความขัดแย้ งด้ วย
3) ความขัดแย้ งระหว่างชุมชนกับชุมชน อาจเป็ นความขัดแย้ งระหว่าง
ชุมชนในเรื่ องของผลประโยชน์หรื อค่านิยมต่างๆ ซึ่ งหากไม่ได้ รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะทาให้
ความขัดแย้ งดังกล่าวรุนแรงจนกลายเป็ นปั ญหาอาชญากรรมต่อไปได้
4) ความขัดแย้ ง ระหว่างรั ฐ กับชุม ชน โดยรั ฐ เป็ นผู้ปกครอง ในขณะที่
ชุมชนเป็ นผู้ถูกปกครอง ซึ่งรัฐมีหน้ าที่ในการดาเนินนโยบายต่างๆเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
ประเทศ และรั ฐ มี หน้ าที่ ใ นการออกก าหมายต่า งๆเพื่ อ ให้ ค นในสัง คมได้ ป ฏิ บัติต าม การมอง
อาชญากรรมในแง่นีก้ ็คือ การที่รัฐออกกฎหมายต่างๆขัดแย้ งกับความต้ องการของคนในชุมชน
โดยรัฐอ้ างถึงการปกป้องผลประโยชน์แห่งรัฐ หรื อการที่รัฐดาเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน
5) ระดับ ของกฎหมาย ซึ่ ง อาชญากรรมในที่ นี ห้ มายถึ ง พฤติ ก รรม
ที่กฎหมายกาหนดว่าเป็ นความผิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของรัฐและผู้กระทาต้ อง
ได้ รั บ การลงโทษ เพราะฉะนัน้ พฤติ ก รรมใดที่ ขัด แย้ งต่ อ กฎหมายก็ ก ลายเป็ นพฤติ ก รรม
อาชญากรรม
สาหรับการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตความขัดแย้ งที่เกิดจาก
การขับรถประมาททาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส อันส่งผลให้ เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย จิตใจ
และทรัพย์สินแก่ผ้ เู สียหาย ซึง่ เป็ นความขัดแย้ งระหว่างบุคคลกับบุคคลที่เกิดขึ ้นจากความประมาท
ของผู้กระทาผิด เมื่ อเกิดการกระทาผิดโดยประมาทเกิดขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และพฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดตามที่กฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้ ทังนี
้ ้ การกระทาผิด
ดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบต่อ สังคมซึ่งอาจเป็ นแบบอย่างให้ แก่ผ้ อู ื่น จึงต้ องมีการลงโทษผู้ที่มี
พฤติกรรมดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกาหนดไว้ นอกจากนี ้ ผลจากความประมาทที่ส่งผลให้ เกิด
ความเสี ย หายโดยตรงต่ อ คู่ก รณี ที่ มี ค วามขัด แย้ งกั น แล้ วนัน้ นัน้ ยัง ส่ ง ผลกระทบทางอ้ อม
แก่ครอบครัว ญาติ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับทังผู
้ ้ เสียหายและกับผู้กระทาผิดเองก็ตาม ดังนัน้ จึงได้ มีการ
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นากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น เพื่อที่จะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน และผู้เสียหายได้ มีโอกาสชดใช้
เยียวยาให้ แก่ผ้ กู ระทาผิดด้ วยกระบวนการวิธีการใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ณภัทร กตเวทีเสถียร (2547) ศึกษาเรื่ อง การระงับข้ อพิพาทในคดีอาญาโดย
กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ศึกษาเฉพาะกรณี ความผิดที่ มี ผ้ ูเสี ยหายตามประมวล
กฎหมายอาญา พบว่า แนวคิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งเห็นว่าอาชญากรรมเป็ น
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลมิใช่กระทบต่อรัฐแต่อย่างเดียว จึงทาให้ การระงับข้ อพิพาท
จะต้ องให้ ผ้ ทู ี่มีผลกระทบโดยตรงได้ มีส่วนร่ วมเช่น ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิดและชุมชน เพื่อจะ
ก่อให้ เกิดความพอใจแก่ทกุ ฝ่ าย คือ ผู้กระทาความผิดไม่ต้องรับโทษ ผู้เสียหายได้ รับการชดใช้ และ
ชุมชนมีความสุข อันเป็ นการนามาซึ่งความสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นที่
สนใจในหลายประเทศ ทัว่ โลก ว่าสามารถนามาใช้ แก้ ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมได้ ทังใน
้
ประเทศซีวิลลอว์ เช่น ในเยอรมัน และคอมมอนลอว์ เช่น ในแคนาดา เป็ นต้ น การที่จะนา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในคดีอาญาของไทย จึงสามารถทาได้ โดยอาศัยความ
สอดคล้ องของกระบวนการยุติธรรมที่เป็ นอยู่ โดยการนามาใช้ ประกอบดุลพินิจของอัยการในการ
สัง่ คดี และประกอบดุลพินิจของศาลในการกาหนดโทษ โดยจะนามาใช้ กบั ความผิดอันยอมความ
ได้ ความผิดอาญาต่อบุคคล หรื อต่อกรรมสิทธิ์และทรัพย์สิน หรื อต่อการอยู่ร่วมกัน ที่มีคณ
ุ ธรรม
ทางกฎหมายคุ้มครองบุคคล หรื อทรัพย์สินของบุคคล ที่มีอตั ราโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี และความผิด
ที่กระทาโดยประมาท ดังนัน้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ระงับข้ อพิพาทใน
ความผิดดังกล่าวจะช่วยให้ ปริมาณคดีที่ล้นศาลลดลง
จุฑารั ตน์ เอือ้ อานวย (2548) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุตธิ รรมไทย พบว่า สรุปผลการศึกษาได้ สองประการคือ
ประการแรก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีลกั ษณะสาคัญทางวิชาการ
และทางปฏิบตั ิ คือเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งมีลกั ษณะของ “ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี ”
ซึ่งมีกรอบทัศนะมุ่งสู่ความสันติสุขสมานฉันท์ทางสังคมที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนันได้
้ ด้วย
“กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์” ใช้ เป็ นทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งได้ หลายระดับรวมทัง้
ระดับที่มีการดาเนินคดีในกระบวนการยุตธิ รรมในระดับขัดแย้ งสูงสุดของสังคม
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ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบตั ิว่าด้ วยกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่เกิดขึ ้นในสังคมและกระบวนการยุติธรรมไทยนัน้ อธิบายได้ ด้วยกรอบ
แนวคิดความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ยดึ เหนี่ยวในเหตุการณ์เหล่านี ้ไว้ ด้วยกันระหว่างอิทธิพลของโลกา
ภิวตั น์ที่นาพากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่รู ัฐ -สังคม-กระบวนการยุติธรรมไทย อันเป็ น
ปั จจัยภายนอกและความเสื่อมของกระบวนการยุติธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคมกับการรับมาใช้
ของผู้นาการเปลี่ยนแปลงดันเป็ นปั จ จัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดขึ น้ ของกระแสความนิยม
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ มีการปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการยุติธรรม และนา
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในสังคมไทย
มูฮัมหมัดรอฟี อี มูซอ (2549) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และการจัดการความขัดแย้ งในชุมชนมุสลิม ศึกษากรณี บ้านสลาม จังหวัดปั ตตานี พบว่า ชุมชน
มุส ลิ ม มี ก ระบวนวิ ธี จัดการความขัด แย้ ง เชิ ง สมานฉัน ท์ ที่ เ รี ย กว่า “มูช าวาเราะฮฺ ” ซึ่ง เป็ นการ
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องราวต่างๆที่เกิดขึ ้นเพื่อหาทางออกหรื อแนวทางสาหรับการดาเนินกิจการใดๆ
ในชุมชนเพื่อความสงบสุขร่ วมกัน ซึ่งในเรื่ องราวของความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึ ้นในชุมชน ก็ได้ นา
กระบวนการมูชาวาเราะฮฺมาใช้ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นด้ วยเช่นกัน การมูชาวาเราะฮฺ
แต่ล ะกรณี ของความขัดแย้ ง จะมีความแตกต่างกันไป ไม่ไ ด้ มี การกาหนดรู ปแบบที่ แน่นอน แต่
สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรื อเนื ้อหาของความขั ดแย้ งในแต่ละกรณี ที่สาคัญมีการนา
หลัก การของศาสนามาใช้ ใ นกระบวนการโดยเฉพาะในประเด็น ที่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้อื่ น
เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ กู ระทาผิดได้ สานึกผิด และการที่คกู่ รณีได้ ตระหนักถึงผลของโทษที่จะได้ รับในวัน
แห่งการตอบแทนในโลกหน้ าตามความเชื่อของมุสลิม ทาให้ การมูชาวาเราะฮฺประสบความสาเร็ จ
ได้ ง่าย นอกจากนี ้ กระบวนการในการจัดความขัดแย้ งในชุมชนมุสลิมด้ วยการมูชาวาเราะฮฺนนั ้
แม้ รายละเอียดของขัน้ ตอนการดาเนินงานที่แตกต่างจากการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนที่
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมนามาใช้ ในกรณีการกระทาผิดของเด็ก
และเยาชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน นัน่ คือการบูรณาการ
ความรู้ สึกของผู้กระทาผิดและผู้เสียหายซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความสมานฉันท์ในสังคมหรื อชุมชน
ต่อไป
ยศวันต์ บริ บูรณ์ ธ นา (2549) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของงานยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ต่อผู้เสียหาย การวิเคราะห์แบบ Meta analysis พบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ มีผลต่อผู้เสียหายในหกด้ าน ได้ แก่ ความพึงพอใจ การรับรู้ ถึงความเป็ นธรรมในการ
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ดาเนินคดีและผลของคดี ความกลัวต่อการตกเป็ นเหยื่อซ ้าอีก ความคิดเห็นต่อผู้กระทาความผิด
ผลของการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และการได้ รับการขอโทษ อย่างไรก็ดี การนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ หากนามาใช้ โดยขาดการฝึ กฝนหรื อใช้ โดยไม่ตรงตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังแต่
ผลของการดาเนินคดีที่จะต้ องการหลีกเลี่ยงโทษจาคุก หรื อเบี่ยงเบนจากกระบวนการยุติธรรม
อาจไม่ก่อให้ เกิดผลดีแก่ผ้ เู สียหายเท่าที่ควร นอกจากนี ้หากนามาใช้ กบั คดีเล็กน้ อย ก็ไม่ค้ มุ ค่ากับ
การแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมในภาพรวม จึงควรนามาใช้ กบั คดีที่มีความรุนแรงด้ วย และอาจขยาย
ผลให้ สงั คมเห็นถึงความสาคัญของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากขึ ้น และเสนอให้ นาหลักนี ้มาใช้
เป็ นหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
เท่านัน้
สุวัจฉรา เปี่ ยมญาติ และอังคณา บุญสิทธิ์ (2549) ศึกษาเรื่ อง การคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ พบว่า ในด้ านผู้เสียหายเห็นว่ากระบวนการ
ยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ กับ คดี ที่ ไ ม่ ร้ ายแรง ไม่ เ กิ ด ความสูญ เสี ย มาก
และผู้กระทาผิดรับสารภาพ หรื อกรณีที่ผ้ กู ระทาผิดและผู้เสียหายรู้ จกั กันมาก่อน ส่วนในกรณีที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เช่น การเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส หรื อเป็ นคนที่ไม่ร้ ูจกั กันมา
ก่อนจะฟื น้ ความสัมพันธ์ได้ ยาก ส่วนในด้ านผู้ให้ บริการก็มีความเห็นที่คล้ ายกัน ว่าหากทังสองฝ่
้
าย
ได้ มี ค วามเข้ า ใจโดยอาศัย หลัก เอาใจเขามาใส่ ใ จเราก็ จ ะท าให้ มี ก ารฟื ้น ฟูค วามสัม พัน ธ์ ไ ด้
และจะต้ องมีหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนเข้ ามาให้ คาปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี ้ การ
นากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทัศนะของผู้เสียหายและผู้ให้ บริ การเห็นว่าสามารถนามาใช้
ในทุกขันตอนของกระบวนการยุ
้
ติธรรมทางอาญาไทย และคณะผู้วิจยั ได้ นาเสนอแนวทางในการ
นามาใช้ ในทุกขัน้ ตอน โดยเสนอรู ปแบบของกระบวนการที่มีคนกลางทาหน้ า ที่อานวยความ
สะดวกระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาความผิดด้ วยหลักมนุษยธรรม
ศิริชัย ศรี ชัยปั ญญา (2550) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
การจัดการความขัดแย้ งคดีอุบตั ิเหตุจ ราจร ศึกษากรณี กองบังคับการตารวจนครบาล 7 พบว่า
การนาแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กับผู้กระทาผิดในคดีอุ บตั ิเหตุคดีจราจร
ทางบกนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นการมองถึงผลกระทบถึงความสงบเรี ยบร้ อยของ
สังคม การสัญจรไปมาของผู้คนในชุมชน และมีผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
อีกด้ วย ทุกฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบจากอาชญากร ไม่ว่าจะเป็ นผู้เสียหาย ผู้กระทาผิ ด หรื อชุมชน
จึงต้ องเข้ ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน เป็ นการกระสานสัมพันธ์ทกุ ฝ่ ายที่
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เกี่ ยวข้ องในกระบวนการปฏิบตั ิ โดยเน้ นการฟื ้นฟูความเสียหายให้ ทุกฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบได้
กลับ คื น สู้ส ภาพดี เ ช่ น เดิม หรื อ กลับ คื น สู่ส ภาพเดิ ม มากที่ สุด เพื่ อ การสร้ างสรรค์ ค วามสัน ติ
และความสมานฉันท์ให้ กลับคืนสูส่ งั คมชุมชน ความรู้รักสามัคคี ในสังคมต่อไป
ทัศน์ วรรณ สิริพรหมเจริญ (2550) ศึกษาเรื่ อง มาตรฐานความระมัดระวังกรณี
กระท าโดยประมาท พบว่ า การกระท าโดยประมาทในทางอาญาตามกฎหมายไทยและ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ทังในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
้
(Common Low) เช่น ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Low) เช่น ประเทศเยอรมัน
นัน้ เป็ นความผิดอาญาอย่างหนึง่ ซึง่ ผู้กระทาจะต้ องรับโทษเช่นเดียวกับการกระทาโดยเจตนา ทังนี
้ ้
เนื่องมาจากการกระทาโดยประมาทเป็ นการกระทาที่แสดงให้ เห็นถึงจิตใจของผู้กระทาที่เฉยเมย
หรื อละเลยต่อผลร้ ายหรื อต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่บคุ คลอื่น อันเป็ นการแสดงถึงจิตใจที่
ชั่ ว ร้ ายอย่ า งหนึ่ ง รองลงมาจากเจตนา ที่ ค วรจะต้ องปราบปรามด้ วยโทษทางอาญา
และนอกจากนัน้ การกระท าโดยประมาทในความผิ ด หลายประเภทยัง เป็ นเรื่ อ งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภยันตรายต่อส่วนรวม เช่น การทาให้ เกิดเพลิงไหม้ โดยประมาท การทาให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตายโดย
ประมาท การทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับอันตรายสาหัสโดยประมาท เป็ นต้ น การลงโทษผู้กระทาโดยประมาท
จะเป็ นการปรามมิให้ มีการกระทาเช่นนันซ
้ ้าอี ก และเป็ นการเตือนให้ บคุ คลใช้ ความระมัดระวังใน
การกระทาของตน
Littlechild Brian and Sender Helen (2010) ศึกษาเรื่ อง การนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ในบ้ านพักเด็กและเยาวชน พบว่า เมื่อมีการนากระบวนการยุติธรรม
เชิ ง สมานฉั น ท์ ไ ปใช้ ในการจัด การความขัด แย้ งระหว่ า งบุ ค คลในบ้ า นพัก เด็ ก และเยาวชน
เช่นเดียวกับที่นาไปใช้ กบั อาชญากรหรื อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้ านสังคมหรื อผู้กระทาผิด ต่างๆ พบว่า
ส่วนใหญ่ทงั ้ ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในบ้ านพักเด็กและเยาวชน และเยาวชนในบ้ านพักเด็กและ
เยาวชนเชื่อว่า การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
ทังปั
้ ญหาเล็กน้ อยและปั ญหาพฤติกรรมอาชญากร ทาให้ เด็กและเยาวชนสามารถที่จะมีการเรี ยนรู้
ในการที่จะนาหลักและวิธีการของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ในการจัดการแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งเล็กๆน้ อยๆที่เกิดขึ ้นได้ ทังยั
้ งสามารถทาลายความกังวลในการประสานสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลได้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ ยังสามารถนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ในการจั ดการ
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ อาชญากรรม หรื อพฤติกรรมความขัดแย้ ง
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เกิ ด ขึ น้ และไม่ ส ามารถที่ จ ะจัด การความขัด แย้ ง ดัง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ กระบวนการยุติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์ก็จะถูกนามาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพในทันที
Moss Andrew (2011) ศึกษาเรื่ อง การระบุเป้าหมายและเงื่อนไขของกระบวน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ตอบการตังข้
้ อสังเกตของ Von Hirsch, Asworth, and Shearing พบว่า
แอนดรู สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการสานึกผิดของผู้กระทาผิดที่มีต่อการกระทาผิดที่เกิด ขึน้
เพื่ อ โต้ แ ย้ ง ข้ อ กล่า วหาโจมตี ที่ ว่า กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ไม่มี วิ ธี ก าร เป้ าหมาย
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน และยังไม่มีความเป็ นธรรมที่เพียงพอ ซึ่งแอนดรู ได้ อธิบายถึงเป้าหมายและ
วิธีการที่ชดั เจนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อนั ได้ แก่การพูดคุยกันระหว่างผู้ เสียหาย
และผู้กระทาผิดเพื่อการชดใช้ เ ยียวยา และการป้องกันการกระทาผิดซา้ กระบวนการยุติธ รรม
เชิงสมานฉันท์ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะดาเนินการให้ เกิดผลดังกล่าว ผู้กระทาผิดจะต้ องมีความ
จริ งใจที่จะสานึกและกล่าวขอโทษแก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิดมีภาระที่จะต้ องเยียวยาแก่ผ้ เู สียหาย
ผู้ก ระท าผิ ด จะต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะแสดงความจริ ง ใจในการส านึ ก ผิ ด และแสดงการขอโทษ
ผู้เสี ยหายอย่างจริ ง ใจเพื่อเป็ นการเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาผิดของตนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม และที่สาคัญจะต้ องมีข้อตกลงที่แน่นอนระหว่างผู้กระทาผิดและผู้เสียหายว่าผู้กระทาผิด
จะต้ องมีภาระผูกพันในการรักษาเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาผิดของตนอย่างจริ งจังเพื่อผล
ของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่สมบูรณ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ศึกษาวิจยั ต้ องการที่จะศึกษาวิจยั เรื่ อง
“การนากระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ม าใช้ จัดการความขัดแย้ ง ในคดีการกระทาผิดโดย
ประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา กรุงเทพมหานคร” จากการศึกษา
เอกสารวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยสามารถนามาใช้ ในการระงับ
ข้ อพิพาทในคดีอาญาจะช่วยให้ ปริมาณคดีที่ล้นศาลลดลงได้ สามารถใช้ เป็ นทางเลือกในการแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ งได้ หลายระดับ ซึง่ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนสามารถมี
ั้
ได้ ในหลาย
รู ป แบบ เช่ น ในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม มี ก ระบวนวิ ธี จั ด การความขั ด แย้ งเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ เ รี ย กว่ า
“มูชาวาเราะฮฺ” โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของต่างประเทศที่มี
ผลการวิจยั สนับสนุนการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ ง
ตังแต่
้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเล็กๆน้ อยๆเป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ผลสาเร็ จของการนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีตา่ งๆที่ เกิดขึ ้นได้ นนจะต้
ั ้ องยังผลให้ เกิดความ
พึงพอใจทังผู
้ ้ เสียหาย ผู้กระทาผิด ครอบครัว ชุมชนและสังคม
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อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ของที่เกี่ยวข้ องของ สุวจั ฉรา เปี่ ยมญาติ
และอังคณา บุญสิทธิ์ มีความเห็นที่ตา่ งออกไปว่า ในด้ านผู้เสียหายเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์สามารถนามาใช้ ได้ กับคดีที่ไม่ร้ายแรง ไม่เกิดความสูญเสียมาก และผู้กระทาผิดรับ
สารภาพ หรื อกรณี ที่ผ้ ูกระทาผิดและผู้เสียหายรู้ จักกันมาก่อน ส่วนในกรณี ที่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายอย่างรุ นแรง เช่น การเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส หรื อเป็ นคนที่ไม่ร้ ู จกั กันมาก่อนจะฟื ้น
ความสัมพันธ์ ได้ ยาก จึงไม่เหมาะที่จะนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการฟื ้นฟู
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ถกู ทาลายลงจากความขัดแย้ งดังกล่าว
ในการศึกษาเรื่ องวิจัย “การนากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ จัดการความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา”
ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงต้ องการที่จะศึกษาว่าผู้มีสว่ นร่วมในการจัดการความขัดแย้ งในคดีประมาทดังกล่าว
อันได้ แก่ ผู้เสี ยหาย ผู้กระทาผิด ครอบครั วของผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย รวมทัง้ พนักงานคุม
ประพฤติที่รับผิดชอบในการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ ง
ในคดีประมาทมี ความรู้ ความเข้ าใจ และสุด ท้ ายแล้ ว มี ความพึง พอใจในการนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทดังกล่าว
เพี ย งใด ทัง้ นี ้ ผู้ศึก ษาวิ จัย ยัง ต้ อ งการที่ จ ะศึก ษาในการน ารู ป แบบ กระบวนการ และวิ ธี ก าร
กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ ในการจัดการความขัดแย้ ง ในคดี การกระทาผิดโดย
ประมาทอีกด้ วย

บทที่ 3
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ท่ นี ามาใช้ ในคดีขับรถประมาท
ในการศึกษาเรื่ อง “การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งใน
คดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา” ผู้วิจยั ได้
ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีประมาทของสานักงาน
คุมประพฤติ ในส่วนของการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขั น้ ตอนการสืบเสาะ
และพินิจ ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาขันตอนการน
้
ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการสืบเสาะและ
พินิจมาใช้ ในงานคุมประพฤติ ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Concept)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.1.1 ความหมายของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่
มี ผู้ ส น ใ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ น า ม า ใ ช้ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ใ น ปั จ จุ บั น มี ผู้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
“กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์” ไว้ เป็ นจานวนมาก โดยสามารถแบ่งประเภทของความหมาย
ของคาว่า “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ” ได้ หลายกลุ่ม กล่าวคือ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ผ้ ใู ห้ ความหมายเน้ นผู้เสียหายเป็ นหลัก และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ผ้ ใู ห้
ความหมายเน้ นกระบวนการหรื อวิธีการที่จะนาไปสูค่ วามสมานฉันท์เป็ นหลัก ซึ่งจะให้ ความสาคัญ
กับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กบั ทังผู
้ ้ กระทาผิด ผู้เสียหาย และชุมชน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ นิยามความหมายของ
คาว่า “กระบวนการยุติธรรม” หมายถึง วิธีการดาเนินการให้ ความคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ และให้
ความเป็ นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล โดยบุคลากรหรื อองค์กรหรื อสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้ าที่
บริ หารงานยุติธ รรม และได้ ให้ ความหมายของคาว่า “สมานฉันท์ ” ไว้ ว่า หมายถึง ความพอใจ
ร่ ว มกัน ความเห็ น พ้ อ งกัน ฉะนัน้ จึ ง สามารถสรุ ป ความของค าว่ า กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉัน ท์ ไ ด้ ว่า หมายถึง การดาเนิน การในด้ า นงานยุติธ รรมที่ จ ะต้ องให้ ความเป็ นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายจนเกิดความพึงพอใจร่วมกัน เช่น ผู้เสียหายได้ รับการชดใช้ เยียวยา ผู้กระทาผิด
ได้ รับการแก้ ไข สังคมได้ ร่วมแสดงความเห็นเพื่อป้องกันการกระทาผิดที่จะเกิดขึ ้นอีก เป็ นต้ น
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กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ ผู้ ให้ ความหมายเน้ น
ผู้เสียหายเป็ นหลัก จะให้ ความสาคัญกับผู้เสียหายที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งเป็ นหลัก
โดยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จะเป็ นกระบวนการวิธีในการเยียวยารักษาผลกระทบที่เกิด
จากความขัดแย้ งดังกล่าว ผู้ที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่สามารถ
จัดได้ วา่ อยูใ่ นกลุม่ นี ้ เช่น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การบรรเทาความเสียหาย
แก่เหยื่ออาชญากรรมให้ กลับสู่ส ภาพดังเดิม ทาให้ เหยื่อกลายเป็ นศูนย์ กลางของกระบวนการ
ยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระทาผิดและสังคมเข้ าด้ วยกัน โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็ น
ประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อ ซึ่งหมายถึงการที่เหยื่อได้ รับการชดใช้ ทดแทน
มูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายรวมทังความเสี
้
ยหายส่วนบุคคลอื่นๆ และโดยรวมแล้ วหมายถึง การ
เยียวยาสมานฉันท์ความรู้สกึ มัน่ คงปลอดภัยให้ กลับคืนมาอีกครัง้ (Braithwaite, 1998: 323-344)
การอานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การบรรเทาความ
เสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้ กลับสู่สภาพดีดงั เดิม ทาให้ เหยื่อเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการ
ยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระทาผิดและสังคมเข้ าด้ วยกัน โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็ น
ประการแรก คือ การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อ ซึ่งหมายถึงการที่เหยื่อได้ รับการชดใช้ ทดแทน
มู ล ค่ า ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย ห า ย ร ว ม ทั ้ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ส่ ว น บุ ค ค ล อื่ น ๆ ก ลั บ คื น
(John, 1998: 323 -344)
กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ หมายถึ ง ปรั ช ญา แนวคิด และ
กระบวนวิธีปฏิบตั ิต่อความขัดแย้ ง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และอาชญากรรม โดยคานึงถึงเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนที่ได้ รับผลกระทบเป็ นหลัก ซึ่งกระบวนวิธี เชิง สมานฉันท์จะสร้ างความ
ตระหนักต่อความขัดแย้ งหรื อความเสียหาย เยียวยาความเสียหายและความสัมพันธ์ ของคู่กรณี
และสร้ างแผนความรั บ ผิ ด ชอบหรื อข้ อตกลงในการน าไปสู่ ค วามสมานฉั น ท์ ใ นสั ง คม
(จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548: 47)
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ ผู้ ให้ ความหมายเน้ น
กระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะนาไปสู่ ค วามสมานฉั นท์ เ ป็ นหลั ก ซึ่ง จะให้ ค วามส าคัญกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบั ทังผู
้ ้ กระทาผิด ผู้เสียหาย และชุมชนซึ่งเห็นว่าทุกส่วนได้ รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ ง โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็ นกระบวนการวิธีในการ

54

เยียวยา รักษา แก้ ไข และหาแนวทางการจัดการความขัดแย้ งดังกล่าว ผู้ที่ให้ ความหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่สามารถจัดได้ วา่ อยูใ่ นกลุม่ นี ้ เช่น
สภาแห่งสหประชาชาติ ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไว้ วา่ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการที่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิด
และ/หรื อบุคคลอื่นใดหรื อสมาชิกในชุมชน ที่ได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรม ได้ มีส่วนร่วมในการ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากอาชญากรรม โดยได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามที่มีความเป็ นกลาง
(U.N. Economic and Social Council, 2000)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง วิธีการตอบสนองความ
ขัดแย้ ง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมด้ วยการทาให้ สิ่งต่างๆ ถูกต้ องมากที่สดุ เท่าที่
จะทาได้ ส าหรับผู้ที่ไ ด้ รับผลกระทบ โดยกระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ตระหนักถึง ความ
ขัดแย้ งหรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้น เยียวยาความเสียหายทังทางร่
้
างกายและความสัมพันธ์ให้ มาก
ที่สดุ และสร้ างแผนความรับผิดชอบหรื อข้ อตกลงที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี ้ขึ ้น
อี ก กระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ห มายรวมถึ ง โครงการ กระบวนการ และกระบวน
วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง ส ม า น ฉั น ด้ ว ย
(Van Ness & Crocker, 2003)
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายที่
มีสว่ นได้ เสียในการกระทาผิดที่เกิดขึ ้นได้ มารวมกันเพื่อกระทาการแก้ ไขปั ญหาร่วมกันว่าจะจัดการ
อย่างไรต่อความผิดนันและสิ
้
่งที่ความจะจัดการต่อไปในอนาคต (Marshell, 1996: 37)
กระบวนการยุติธ รรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นการอานวยความยุติธรรมที่ มี
เป้าหมายสุดท้ ายให้ ทุกฝ่ ายที่ได้ รับผลกระทบได้ กลับคืนสู่สภาพดีดงั เดิม อันเป็ นกระบวนการที่
สร้ างความสมานฉันท์ทาให้ เกิดการฟื น้ ฟูสมั พันธภาพระหว่างเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทาผิด
โดยมีหลักการว่า ควรเป็ นกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ ให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ มาพบปะกันใน
บรรยากาศที่ ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดความปรองดอง ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูกระทาผิดได้ ส านึกผิด ได้ ช ดใช้ และ
ส่งเสริมให้ ชมุ ชนมีโอกาสเข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ อง (กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ , 2545)
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การอานวยความยุติธรรมที่
ต้ องการทาให้ ทกุ ฝ่ าย ได้ แก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิดและชุมชน ซึ่งได้ รับผลกระทบจากอาชญากรรม
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ได้ กลั บ คื น สู่ ส ภาพดี เ ช่ น เดิ ม ท าให้ เกิ ด ความปรองดองหรื อความสมานฉั น ท์ ใ นสั งคม
(รติรส อรุณคง, 2549: 6)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง แนวคิด วิธีการปฏิบตั ิต่อ
ความขัดแย้ ง ปั ญหา และอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการสันติวิธี โดยการให้ ผ้ เู สียหาย ผู้กระทา
ผิด และชุมชน เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้ อตกลงร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางจั ด การ แก้ ไข ลงโทษและชดใช้ ค่ า เสี ย หายอั น เป็ นที่ พ อใจของทั ง้ 3 ฝ่ าย
(วราภรณ์ บัวเผื่อน, 2549: 8)
ณัฐวสา ฉัตรไพบูลย์ (2550) ได้ สรุ ปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉั น ท์ ไ ว้ ว่ า แนวคิ ด แนวคิ ด ในเรื่ อ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ไ ด้ ท าให้ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยลดปริ มาณคดีขึ ้นสู่ศาล ลดจานวน
นักโทษในคุก ผู้เสียหายได้ รับการดูแลมากขึ ้น และหากจะให้ มีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพขึ ้น
ต้ องพัฒนาให้ เต็มรูปแบบโดยการดึงชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างเต็มที่ เพื่อหาข้ อยุติในข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น และจะนามาซึ่งการจัดการอาชญากรรมโดยไม่ใช้
ความรุนแรง มีความปลอดภัย สมานฉันท์ และความผาสุกของคนในชุมชน
กล่ า วโดยสรุ ป เกี่ ย วกั บ ความหมายของกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ หมายถึง เป็ นวิธีการในการขจัดปั ญหาอาชญากรรม ซึ่งปั ญหานันได้
้ ก่อให้ ความขัดแย้ ง
และความเสียสมดุลระหว่าง ผู้กระทาผิด เหยื่ออาชญากรรม และชุมชน ทังนี
้ ้จะให้ ความสาคัญใน
การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อในวิธีที่เหมาะสมและเหยื่อก็พอใจ ให้ ผ้ กู ระทาผิดมีโอกาสแสดง
ความสานึก ละอายในการกระทาและพร้ อมที่จะชดใช้ ให้ แก่เหยื่อ และแก้ ไขปรับปรุ งตนเองด้ วย
ความเต็มใจ อีกทังให้
้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปั ญหาที่สมาชิกในชุมชนเจอ รวมถึงหา
แนวทางในการป้องกัน แก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสม เพื่อสร้ างสมดุลให้ เกิดขึ ้นในชุมชนดังเดิม
ความประมาท เป็ นการกระท าผิ ด โดยขาดเจตนาตามที่ ก ฎหมายได้
กาหนดไว้ ฉะนัน้ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทาผิดโดยประมาทซึ่งมีทงท
ั ้ าให้ ทรัพย์เสียหาย
เสี ย เวลา สูญ เสี ยด้ านจิ ต ใจและชี วิ ต ซึ่ง ความประมาทดัง กล่าวยัง ผลท าลายให้ สัม พันธภาพ
ระหว่างผู้เสียหายเสียและผู้กระทาผิดไป ดังนัน้ ด้ วยการกระทาที่ขาดเจตนาดังกล่าวนี ้ การฟื น้ ฟู
สัม พัน ธภาพระหว่า งผู้ก ระท าผิ ด และผู้เ สี ย หายจึง น่า จะมี ค วามเป็ นไปได้ สูง ทัง้ นี ้ โดยอาศัย
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กระบวนการกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษา เยี ย วยา แก้ ไ ข
ทังผู
้ ้ เสียหาย ผู้กระทาผิด ครอบครัว และชุมชน
1.1.2 ที่มาของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในปั จจุบนั สังคมโลกสนใจเรื่ องของการละเมิดสิทธิ มนุษยชนมากยิ่งขึน้
อีกทังวงการอาชญาวิ
้
ทยากล่าวถึง “ระบบปฏิปักษ์ ” ว่า “การลงทุนด้ านกระบวนการยุติธรรมได้ ผล
รับเป็ นผลรวมที่มีคา่ เป็ นศูนย์” ซึ่งมีนยั สาคัญที่แสดงถึงการที่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ใช้
อยู่ในปั จจุบนั อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการแก้ ปัญหาอาชญากรรมการกระทาผิดที่เกิดขึ ้นในสังคม
เท่ากับว่าระบบงานยุตธิ รรมที่ใช้ อยูท่ กุ วันนี ้ไม่ใช่วิธีที่สามารถแก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้
จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก คือ การที่หน่วยงานต่างๆ
ในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ ตอบสนองความต้ องการของทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดได้ อย่าง
เป็ นที่เข้ าอกเข้ าใจและสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ชุมชน ต่างหาก
ที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการของทังสองฝ่
้
ายได้ อย่างถูกต้ อง ตรงประเด็น ทังนี
้ ้ หน่วยงาน
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้ แต่ปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมาย ทาให้ ล้มเหลวในการอานวยความ
ยุติธรรมที่แท้ จริ ง การตัดสินใจใดๆ ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม มิได้ ก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจที่แท้ จริง เนื่องจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจนัน้ ทาให้ เห็นได้ ว่า
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมิได้ ส่งเสริ มให้ ทุกฝ่ ายที่มีข้อพิพาทกันนันมาร่
้ วมกันหาทางออก
ดังนันความรู
้
้ สกึ โกรธ เกลียด และกลัวจะยังคงมีตอ่ ไปเนื่องจากกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักให้
ความสาคัญกับเหยื่ออาชญากรรมน้ อยเกินไป
ดังนัน้ หากจะเปรี ยบเทียบการดาเนินคดีอาญาในระบบเดิมกับการ
ด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์
อาจเปรี ยบเที ย บได้ สามประการใหญ่
(ณัฐวสา ฉัตร-ไพบูลย์, 2550: 10-15) คือ
ประการแรก นิยามของอาชญากรรมในระบบดังเดิ
้ มเห็นว่า หมายถึงการ
กระทาความผิดต่อกฎหมายอันเป็ นกฎข้ อบังคับของรัฐเพื่อให้ คนปฏิบตั ิตาม และเน้ นที่ความรับผิด
ที่มีต่อการฝ่ าฝื น แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เห็นว่าเป็ นการกระทาที่บุคคลหนึ่งได้
กระทาผิดต่ออีกบุคคลหนึ่ง จึงเน้ นที่ความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้นนั ้
หรื อสังคม
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ประการที่สอง เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมในระบบเดิมเน้ นการ
ลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมุ่งที่ผ้ กู ระทาผิด ส่วนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์
เน้ นการชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้น ฟื ้นฟูความเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคู่กรณีและสังคม
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
ประการที่สาม กระบวนการยุติธรรมดังเดิ
้ มเน้ นกระบวนการพิจารณา
พิพากษาที่มงุ่ ค้ นหาความจริง และกระบวนการลงโทษที่มีถกู ต้ องเที่ยงธรรมโดยมีเจ้ าพนักงานเป็ น
ผู้รวบรวมและศาลเป็ นผู้ตดั สินชี ้ขาด โดยละเลยไม่ได้ คานึงถึงความพึงพอใจหรื อการเปิ ดโอกาสให้
ผู้กระทาความผิดได้ นาเสนอสาเหตุของการนามาสู่การกระทาความผิดเลย และไม่เปิ ดโอกาสให้
สังคมได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินการในเรื่ องนี ้ ส่วนในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เน้ นความเสมอภาคและความพึงพอใจระหว่างคูก่ รณี การมีส่วนร่วมของ
สังคม คูก่ รณี เจ้ าพนักงาน และศาลในการสร้ างความเข้ าใจและหาทางออกที่เหมาะสมสาหรับใน
แต่ละเรื่ องเพื่อสร้ างความพึงพอใจในทุกฝ่ ายและผู้เสียหายหรื อสังคมได้ รับการเยียวยาที่เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แล้ ว สมารถสรุปออกมาได้ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ ในงานยุตธิ รรมกระแสหลักและกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
อาชญากรรมหมายถึงการละเมิดต่อรัฐ
ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การ ประ ณา ม
ความผิด และการกระทาผิดในอดีต
ความสัม พัน ธ์ ที่ เ ป็ นปรปั ก ษ์ กัน และ
รูปแบบของกระบวนการพิจารณาคดี
กาหนดให้ มีการลงโทษ การกักขัง และ
การป้องกัน
กฎหมายเป็ นผู้ให้ ความหมายของคาว่า
“ยุตธิ รรม” โดยคานึงถึงเจตนาในการ
กระทาและกระบวนการในการ
ดาเนินคดีเป็ นสาคัญ

1.
2.

3.
4.

กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
อาชญากรรมหมายถึง การละเมิ ดต่อ
บุคคลหนึง่ โดยบุคคลอื่น
ให้ ความส าคั ญ กั บ การแก้ ปั ญหา
แนวโน้ มที่จะปฏิบตั ติ ามที่กฎหมาย
และเหตุการณ์ ในอนาคต (เขาควรจะ
ทาอย่างไร)
รู ปแบบของการสนทนาและการเจรจา
ต่อรอง
การชดใช้ /การบรรเทาผลร้ ายเป็ นทาง
หนึง่ ในการฟื น้ ฟูคคู่ วามทังสองฝ่
้
ายโดย
มีเป้าหมายสุดท้ ายอยูท่ ี่การ
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กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
6. ความขัดแย้ งของอาชญากรรมมองไม่
ชัดเจน มองว่าอาชญากรรมเป็ นความ
ขัดแย้ งระหว่างบุคคลกับรัฐ
7. ชุมชนอยูข่ อบนอก(Sideline) ของ
กระบวนการโดยรัฐเป็ นผู้ดาเนินการ
แทนชุมชน
8. เน้ นการแข่งขัน ค่านิยมเรื่ องปั จเจกชน
9. เน้ นบทบาทของรัฐที่ดาเนินการต่อ
ผู้กระทาผิดโดยตรง
- เหยื่อถูกละเลย
- ผู้กระทาผิดเป็ นปรปั กษ์กบั รัฐ
10. ความรับผิดชอบของผู้กระทาผิด
หมายถึงการได้ รับโทษ
11. การกาหนดว่าการกระทาใดเป็ น
ความผิดกาหนดโดยกฎหมายเท่านัน้
ไม่ได้ คานึงถึงมิตทิ างการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม (เชื่อว่า
การกระทาผิดเกิดจากการ และ/หรื อ
จิตของผู้กระทาผิด)
12. การตอบสนอง (การลงโทษ)ให้
ความสาคัญ โดยดูที่พฤติกรรมของ
ผู้กระทาผิดในอดีต (ใช้ หลัก
Determinism การแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทา
ผิดใช้ วิธี Case Work ซึง่ ได้ รับอิทธิพล
จากจิตวิเคราะห์เป็ นหลัก)
13. ตราบาปของความเป็ นอาชญากรจะ
ติดตัวไปตลอด

กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ประนีประนอม/การฟื น้ ฟู
5. ความยุตธิ รรมหมายถึง ความสัมพันธ์ที่
ถูกต้ อง การที่จะตัดสินว่ายุตธิ รรมหรื อ
ไม่ให้ ดทู ี่ผลลัพธ์
6. อาชญากรรมเป็ นความขัดแย้ งระหว่าง
บุคคลต้ องรู้จกั คุณค่าของความขัดแย้ ง
(Value of Conflict)
7. ชุมชนเป็ นผู้สง่ เสริมสนับสนุนใน
กระบวนการฟื น้ ฟู
8. กระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือซึง่ กันและกัน
9. บทบาทของเหยื่อและผู้กระทาผิดในการ
แก้ ไขปั ญหาร่วมกัน เป็ นกาแก้ ปัญหา
แบบองค์รวม (Holistic) โดยตระหนักถึง
ความต้ องการ/สิทธิเหยื่อ ผู้กระทาผิด
ได้ รับการกระตุ้นสนับสนุนให้ แสดงความ
รับผิดชอบ
10.การรับผิดชอบของผู้กระทาผิดหมายถึง
ความเข้ าใจผลกระทบที่เกิดจากการ
กระทาของตน และการช่วยคิดตัดสินใจ
ว่าจะทาในสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อแก้ ไขผลร้ าย
จากการกระทาของตนอย่างไร
11. การทาความเข้ าใจกับการกระทาผิดต้ อง
ดูบริบททังหมด
้
ทังการเมื
้
อง เศรษฐกิจ
และศีลธรรม (เชื่อว่าปั จจัยในการกระทา
ผิดเกิดจากสภาพสังคม)
12. การลงโทษให้ ความสาคัญต่อพฤติกรรม
ของผู้กระทาการที่เป็ นผลร้ ายอีกหรื อไม่
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กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
14. ไม่สง่ เสริม/สนับสนุนในเรื่ องความ
สานึกและการให้ อภัย
15. การดาเนินการขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าหน้ าที่ใน
วิชาชีพต่างๆ ซึง่ เป็ นตัวแทนของรัฐ

กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในอนาคต (ใช้ ทฤษฎีการหน้ าที่ซงึ่ เชื่อ
ว่าการเข้ าใจมนุษย์ควรพิจารณาจาก
สภาพความเป็ นจริงในปั จจุบนั )
13. ตราบาปของความเป็ นอาชญากรจะ
หมดไปโดยผ่านกระบวนการฟื น้ ฟู
14. มีความเป็ นไปได้ ที่จะมีความสานึกผิด
ของผู้กระทาผิดและการให้ อภัยของ
เหยื่อ
15. ผู้เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมโดยตรง
ที่มา : เดชา สังขวรรณ และคณะ แปลและเรี ยบเรี ยง, 2550.
1.1.3 หลักการและแนวคิดกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
แนวคิดในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายในการที่รัฐจะต้ องนาผู้กระทาความผิดมาสู่กระบวนการพิจารณา
และพิพากษา เพื่อบังคับให้ เป็ นไปตามกฎหมายอาญาสาระบัญญัติที่กาหนดให้ ผ้ กู ระทาความผิด
อาญาต้ องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่การลงโทษตามกฎหมายอาญานัน้ มิได้ หมายความ
ว่าจะต้ องนาตัวผู้กระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยการลงโทษจาคุกหรื อปรับตามที่
กาหนดเสมอไป โดยมีเป้าหมายของการลงโทษเพื่อการทดแทนการกระทาของผู้กระทาผิดที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผ้ ู เสี ย หายและสั ง คมหรื อ การลงโทษเพื่ อ ประ โยชน์ ใ นการลด
อาชญากรรม
ตามหลัก ทฤษฎี อ รรถประโยชน์ นิ ย มของการลงโทษไม่ว่า จะเป็ นการ
ลงโทษโดยข่มขู่ หรื อโดยแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระทาความผิด หรื อการตัดผู้กระทาความผิดออกจากสังคมก็
ตาม แนวคิดในการลงโทษและพัฒนาการของการปฏิบตั ิตอ่ ผู้กระทาความผิดตามที่กล่าวมาแล้ ว
มีข้อจากัดประการหนึ่งที่ไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการได้ คือ การใช้ มาตรการทาง
กฎหมายที่ทาให้ ค่กู รณีสามารถมีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน เพื่อผลในการลดความขัดแย้ งหรื อ
ความอาฆาตพยาบาทต่อกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลในการกระทาความผิดซ ้าได้ เพราะยังมีความไม่
เข้ าใจกันอยู่ ดังนัน้ การลงโทษโดยวัตถุประสงค์ของการทดแทนหรื อการลงโทษเพื่อข่มขู่ แก้ ไข
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ฟื น้ ฟูหรื อการตัดออกจากสังคมจึงไม่อาจลดอาชญากรรม หรื อสามารถลดความขัดแย้ งระหว่าง
คูก่ รณีหรื อคนในสังคมได้ อย่างแท้ จริง (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2545)
1) อาชญากรรม ไม่เป็ น เพียงแต่ การฝ่ าฝื นกฎหมายและละเมิด
บรรทัดฐานสังคม ซึ่งต้ องลงโทษผู้กระทาผิดเท่านัน้ แต่อาชญากรรมทาให้ เกิดความเสียหาย ต่อ
ผู้เสียหาย เพราะการกระทาความผิดทางอาญาเป็ นการทาลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและ
ความสมาฉันท์ในสังคมไปพร้ อมๆกัน
2) กระบวนการยุติธรรม ไม่ควรเน้ นเพียงแต่การจับตัวผู้กระทา
ผิดมาลงโทษ โดยมุ่งผลของการแก้ แค้ นทดแทน สร้ างความข่มขู่ยับยัง้ และตัดโอกาส เขาไม่ให้
กระทาความผิ ดอี ก แต่ควรเน้ น การบรรเทาความเสี ยหายให้ ทุกฝ่ าย กลับคืนสู่สภาพดีดัง เดิน
อีกด้ วย อันเป็ นที่มาของแนวคิดเรื่ อง คือต้ องการฟื น้ ฟูความเสียหายหรื อผลกระทบจาการกระทา
ความผิดให้ สงั คม
3) รัฐ จึงไม่ควรผูกขาดการดาเนินการที่ม่งุ เน้ นเรื่ องการลงโทษ
เพื่ อรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยเพี ยงอย่างเดียว แต่ควรเปิ ดโอกาสให้ “เหยื่ อ ผู้กระทาความผิด
และชุมชน” ได้ มีโอกาส ร่วมกันหาทางออกในการแก้ ปัญหาเหล่านี ้ร่วมกัน
4) “บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” ตามแนวคิดแบบดังเดิ
้ ม
เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ ้นจะมีคาถามพื ้นฐาน 3 ประการ คือ
(1) การกระทาความผิดนันเป็
้ นความผิดต่อกฎหมาย
เรื่ องใด มาตราใด
(2) ใครเป็ นผู้กระทา
(3) จะนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ อย่างไร
ส่วนแนวคิดแบบ Restorative Justice คาถามพื ้นฐานจะเปลี่ยนไปเป็ น
(1) ความเสียหาย หรื อ ผลกระทบ ที่เกิดขึ ้นในเรื่ องนี ้คือ
อะไร
(2) จะแก้ ไขเยียวยาให้ ทกุ คนคืนสูส่ ภาพเดิมได้ อย่างไร
(3) ใครจะเป็ นผู้แก้ เยียวยา และด้ วยวิธีอย่างไร

61

Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice
Handbook Series United Nations Office On Drugs And Crime, 2006 หัวข้ อแนวทางเชิงกล
ยุทธ์หลักเบื ้องต้ นได้ ระบุไว้ วา่ ประเทศภาคีสมาชิก “ได้ ร่วมกันมุ่งเน้ นโครงสร้ างของแผนแม่บทและ
นโยบายแห่งชาติเพื่อผลักดันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ มีการนาไปใช้ อย่างแพร่ หลาย
ในหมูเ่ จ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตุลาการ ผู้มีอานาจทางสังคม ตลอดจนสมาชิกใน
องค์กรท้ องถิ่น” จะเห็นได้ ว่าเมื่อมีการเสนอมติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์รวมของ
ระบบกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ ้น ก็ย่อมต้ องใช้ แนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงนัน้
ประสบผล การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมข้ างต้ นนับเป็ นการหลุดพ้ นจากแนวปรัชญา
กรอบกระบวนการและการปฏิบตั ิการเท่าที่เคยมีมาทังหมด
้
โดยเน้ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
จริ งของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะยังผลให้ การปฏิบตั ิการภาคสนามสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทังยั
้ งต้ องสร้ างแผน
ดาเนินงานอย่างถ้ วนทัว่ และมีแนวยุทธศาสตร์ ชดั เจนเพื่อเป็ นรากฐานที่มนั่ คงพอที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เท่าที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการให้ คาปรึ กษาแบบรวมกลุ่มเป็ นพื ้นฐาน
สาคัญสุดในการพัฒ นาไปสู่แผนสมานฉันท์ สิ่งที่ได้ จากการพัฒนาแผนดังกล่าว ซึ่งจะเกิดการ
เรี ยนรู้ผา่ นการพัฒนาแผนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ก็ตอ่ เมื่อ
.
1. แผนงานได้ รับการต่อยอดพัฒนาผ่านการประสานงานร่วมมือ
กัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องต้ องมีความเหมาะสม อาทิ เจ้ าหน้ าที่กระทรวงยุติธรรม เจ้ าหน้ าที่
สัง คมสงเคราะห์ องค์ ก รพัฒ นาเอกชน เครื อ ข่ า ยสัง คม และภาคเอกชน อนึ่ ง หากขาดการ
ประสานงานแล้ ว ก็เป็ นการยากที่จะปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการเบิกตัวผู้ต้องหาจาก
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ การขอความร่วมมือจากสานักงานอัยการ ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ
2. มี การใช้ กลยุทธ์ การสื่ อสารอย่างมี ประสิทธิ ผลเพื่ อสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่ดีในองค์กรซึ่งเอื ้อให้ เกิดความร่ วมมือและ/หรื อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การพัฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ เ ชิ ง ปฏิ บัติ ก ารและการเผยแพร่ ค วามรู้ ใน
กระบวนการดังกล่าวแก่ประชาชน
3. การปรึ ก ษาหารื อ เกิ ด ขึ น้ ได้ ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม
ผู้เกี่ยวข้ องทังกระบวนการและกลุ
้
ม่ ผู้พิทกั ษ์สิทธิในชุมชน
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4. มี ข้อตกลงที่ ชัดเจนอันเป็ นเกณฑ์ ที่จ ะนาไปปฏิ บัติใช้ กับ
ผู้ต้องหาในแผนงานกระบวนการยุตเิ ชิงสมาฉันท์
5. ผู้เสียหายรวมไปถึงหญิงที่ตกเป็ นเหยื่อของการกระทาทารุณ
กรรมและกลุ่ม “ผู้ด้อยโอกาส” มีสิทธิ เลือกที่จะเข้ า ร่ วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ซึ่ง เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าความเข้ า ใจกับ ผู้ป่ วยในสิ ท ธิ ข อง “การให้ ข้ อ มูล ทางเลื อ ก”
การรั กษาความลับของผู้เ สี ย หาย อธิ บายข้ อดี -ข้ อ เสี ยของกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมาฉัน ท์
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมไปถึงข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการขอที่ปรึ กษา
ด้ านกฎหมายและการให้ ทนายความเข้ าร่วมในทุกขันตอนของกระบวนการ
้
ข้ อมูลหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือ ตลอดจนการเข้ าถึงผู้ให้ คาปรึกษา
6. มาตรฐานการฝึ กฝนและการบริ หารจัดการที่มีมาตรฐานโดย
อาสาสมัคร ผู้ประสาน และคนกลาง ได้ ผา่ นความเห็นจากทังสามฝ่
้
ายและมีการพัฒนาอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
7. มีการประเมินในกระบวนการยุตเิ ชิงสมาฉันท์ทกุ ครัง้
8. มีการคานึงถึงทรัพยากรบุคคลและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ จะทาให้ การประชุม กลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ น ในกรณี ประเทศที่รายได้ ต่า ให้ จัด การ
ประชุมโดยใช้ ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่
การเพิ่มเสริ มสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมาในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่จะช่วยต่อ
ยอดกระบวนการที่มีแต่เดิม ซึ่งนับเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ วิธีการและผลลัพธ์ ที่ได้ ออกมาในเชิง
สมานฉันท์ กระนัน้ ผู้เ ชี่ ยวชาญหรื อ สมาชิ ก ในองค์ ก รต้ องพึง พัฒ นากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ในแนวทางของตน ไม่ยดึ ติดกับแผนดาเนินงานแนวใหม่จนเกินพอดี ดังนันสมาชิ
้
กต้ องมี
การวางแผนและมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ที่เหมาะควร รวมไปถึงเตรี ยมความพร้ อมอย่างรัดกุมใน
ด้ านการเฝ้าสังเกตการณ์และการประเมินในทุกขันตอนของกระบวนการปฏิ
้
บัติงานและการพัฒนา
กลยุทธ์
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1.1.4 โครงสร้ างส าคั ญ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมสมานฉั น ท์
ประกอบด้ วย เหยื่ออาชญากรรม ผู้กระทาผิด และชุมชน
ประเด็ น ส าคั ญ จากหนั ง สื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์
(The Little Book of Restorative Justice of the Howard Rehr, 2002) ได้ อธิบายหลักการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งมีหลักการสาคัญสามประการ คือ การมุ่งความสนใจไปที่
ความเสียหายที่เกิด ความรับผิดชอบของผู้กระทาความผิดในการแก้ ไข และย ้าความรับผิดชอบ
ของผู้กระทาความผิด และการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมในกระบวนการของผู้ที่ส่ วนเกี่ยวข้ อง และ
อธิบายถึงหลักการที่สาคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่แตกต่างจากการดาเนิน
คดีอาญาตามระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในปั จจุบนั นอกจากนี ้ได้ เน้ นเป้าหมายของการ
ประชุมกลุ่มครอบครัว การล้ อมวงเพื่อสร้ างความสุข (peacemaking circle) ส่วนแนวทางในการ
วิเคราะห์ว่าเป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรื อไม่ให้ พิจารณา 6 ประการ คือ รูปแบบที่
ดาเนินกับความเสียหาย ความต้ องการและเหตุผลในการกระทาความผิด เป็ นกระบวนการที่สร้ าง
ความพอใจให้ แก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาความผิดได้ รับการส่งเสริ มให้ มีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตน ผู้มีส่วนได้ เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ กระบวนการได้ ออกแบบให้ ทุกฝ่ ายได้ มีโอกาส
เจรจาหารื อ และเป็ นรูปแบบที่ให้ ความเคารพแก่ทกุ ฝ่ าย (วันชัย รุจนวงศ์, 2552 : ออนไลน์)
1.1.5 องค์ ประกอบของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะต้ องเป็ นระบบที่
ง่ายต่อการเข้ าถึงของสมาชิกในสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการที่
เน้ นการมีสว่ นร่วมของชุมชนโดยใช้ กระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ในการแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมและ
ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ในสัง คม เน้ น การชดใช้ เยี ย วยาผู้เ สี ย หาย ฟื ้นฟูผ้ ู กระทาผิด และการรั บ
ผู้กระทาผิดกลับคืนสูส่ งั คม
1.2 ขัน้ ตอนการทางานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉั นท์ Ron Claassen
(2000) เสนอไว้ 6 ขันตอน
้
1.2.1 การเชิ ญชวน คือ การเชิ ญหรื อแนะนาให้ ผ้ ูมี ส่วนเกี่ ยวข้ อ ง
ซึ่งได้ แก่เหยื่ออาชญากรรม ผู้กระทาผิด และผู้ส นับของทัง้ สองฝ่ ายให้ ตกลงใจที่จะเข้ าร่ วมการ
ประชุม
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1.2.2 รั บทราบกฎเกณฑ์ พืน้ ฐาน ผู้เข้ าร่ วมประชุม พึงตระหนักถึง
กฎเกณฑ์พืน้ ฐานของการดาเนินกระบวนวิธีเชิง สมานฉันท์ ได้ แก่ การดาเนินการที่เป็ นไปตาม
ขันตอนที
้
่กาหนด การแสดงสิทธิในการตอบปฏิเสธได้ ตลอดเวลา เมื่อรู้ สึกว่ากระบวนการที่ดาเนิน
นัน้ ไม่ยุติธรรมส าหรั บตน การไม่พูดสอดแทรกในขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่ง กาลัง พูด และเต็ม ใจที่ จ ะ
ดาเนินกระบวนวิธีไปสูข่ ้ อสรุป
1.2.3 บรรยายความรู้ สึก การสรุ ป และการตระหนัก ขันตอนนี
้
้เป็ น
กระบวนวิธีทางจิตวิทยาที่ผลัดกันเป็ นผู้พดู และผู้ฟัง โดยผู้ฟังจะเป็ นผู้สรุปความภายหลังจากที่จบ
การฟั งทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เชิง ตระหนัก ซึ่ง มี รูปแบบของการสนทนา คือ คนแรกพูด คนที่สอง
สรุ ปความ จากนัน้ พิจ ารณาว่าจากประสบการณ์ ดัง กล่าวต่างตระหนักถึงคุณค่า ความหมาย
ความรู้ สึก ความเสียหายที่อีกฝ่ ายประสบหรื อไม่อย่างไร ถ้ ายั งไม่เป็ นที่ประจักษ์ ให้ ย้อนกลับมา
ดาเนินกระบวนการในขันตอนนี
้
้ซ ้าอีกครัง้
1.2.4 แสวงหาความลงตัว ในข้ อตกลง เป็ นขัน้ ตอนที่ จ ะทาการ
สอบถามว่า จะสามารถแก้ ไขเยียวยาความเสียหายได้ อย่างไรในขณะนี ้ ในวิธีทางที่เป็ นไปได้ แสดง
เจตนา ให้ ความมัน่ ใจในอนาคต เป็ นขันตอนที
้
่สอบถามว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์
เช่นนี ้อีกในอนาคตได้ อย่างไร
1.2.5 สรุ ป ข้ อ ตกลงและแสดงความยินดี เป็ นขัน้ ตอนที่ เขี ยนสรุ ป
ข้ อตกลง (ถ้ าบรรลุถึงข้ อตกลง) กาหนดนัดประชุมเพื่อติดตามผล และแสดงความยินดีที่ทกุ ฝ่ ายให้
ความร่วมมือ แต่ถ้ายังไม่สามารถบรรลุถึงข้ อตกลงให้ ย้อนกลับไปเริ่มที่ขนตอนที
ั้
่ 1 อีกครัง้
1.2.6 ติดตามผล เป็ นขัน้ ตอนที่ ติดตามตรวจสอบดูว่ามี การรักษา
สัญญาด้ วยการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ได้ จกลงกันไว้ หรื อไม่ ถ้ าได้ รับรายงานว่ามีปัญหาเกิดขึ ้นให้
ย้ อนกลับไปเริ่มกระบวนการใหม่อีกครัง้
1. 3 ป ร ะ เ ภ ท ค ดี ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง ส ม า น ฉั น ท์
(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , 2545: 15-16)
1.3.1 ความผิดที่เด็กหรื อเยาวชนเป็ นผู้กระทา ในคดีเด็กและเยาวชน
กระทาความผิดเป็ นคดีที่ทกุ ประเทศนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ และนามาใช้ ทงั ้
ในกระบวนการเบี่ยงเบนคดี ออกจากการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งถื อเป็ นมาตรการหลักในการดาเนิน
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กระบวนพิจารณาสาหรับเด็กและเยาวชน และสอดคล้ องกับลักษณะของการกาหนดมาตรการ
สาหรับเด็กเพราะเน้ นการที่ ผ้ ูปกครองหรื อชุมชนจะมี บทบาทในการกาหนดและแก้ ไขผู้กระทา
ความผิดที่เป็ นเด็ก

1.3.2 ความผิดจากความรุ นแรงในครอบครั ว ในคดีกระทาด้ วย
ความรุนแรงในครอบครัวนัน้ มีบางประเทศที่นา มาใช้ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น
ส่วนในฝรั่งเศส ถื อเป็ นการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในคดีอาญา ของไทยมีแนวคิดผสมผสานกับ
กระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ แ ละการไกล่เ กลี่ ย คดี อาญาโดยการยอมความเ พราะคดี
ดังกล่าวเป็ นความผิดอันยอมความได้ แต่ยงั ไม่ได้ กาหนดกระบวนการที่ชดั เจนว่าจะต้ องมีความ
ร่ วมมือระหว่างผู้กระทาความผิดและผู้เสียหายหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องในการประชุมกลุ่ม แต่จะมีนัก
สังคมสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยได้ (จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548)
1.3.3 ความผิดอาญาต่ อส่ วนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความ
กันได้ เป็ นความผิดที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นความผิดอันยอมความกันได้ คดีอาญา
ประเภทความผิดที่ยอมความกันได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้ แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระทา
ชาเรา ความผิดฐานอนาจาร ความผิดฐานทาให้ เสื่อมเสียเสียรี ภาพ ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยว
กักขังผู้อื่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานฉ้ อโกง ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิด
ฐานทาให้ เสียทรัพย์ ความผิดฐานบุกรุ ก ความผิดที่ผ้ กู ระทาผิดเป็ นญาติกัน ได้ แก่ ความผิดฐาน
ลักทรั พ ย์ ความผิ ดฐานวิ่ ง ราวทรั พ ย์ ความผิ ดฐานฉ้ อโกงประชาชน ความผิ ดฐานรั บของโจร
ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ที่มีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย
1.3.4 การดาเนินคดีแพ่ งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เป็ นคดีที่มีการ
กระทาผิดกฎหมายซึง่ ผู้เสียหายมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพื่อทดแทนความเสียหายเนื่องจากการ
กระทาผิด โดยผู้เสียหายอาจยื่นฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลที่มีอานาจชาระคดี
แพ่งต่างหากจากคดีอาญา หรื อต่อศาลที่กาลังพิจารณาคดีอาญานันอยู
้ ่ หรื ออาจมีการยื่นฟ้องคดี
แพ่ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ คดี อ าญาโดยพนัก งานอัย การเป็ นผู้ร้ องแทนผู้เ สี ย หายต่อ ศาลที่ รั บ ฟ้ อง
คดีอาญาเพื่อสัง่ คืนหรื อสัง่ ให้ ใช้ ราคาทรัพย์ก็ได้
1.3.5 ความผิดเล็กๆน้ อยๆ อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจาคุกระยะสัน้
ให้ หน่วยงานในประบวนการยุติธรรม ได้ แก่ ตารวจ อัยการ และศาล สามารถพิจารณาคดีโดยใช้
ดุลยพินิจ เพื่ อเบี่ยงเบนคดีประเภทนีอ้ อกนอกกระบวนการตามอานาจที่กฎหมายกาหนดไว้ ไ ด้
เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจาคุกระยะสัน้ ลดความแออัดในเรื อนจา ความผิดคดีอาญาเล็กๆ น้ อยๆ
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ประเภทนี ้ได้ แก่ ความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์ ความผิดที่กระทาโดยประมาท
คดี ป ระมาท จั ด เป็ นหนึ่ ง ในคดี ค วามผิ ด เล็ ก ๆน้ อยๆ กล่ า วคื อ
เป็ นความผิ ด คดี อ าญาที่ มี โ ทษจ าคุก ไม่ เ กิ น 3 ปี ดัง นัน้ จึ ง เป้ นคดี ที่ เ หมาะแก่ ก ารน าเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษที่ม่งุ การลงโทษด้ วยการจาคุก ทังนี
้ ้
คดีประมาทเป็ นคดีที่เกิดจากความพลาดพลังขาดความระมั
้
ดระวังเท่าที่ควรของผู้กระทาผิด เป็ น
คดีที่ปราศจากเจตนา ดังนัน้ การมุ่งให้ ความสาคัญที่การชดใช้ เยียวยาให้ ผ้ ู เสียหายและผู้กระทา
ผิดได้ สานึกในความพลาดพลังของตนรวมถึ
้
งการฟื น้ ฟูสมั พันธภาพระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทา
ผิดจึงน่าจะมีประโยชน์และมีความสาคัญมากกว่าการมุ่งที่จะลงโทษผู้กระทาผิดแต่เพียงอย่าง
เดียว
หากพิจารณาประเภทความผิดที่นามาใช้ นนั ้ ส่วนใหญ่ใช้ กับความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ร่ างกายซึ่งเป็ นความผิดที่ผ้ เู สียหายได้ รับความเสียหายและต้ องการการเยียวยา
และเป็ นความผิดพื ้นฐาน ส่วนในความผิดบางประเภท ซึ่งไม่มีผ้ เู สียหาย โดยปกติไม่นาหลักการ
ดังกล่าวมาใช้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการจราจร อาวุธปื น แต่ในบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์
กาหนดให้ ใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ได้ แม้ จะไม่มีผ้ เู สียหายก็ตาม เพราะถือเป็ นคดีไม่
ร้ ายแรง ในกฎหมายฝรั่งเศสใช้ กบั ความผิดที่ศาลลงโทษไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกิน 15,000 ยูโร
แต่ในนิวซีแลนด์ใช้ กบั โทษจาคุกไม่เกินสองปี
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าในประสบการณ์ของแต่ล ะประเทศจะใช้ ในความผิด
ที่ไม่มีโทษสูงมากแต่นกั วิชาการหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ บางท่านเห็นว่า การพิจารณาเฉพาะความผิดที่มี
โทษเบาอาจไม่เหมาะสม เพราะลักษณะของการดาเนินกระบวนพิจารณาเชิงสมานฉันท์เป็ นการ
แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง จึงไม่ควรจากัดเฉพาะคดีโทษปรับหรื อจาคุกไม่เกิน 3 ปี แต่ควรใช้ กบั คดี
โทษหนักหรื อคดีที่โทษจาคุก 3 ปี ขึ ้นไปด้ วย เพียงแต่ว่าจะต้ องไม่มีลกั ษณะที่เป็ นอันตราย หรื อเป็ น
ความผิดที่กระทบต่อความมัน่ คงหรื อมีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน หรื อศีลธรรมอันดี
เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คง ความผิดฐานก่อให้ เกิดภยันตรายหรื อความผิดเกี่ยวกับเพศหรื อ
กระท าต่ อ เด็ ก สตรี และคนชรา
เป็ นต้ น (สถาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553: 192-193)

67

กระบวนการยุติธ รรมเชิง สมานฉันท์ที่มีการนามาใช้ กันในแต่ละประเทศ มีการกาหนด
ประเภทคดี เทคนิค กระบวนการ และกฎหมายที่รองรับกระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแต่
ล่ะประเทศต่างกัน ดังสามารถสรุปโดยย่อได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในแต่ ละประเทศ
ประเทศ

ประเภทคดี

กฎหมาย

กระบวนการ

เทคนิค

“หลัก การพืน้ ฐานของกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง อ า ญ า เ ชิ ง
สมานฉันท์ ”(Basic principles on
the Use of Restorative Justice
programmes in criminal matters)

หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มสามฝ่ ายคื อ
ผู้เสียหาย ผู้กระทาความผิด และ
ชุมชน โดยรัฐทาหน้ าที่เป็ น เพียงผู้
ประสานงานเท่านัน้

ว า ง ห ลั ก ก า ร
มาตรฐานให้ แต่ละ
ประเทศนาไป
บั ญ ญั ติ เ ป็ น
กฎหมายภายใน

The Youth Justice and Criminal
Evidence Act 1999 s.1และตาม
The Crime and Disorder Act
1998

ประชุมกลุ่มครอบครัว โดยศาลจะ
ออกคาสัง่ referral order แล้ วส่งไป
ยัง Young offender board และจัด
ให้ มีการประชุมกลุ่มครอบครัว และ
เมื่อได้ ข้อตกลงจากที่ประชุมแล้ ว ก็
จะด าเนิ น การตาม ที่ ต กลงโดยมี
ระยะในการปฏิบัติ ป ระมาณ 3-12
เดื อ น ส่ว นการชดใช้ ค่า เสีย หาย
ศาลจะออกคาสัง่ reparation order

มี ก า ร ก า ห น ด
แนวทางปฏิบัติที่ ดี
(best practice)
เพื่อเป็ นแนวทางให้
เจ้ า หน้ า ที่ น า ไ ป
ปฏิบตั ิ

ค ดี ก ร ะ ท า The Domestic Violence Crime
ความรุ น แรง and The Victim Act 2005
ในครอบครั ว
ไม่ ไ ด้ ก าหนด
ไว้ เป็ นพิเศษ

ไม่ได้ กาหนดให้ มีการใช้ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไว้ เป็ นพิเศษ
แต่ ก าหนดเฉพาะกระบวนการที่
จะต้ องปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิ ด
และผู้เสียหายในการที่ศ าลจะออก
ค าสั่ง ต่ า ง ๆ จึ ง ใช้ ห ลัก การ
เช่นเดียวกับคดีอาญาตามCriminal
Justice Act 2003

สหประชา ไม่ได้ กาหนด
ชาติ

อังกฤษ

คดีเยาวชน

-
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ประเทศ

ประเภทคดี
คดีอาญา

กฎหมาย
กระบวนการ
The Criminal Justice Act 2003, ประชุมกลุ่มชุมชนและนามาใช้ เพื่อ
s.22-27
เป็ นเงื่ อ นไขในการสั่ง เตื อ นโดยมี
เ งื่ อ น ไ ข conditional cautioning
ส่ว นการชดใช้ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูเสียหายเป็ น
การออกค าสั่ง ให้ ชดใช้ ค่า เสี ยหาย
แล ะหากจ า เล ยได้ ชด ใช้ ให้ แ ก่
ผู้เสียหายจะมีผลต่อการกาหนดโทษ
น้ อยหรือใช้ มาตรการลงโทษอื่นแทน
โทษจาคุกหรือไม่ใช้ โทษอื่นเลย

เทคนิค
- มีคณะกรรมการ
ระดับ ชาติ (The
Criminal

Justice

Board) ที่ส่งเสริ มให้

มี ก า ร ใ ช้
กระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง
สมานฉันท์ ในทุก
ขั ้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ตังแต่
้ การเตือนของ
ตารวจ การสั่งไม่
ฟ้องคดี ข อง Crown
Prosecution Service,

กระบวนการ
Sentencing และ
ในการบั ง คับ โทษ
ของราชทัณฑ์
มี ก ารออก
Restorative
Justice: legal
Guidance:The
Crown
Prosecution
Service เพื่ อ ใช้
เป็ น แ น ว ท า ง ใ ห้
ดาเนินการ
สหรัฐ
อเมริกา

ค ดี เ ย า ว ช น
และคดี
กระท าความ
รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว

-The Juvenile Justice and
Delinquency Prevention Act
(JJDPA)
-กฎหมายเยาวชนของรัฐต่าง ๆ เช่น
The Community Justice
Services Act, The Community
Correctional Services Act,
The Juvenile Court Act etc.

-โครงการเสวนาผู้กระท าความผิ ด
และผู้เสี ยหาย (Victim Offender
Dialogue) และโครงการประชุม
ผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย (Victim
Offender Conferencing) ตาม
Child & Family Services
-Restorative Conferencing for
Youth Justice ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
-โครงการประชุ ม กลุ่ ม ครอบครั ว
(Family Group Conference -

-รั ฐ สภาอเมริ กั น
อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้
โครงการ JJDPA
ในมลรัฐต่าง ๆ เป็ น
แนวทางดาเนินการ
เพื่ อ ส่ง เสริ ม ระบบ
ยุติธรรมแก่เยาวชน
และครอบครัว เพื่อ
ล ด ปั ญ ห า
อาชญากรรม

69

ประเทศ

ประเภทคดี

กฎหมาย

กระบวนการ

เทคนิค

FGC) การประชุมล้ อมวง (Circles)
-โครงการประนอมข้ อพิพาทระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทาความผิด
(Victim Offender Mediation VOM)),
Victim Offender Conference,
Victim
Offender Community
Conferencing ตามรัฐต่างๆ
คดีอาญา

-พนักงานของรั ฐ หรื ออัยการเป็ น
ผู้ดาเนินการก่อนการฟ้องร้ อง
-โครงการประนอมข้ อพิพาทระหว่าง
ผู้ เสี ย หายและผู้ กระท าความผิ ด
(Victim-Offender
MediationVOM))
-โครงการ Victim Offender
Reconciliation Programs (VORP)
-Conferencing โดยเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ พนักงานอัยการ และศาลที่
สานักงาน
ของ Attorney-General ของรัฐ หรื อ
องค์กรไม่แสวงหากาไร หรื อโบสถ์
เป็ นผู้ดาเนินการ

1.

ต้ องท าให้
ผู้ ก ร ะ ท า ผิ ด
ตระหนั ก ถึ ง ผลที่
เกิ ด ขึน้ จากการ
กระทาผิด

2. หลีกเลี่ยงการ
ว่ากล่าวสัง่ สอน

3.ให้ ผ้ ูกระทาผิ ดมี
ส่ ว นร่ ว มให้ มา ก
ที่ สุด ได้ พูด และ
ได้ รับฟั งผู้อื่น

4. ยอมรับถึงความ
ไม่ ชั ด เจนของคดี
ในช่ ว งแรกซึ่ง เป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบ
ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการที่ จ ะต้ อ ง
ร่วมกันตัดสิน

5. มองด้ วยความ
เป็ นกลาง แยก
เรื่ องการกระทาผิด
กับผู้กระทาผิดตาม
ข้ อสั น นิ ษ ฐานว่ า
ผู้ กระท าผิ ด ไม่ ไ ด้
ตังใจท
้ าความ
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ประเทศ

ประเภทคดี

กฎหมาย

กระบวนการ

เทคนิค
รุนแรงต่อผู้อื่น

6. มองความ

ไทย

คดีเยาวชน

พระราชบัญ ญั ติ จัด ตัง้ ศาลและวิ ธี
พิจารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2534

ค ดี ก ร ะ ท า พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ถกู กระทา
ความรุ น แรง ด้ วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
ในครอบครัว 2550

คดีอาญา

ระเบี ย บศาลอาญาว่ า ด้ วยการ
ประนอมข้ อพิ พ าทในศาลอาญา
พ.ศ. 2550
ระเบียบของศาลอาญาว่า ด้ ว ยการ
ประนอมข้ อพิพาทในชันฎี
้ กา พ.ศ.
2551 และที่เกี่ยวกับคดี
แพ่ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ คดี อ าญา คื อ
ระเบี ย บศาลอาญา ว่า ด้ ว ยแนว
ป ฏิ บั ติ ใ นก า รด า เนิ นค ดี แ พ่ ง ที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา พ.ศ.2549

รุนแรงหรือความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
เป็ นโอกาสที่ดีของ
การเรียนรู้
ประชุมกลุ่ม ครอบครั ว ตัง้ แต่ใ นชัน้ มีคมู่ ือปฏิบตั ิ
ก่อนฟ้องโดยกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็ ก
หรื อ ในกรณี ที่ ศ าลมี ค า
พิพากษาก็ อ าจใช้ การประชุมกลุ่ม
ครอบครัวได้
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท ตามมาตรา 16 มี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ แ ล้ ว
โดยอาจกระทาได้ ตงแต่
ั ้ ชนสอบสวน
ั้
ในศาลอาญาธนบุรี
หรื อระหว่างพิจารณาคดี และมีการ
ตังผู
้ ้ ประนีประนอมยอมความ และ
ร่วมประชุมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องโดย
คู่ก รณี ต้ อ งยิ น ยอมให้ มี ก ารตกลง
ยอมความ
และกาหนดเงื่อนไขการยอมความ
เสนอให้ พนักงานสอบสวนหรื อศาล
พิ จ ารณา หากเห็ น ว่า ไม่ขั ด ต่ อ
กฎหมาย
หรื อไม่ขัด ต่อความสงบเรี ยบร้ อยก็
ดาเนินการตามนัน้
ประชุม กลุ่ม โดยมี ผ้ ู ท าหน้ าที่ ไ กล่
เกลี่ยก่อนพิจารณาและให้ ผ้ เู สียหาย ไม่มีคมู่ ือปฏิบตั ิ
แ ล ะ ผู้ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต ก ล ง
ประนอมข้ อพิพาทหรือในกรณีที่ศาล
มี คาพิพากษาแล้ ว ก็อาจใช้ การ
ประชุมไกล่เกลี่ยได้ ในศาลก่อนที่จะ
ถอนฟ้อง หรือเป็ นเหตุลดหรื อรอการ
ลงโทษในศาลฎีกา

ที่มา : กระบวนการสร้ างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม” โดย สถาบันวิจยั และให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553
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1.4 ขั ้น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ส ามารถใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ ได้
1.4.1 ขัน้ ตอนก่ อนคดีความเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม ใช้ วิธีการเชิง
สมานฉันท์โดยชุมชนสาหรับคดีความอาญาบางประเภทที่ไม่ร้ายแรงก่อนมีการร้ องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อเจ้ าพนักงานสอบสวน เช่นประเทศฝรั่งเศส
1.4.2 ขั น้ ตอนเมื่อคดีความเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมและก่ อน
พิพากษาคดี ใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชันพนั
้ กงานสอบสวน ชันพนั
้ กงานอัยการ
กรณีมีความเห็นสมควรสัง่ ฟ้อง (อาจใช้ หลักการดาเนินคดีอาญาตามดุลยพินิจ การชะลอการฟ้อง)
และชันพิ
้ จารณาคดีของศาลก่อนที่จะมีคาพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยประเทศตะวันตกส่วน
ใหญ่ใช้ พนักงานคุมประพฤติ หรื อ นักสังคมสงเคราะห์ ดาเนินกระบวนวิธีการเชิงสมานฉันท์
โดยใช้ รูปแบบการพิจารณาแบบล้ อมวง สาหรับกรณีผ้ กู ระทาผิดเป็ นชนพื ้นเมืองในประเทศแคนนา
ดา สหรัฐบางมลรัฐ ใช้ รูปแบบการไกล่เกลี่ย เหยื่อ-ผู้ประทาผิด
1.4.3 ขัน้ ตอนหลังการพิจารณาคดี ใช้ วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชัน้
ราชทัณฑ์อย่างกว้ างขวางเช่นกัน โดยใช้ เมื่อมีการจาคุกผู้กระทาผิดไประยะหนึ่งแล้ ว เมื่อผู้กระทา
ผิดได้ รับการพักการลงโทษ และในช่วงก่อนที่ผ้ กู ระทาผิดจะสิ ้นสุดการรับโทษจาคุกกลับคืนสู่ชมุ ชน
โดยใช้ รูปแบบการไกล่เกลี่ยเหยื่อ-ผู้กระทาผิด
1.5 รู ปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถจาแนกได้ 4 รูปแบบ
(จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, 2548: 121-125) ดังนี ้
1.5.1 การไกล่ เกลี่ยเหยื่อ-ผู้กระทาผิด (Victim-offender Mediation)
วิธีดาเนินการ ประกอบด้ วย การเผชิญหน้ าระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกับผู้กระทาผิด ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่
ในกระบวนการยุตธิ รรมและอาสาสมัครอาจทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานและมีข้อสังเกตสาคัญที่ว่า
ทังเหยื
้ ่ออาชญากรรมและผู้กระทาผิดต้ องพูดคุยทาความเข้ าใจกันในโลกของความเป็ นจริ งและบน
ฐานของความสมเหตุสมผลของสองฝ่ ายโดยความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตต่อไปจะต้ อ งไม่
เป็ นผลจากการไกล่เกลี่ย
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1) สนับสนุนให้ มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมโดยการ
จัดเวทีที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ให้ พวกเขาได้ พบปะพูดคุยกับผู้กระทาผิดบนพื ้นฐานของความ
สมัครใจ
2) ยอมให้ กระทาความผิดได้ เรี ยนรู้ผลกระทบของอาชญากรรม
ที่มีตอ่ เหยื่ออาชญากรรมและเข้ ามาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาที่กระทาไป
3) จัดหาโอกาสให้ เหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทาผิดได้ ร่วมกัน
พัฒนาและยอมรับแผนการเยียวยาชดใช้ ความเสียที่เกิดจากอาชญากรรมนัน้
ตารางที่ 3 แสดงการไกล่ เกลี่ยเหยื่อและผู้เสียหายที่ส่งผลต่ อความมาก – น้ อยของความ
สมานฉันท์ (Victim Offender Mediation Continuum : From Least to Most
Restorative Impact)
ในสหรัฐอเมริ กา การไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่ (มากกว่าร้ อยละ 95) มีผลให้ ผ้ กู ระทาผิดต้ องรับ
โทษในลักษณะการแก้ แค้ นทดแทน (restitution) ซึ่งเป็ นการลงโทษโดยความตกลงร่ วมกันของ
คูค่ วามทุกฝ่ าย แต่การลงโทษก็ยงั มีความสาคัญเป็ นอันดับสอง ความสาคัญอันดับแรกคือการรับรู้
ถึงอารมณ์ ความรู้ สึก และความต้ องการของเหยื่อ ทัง้ หมดนีน้ าไปสู่การสร้ างความปรองดอง
ระหว่างเหยื่อและผู้กระทาผิด การให้ ผ้ ูกระทาผิดได้ รับรู้ และมีความรู้ สึกร่ วมกับเหยื่อในความ
สูญเสีย ซึ่งจะมีผลต่อการลดการกระทาผิดในอนาคต มีการวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่า การทาความตก
ลงร่ ว มกันในการลงโทษผู้กระท าผิ ดมี ความส าคัญน้ อยกว่าการเปิ ดโอกาสให้ เหยื่ อ พูด คุย กับ
ผู้กระทาผิดโดยตรงว่าเขารู้ สึกอย่างไรกับอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น และผลของความสมานฉันท์มี
ความสัมพันธ์กบั การจัดสถานที่และบรรยากาศในการสนทนาระหว่างเหยื่อและผู้กระทาผิด
การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญา

การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์

ค ว า ม สม า นฉั น ท์ น้ อ ย ก า รป ระ นี ประ นอ ม , ความสมานฉันท์ สงู การสนทนา, ความสาคัญอยู่ที่
ความสาคัญอยู่ที่ผ้ ูกระทาผิด (agreement-driven, เหยื่อ (dialogue-driven, victim-sensitive)
offender-focused)
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การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญา

การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์

1. ให้ ความสาคัญกับการตีค่าความเสียหายเป็ น
จานวนเงิน ไม่มีโอกาสพูดคุยกันโดยตรงระหว่าง
คู่ ค วา มแ ละชุ ม ช นเ รื่ อง คว าม เ สี ย หา ยจ า ก
อาชญากรรมที่เกิดขึ ้น

1.ความสาคัญอันดับแรกอยู่ที่การเปิ ดโอกาสให้ เหยื่อ
และผู้กระทาผิดได้ พูดคุยกันโดยตรง ให้ เหยื่อได้ พูด
หรื อแสดงถึงผลกระทบของอาชญากรรมต่อชีวิตของ
เขา ให้ ได้ ถามและได้ รับคาตอบที่ต้องการ ให้ ผ้ กู ระทา
ผิดได้ เรี ยนรู้ ถึงผลกระทบจากกากระทาของเขาและ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหยื่ อ โดยตรง เพื่ อ จะได้
หาทางทาแต่สงิ่ ที่ถกู ต้ องต่อไป

2.เหยื่อมีทางเลือกโดยผ่านกระบวนการ ได้ แก่ เลือก
2. เหยื่ อ ไม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กสถานที่ ที่ เ ขารู้ สึ ก ว่ า
สถานที่ที่จะพบปะกัน เลือกคนที่ต้องการพูดคุยด้ วย
เหมาะสมและปลอดภัยในการพบกับผู้กระทาผิด
และอื่นๆ
ไม่มีสทิ ธิเลือกว่าเขาอยากพบหรื ออยากพูดกับใคร
3. เหยื่ อ มี โอกาสในการแสดงความจ านงในการ 3.การตกลงร่ วมกันที่นาไปสู่การลงโทษเพื่อทดแทน
เจรจาไกล่เกลีย่ ล่วงหน้ า แต่ไม่มีโอกาสเตรี ยมตัวใน (restitution) ก็มีความสาคัญ แต่สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่าคือ
การเจรจา
การสนทนากันเรื่ องผลกระทบของอาชญากรรม
4.ไม่ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มตัว ล่ว งหน้ า ในการ 4.มีการพบกันเพื่อเตรี ยมการระหว่างเหยื่อกับผู้ไกล่
พบปะกันของคู่ความ ระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับเหยื่อ เกลีย่ และระหว่างผู้กระทาผิดกับผู้ไกล่เกลี่ย ก่อนการ
และผู้ไกล่เกลีย่ กับผู้กระทาผิด
ไกล่เกลี่ยที่ให้ ทงสองฝ่
ั้
ายมาพบกัน โดยเน้ นที่การฟั ง
เหยื่ อ ว่ า อาชญากรรมมี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ของเขา
อย่างไรบ้ าง จาแนกความต้ องการของเหยื่อให้ ชดั เจน
และเตรี ยมทังสองฝ่
้
ายให้ พร้ อมสาหรับการไกล่เกลี่ย
หรื อการประชุมร่วมกัน
5.ผู้ไกล่เกลี่ยเป็ นผู้มีบทบาทในการอธิบายเกี่ยวกับ
การกระทาผิดและผู้กระทาผิด เหยื่อมีหน้ าที่ในการ
ตอบคาถามของผู้ไกล่เกลี่ย ไม่มีโอกาสแสดงความ
รู้สกึ หรื อพูดในสิง่ ที่ต้องการ

5.การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสามารถยืดหยุ่น
ได้ ให้ เวลาให้ คคู่ วามได้ พดู อย่างเต็มที่ ผู้ไกล่เกลี่ยต้ อง
มี ค วามอดทนในการฟั งสู ง ใช้ หลั ก มนุ ษ ยธรรม
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการไกล่เกลีย่ ให้ เหมาะสม

6.ผู้ไกล่เกลี่ยเป็ นผู้ผูกขาดการพูดมากที่สดุ เหยื่อ 6.ผู้ไกล่เกลี่ยต้ องมีความอดทนเป็ นอย่างสูงในการรับ
และผู้กระทาผิดมีโอกาสเพียงตอบคาถามเท่านัน้ ฟั ง/รับรู้ การแสดงความรู้ สึกหรื อรับฟั งเรื่ องผลกระทบ
ไม่มีการสนทนากันระหว่างคูค่ วาม
ของอาชญากรรม และผู้ไกล่เกลีย่ ต้ องพูดให้ น้อยที่สดุ
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การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญา

การไกล่ เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์

7.เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (correctional staff) ทาหน้ าที่ 7.ผู้ ไกล่ เ กลี่ ย คื อ อาสาสมั ค รในชุ ม ชนที่ ผ่ า นการ
เป็ นผู้ไกล่เกลีย่
ฝึ กอบรมมาแล้ วซึง่ ทาหน้ าที่อย่างอิสระ หรื ออาจได้ รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
8. การไกล่เกลี่ยขึ ้นกับความสมัครใจของเหยื่อ แต่ 8.การไกล่เกลี่ยเกิดจากความสมัครใจของเหยื่อและ
ผู้กระทาผิดอาจไม่สมัครใจก็ได้ และผู้กระทาผิดก็ ผู้กระทาผิด
ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบ (responsibility)
9. เป็ น settlement-driven และใช้ เ วลาสัน้ ๆ 9.การสนทนาใช้ เวลานานไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
(ประมาณ 10-15 นาที)

ที่มา : Mark S. Umbreit, 2001
1.5.2 การประชุมกลุ่มครอบครั ว (Family Group Conferencing
หรื อ FGC) การประชุมกลุ่มครอบครัวประกอบด้ วย เหยื่ออาชญากรรม ผู้กระทาผิด และสมาชิก
ครอบครั ว ผู้ มี ค วามส าคัญ หรื อ เพื่ อ นของทัง้ สองฝ่ าย เช่ น เดี ย วกั บ การไกล่ เ กลี่ ย ที่ เ จ้ าที่ ใ น
กระบวนการยุติธรรมเป็ นผู้ดาเนินการในขณะนี ้โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าพนักงานตารวจ การประชุม
กลุ่มครอบครัวอาจใช้ ในโรงเรี ยน โบสถ์ หรื อกลุ่มสมาชิกอื่นๆ โดยกระบวนการนี ้มีการย ้าถึงความ
เอาจริ ง เอาจัง ของชุม ชนต่ออาชญากรรมและความเต็ม ใจของชุม ชนที่ จ ะยอมรั บ ผู้กระท าผิ ด
กลับคืนสูส่ งั คมอีกครัง้ จากแนวคิด “ความละอายเชิงบูรณาการ”
เป้าหมาย เพื่อเปิ ดโอกาสสาหรับผู้เสียหายให้ มีส่วนร่วมโดยตรงในการ
อภิปรายเกี่ยวกับการกระทาผิดที่เกิดขึ ้น และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการลงโทษเชิงสมานฉันท์ที่
เหมาะสมแก่ผ้ ูกระทาผิด และเพิ่มความตระหนักถึงความรั บผิดชอบตามหลักมนุษยธรรมของ
ผู้กระทาผิดอันเกิดจากการกระทาของเด็กและเยาวชนผู้กระทาผิดและเปิ ดโอกาสให้ ได้ แสดงความ
รับผิ ดชอบต่อสิ่ ง ที่ เ กิ ดขึน้ และเป็ นการโยงยึดผูกพันความรั บผิดชอบร่ วมของกลุ่ม ผู้สนับสนุน
ผู้กระทาผิดต่อการเยียวยาชดใช้ และต่อการปรับพฤติกรรมในอนาคตที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ยังสามารถ
ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ กระทาผิดและเหยื่ออาชญากรรมเป็ นกุญแจเชื่อมโยงชุมชนที่ให้ การสนับสนุนเข้ าด้ วยกัน
อีกครัง้
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1.5.3 การพิ จ ารณาแบบวงล้ อมวง (Sentencing
Circles)
โดยผู้เ ข้ า ร่ ว มในการพิ จ ารณาแบบล้ อ มวง ได้ แ ก่ สมาชิ ก ของชุม ชนเป็ นผู้ที่ เ คยท างานเป็ นผู้
พิพากษา ตารวจ และอื่นๆ มาแล้ วเป็ นเวลาหลายปี ในแคนาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยคู อน และเม
นิโซตา รวมทังที
้ ่เคยรับผิดชอบงานการพิจารณาคดีและการควบคุมสอดส่องมาแล้ ว
การล้ อ มวงสามารถด าเนิ น การได้ ใ นขัน้ ตอนต่า งๆของกระบวนการ
ยุติธ รรมรวมทัง้ ภายหลัง จากที่ ศาลมี คาพิพ ากษาแล้ ว ผู้มี ส่วนร่ วม ได้ แก่ เหยื่ ออาชญากรรม
ผู้ส นับ สนุน เหยื่ อ อาชญากรรม เช่น ครอบครั ว และเพื่ อ นผู้ก ระท าผิ ด ผู้ส นับ สนุน ผู้ก ระท าผิ ด
เจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการยุติธรรม และสมาชิกชุมชน ระหว่างการล้ อมวง ผู้เข้ าร่ วมจะได้ รับการ
สนับสนุนให้ พูดจากันอย่างเปิ ดเผยด้ วยความเคารพต่อผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมที่มีต่อ
ชุมชน ขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีในการเยียวผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายและหาวิธีการบูรณาการ
ผู้กระทาผิด โดยใช้ ขนนกเป็ นสัญลักษณ์ส่งผ่านไปรอบๆ วง ผู้ที่ถือขนนกคือผู้ที่ได้ รับโอกาสเป็ นผู้
พูดในขณะนัน้ โดยไม่มีการขัดจังหวะ กระบวนการนี ้อาจมีการล้ อมวงเพียงวงเดียวหรื อหลายวงซึ่ง
แต่ละคนมีโอกาสนาเสนอเรื่ องราวของตนแตกต่างกันไป
เป้ าหมาย เพื่ อ สนับ สนุน ให้ มี ก ารเยี ย วยาทุก ฝ่ ายที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
อันได้ แก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิด ครอบครัวของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด รวมถึงชุมชนและสังคม
นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูกระทาผิดได้ มีโอกาสแสดงความจริ งใจในการรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ เู สี ยหาย เพื่อเป็ นการเยียวยาผู้เสียหายจากผลของการกระทาผิดที่เกิดขึ ้น
ทังกระบวนการวิ
้
ธีดงั กล่าวยังเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิด ครอบครัวและสมาชิกใน
ชุม ชน โดยให้ มี สิ ท ธิ มี เ สี ย งและแบ่ง ปั น ความรั บ ผิ ด ชอบในการค้ น หาข้ อ สรุ ป ที่ ก ระท าได้ จ ริ ง
เพื่อที่สามารถจะนาข้ อสรุปดังกล่าวมาวิเคราะห์กาหนดสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรได้ ชดั เจนมาก
ขึ ้น เพื่อส่งเสริ มในการสร้ างจิตสานึกรักชุมชนและสร้ างศักยภาพในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งใน
ชุมชนให้ ชมุ ชน และยังเป็ นการส่งเสริมสนับสนุนและแบ่งปั นคุณค่าความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันเป็ น
ชุมชนได้ อีกด้ วย
1.5.4 คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative
Board) คณะกรรมการนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงเบนคดีหรื อการคุมประพฤติ คณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ยผู้คนในชุม ชน ผู้กระท าผิ ด เหยื่ ออาชญากรรมผู้แ ทนจากกระบวนการยุติธ รรม
และบางครัง้ ก็มีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทาผิดรวมอยู่ด้วยใช้ กับผู้กระทาความผิดไม่ร้ายแรง
และด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกับ รู ป แบบอื่ น ๆ คื อ มี ก ารพูด คุย กัน ด้ ว ยความเคารพก่ อ นที่ ค ณะจะ
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พิจารณาโทษ คณะกรรมการเหล่านี ้มีความสาคัญต่อสมาชิกชุมชนในการอานวยความยุติธรรมใน
ขันตอนที
้
่อยูร่ ะหว่างชุมชนกับระบบยุตธิ รรมทางอาญา
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้ พลเมืองได้ มีส่วนร่ วมและมีความรู้ สึกเป็ น
เจ้ าของระบบยุติธ รรมโดยการเข้ ามามี ส่วนร่ ว มโดยตรงในกระบวนการอานวยความยุติธ รรม
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ สี ย หายและสมาชิ ก ชุม ชนได้ เ ผชิ ญ หน้ า กับ ผู้ก ระท าผิ ด เพื่ อ ศึก ษาเข้ า ใจ
พฤติกรรมการกระทาผิด เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู กระทาผิดแสดงความรับผิดชอบของตนในการเยียวยา
ความเสียหายที่เข้ าได้ กระทาต่อผู้เสียหายและชุมชน ทังยั
้ งเป็ นการสืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชน
ในการจัดการแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมด้ วยชุมชนเอง อันเป็ นการลดค่าความเสียหายจากการที่ใช้
กระบวนการยุตธิ รรมเต็มรูปแบบ
ในการศึ ก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย มุ่ ง ให้ ความส าคัญ กั บ การน ากระบวนการวิ ธี ก าร
เชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดจากความประมาทพลังพลาดของผู
้
้ กระทาผิด
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายเพื่อให้ ผ้ กู ระทาผิดและผู้เสียหายได้ มีโอกาสใช้ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในการฟื น้ ฟูสมั พันธภาพที่ดีระหว่างกัน
2. ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านด้ วยกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในการสืบเสาะและพินิจ
1. ชัน้ พนักงานตารวจ ในชันพนั
้ กงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะดาเนินคดีโดยการ
สอบสวนและแจ้ งข้ อกล่าวหาแก่ผ้ กู ระทาผิด พนักงานสอบสวนจึงจะทาสานวนคดีเพื่ อส่งแก่อยั การ
นาสัง่ ฟ้องศาลเป็ นขันตอนถั
้
ดไป
2. ชัน้ อัยการ ในชันอั
้ ยการ พนักงานอัยการจะพิจารณาสานวนคดีเพื่อสัง่ ฟ้องต่อศาลเป็ น
ขันตอนต่
้
อไป
3. ชัน้ ศาล เมื่ออัยการเสนอสานวนคดีตอ่ ศาลพิจารณาเพื่อพิพากษาคดี ศาลได้ พิจารณา
และเห็นสมควรให้ มีการสืบเสาะและพินิจในคดีนัน้ แล้ ว ศาลก็จะมีคาสัง่ ให้ สืบเสาะและพินิจใน
รายงานกระบวนพิจารณา จากนันศาลจึ
้
งจะมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระทาผิดในคดีดงั กล่าว
ซึง่ นอกจากศาลจะมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติทาการสืบเสาะและพินิจแล้ ว ศาลอาจมี
คาสัง่ อื่นๆ ได้ อีกในระหว่างทาการสืบเสาะและพินิจ (กรมคุมประพฤติ) เช่น
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1) เมื่อพนักงานคุมประพฤติทารายงานการสืบเสาะและพินิจเสนอต่อศาลแล้ ว
ศาลยังต้ องการข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติม ก็มีอานาจจะเรี ยกพนักงานคุมประพฤติไปสอบถาม หรื อสัง่ ให้
พนักงานคุมประพฤติทาการสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีกได้
2) ในระหว่างกระบวนการการสืบเสาะและพินิจ หากพนักงานคุมประพฤติมี
ความจาเป็ นต้ องเข้ าไปในสถานที่ที่จาเลยอาศัยหรื อทางาน หรื อมีความเกี่ยวข้ องด้ วยในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ ตกถึงพระอาทิตย์ขึน้ พนักงานคุม ประพฤติจ ะยื่ นคาร้ องเพื่อให้ ศาลมีคาสั่ง
อนุญาต
4. ชัน้ สานั ก งานคุ มประพฤติ เมื่ อศาลมีคาสั่งให้ พ นักงานคุมประพฤติดาเนินการ
สืบเสาะและพินิจข้ อเท็จจริ ง ภูมิหลังทางสังคม และรายละเอียดหลักฐานของจาเลย พนักงานคุม
ประพฤติจ ะดาเนินการสื บเสาะและพินิจ และทารายงานพร้ อมความเห็นเสนอต่อศาลภายใน
15 วัน นับ ตัง้ แต่วัน ที่ ศ าลสั่ ง แต่ถ้ า ไม่อ าจท าให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่า ว
ซึง่ ศาลอาจอนุญาตให้ ขยายเวลาต่อไปอีกเท่าที่จาเป็ นแต่ไม่เกิน 30 วัน
4.1 วิธีการดาเนินการของสานักงานคุมประพฤติ
1) เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้ รับคาสัง่ จากศาลให้ สืบเสาะและพินิจแล้ ว
ให้ ดาเนินการตามขันตอนและลั
้
กษณะการปฏิบตั งิ านการสืบเสาะและพินิจ
2) การเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจ ให้ เสนอรายงานในรู ปแบบ
เดียวกับรายงานการสืบเสาะและพินิจตามแบบผู้ใหญ่
4.2 ขัน้ ตอนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
1. ขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ หลังจาก
ศาลมี คาสั่ง ให้ พ นัก งานคุม ประพฤติท าการสื บเสาะและพินิจ ในคดีดัง กล่า วแล้ วนัน้ พนักงาน
สื บ เสาะจะท าการสื บ เสาะและพิ นิ จ ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ทางสั ง คม ประวั ติ ครอบครั ว นิ สั ย
ความประพฤติ หรื อผู้กระทาผิดมีพฤติกรรมเสี่ยงหรื อไม่ที่จะกระทาความผิด และพฤติการณ์แ ห่ง
คดี ทังนี
้ ้ พนักงานคุมประพฤติก็จะพิจารณาว่าคดีนี ้สามารถใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ได้ หรื อไม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในคดีที่มีลกั ษณะ
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(คณะอนุทางานจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ,
2547: 24) ดังนี ้
1) เป็ นคดีที่มีผ้ ูเสียหายเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล และ
สามารถติดตามผู้เสียหายได้
2) เป็ นคดีที่มี ฐ านความผิดที่ เป็ นความผิดต่อส่วนตัวหรื อเป็ น
ความผิดที่สามารถยอมความได้ และคดีความผิดต่อแผ่นดินหรื ออาญาแผ่นดิน ดังนี ้
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 283 ทวิ วรรคแรกและ
วรรค 3 เฉพาะกรณีกระทาแก่บคุ คลอายุเกิน 15 ปี
ลักษณะที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต มาตรา 291, 293, 294
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295, 296, 297,
298, 299, 300
ลักษณะที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสียง
หมวด 1 ความผิดต่อเสรี ภาพมาตรา 309 วรรคแรก,
309 วรรคสอง, 310 วรรคแรก, 310 วรรคสอง, 310 ทวิ, 311 วรรคแรก, 311 วรรคสอง เฉพาะที่
กระทาให้ บคุ คลได้ รับอันตรายสาหัส, 312 ตรี วรรคแรก
หมวด 2 ความผิดฐานเปิ ดเผยความลับ มาตรา 322,
323, 324 มาตรา 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326, 327, 328
ลักษณะที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334, 335, 335
ทวิ ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336, 336 ทวิ
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หมวด 2 ความผิ ด ฐานกรรโชกทรั พ ย์ มาตรา 337
ความผิดฐานรี ดเอาทรัพย์ มาตรา 338 ความผิดฐานชิงทรัพย์ มาตรา 339, 339 ทวิ, ความผิดฐาน
ปล้ นทรัพย์ มาตรา 340, 340 ทวิ, 340 ตรี
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้ อโกง มาตรา 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347
หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้ าหนี ้ มาตรา 349, 350
หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352, 353, 354,
355
หมวดที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357
หมวดที่ 7 ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ มาตรา 358,
359, 360
หมวดที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก มาตรา 362, 363, 364,
365
ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 390, 391, 392, 393, 397, 398
เฉพาะความผิดที่มีผ้ เู สียหาย
2. ขัน้ ตอนนัดหมายการประชุม เมื่อพนักงานคุมประพฤติเห็นว่าควร
นากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการสอบปากคาผู้เสีย
และผู้กระทาผิด ทังนี
้ ้พนักงานคุมประพฤติก็จะชี ้แจงทาความเข้ าใจเกี่ย วกับกระบวนการยุติธรรม
เชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ ในกระบวนการสื บ เสาะและพิ นิ จ ให้ ผู้ เสี ย หายและผู้ กระท าผิ ด เข้ าใจ
แล้ วพนักงานคุมประพฤติจึงทาการสอบถามความต้ องการใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด เพราะตามหลักของการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ทุกฝ่ าย
จะต้ องยินยอมเข้ าร่วมการประชุมประสานสัมพันธภาพจึงจะสามารถจัดการประชุมขึ ้นได้ ในกรณี
ที่ทงฝ่
ั ้ ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่ วมการประชุมประสานสัมพันธภาพ
และผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว พนักงานคุมประพฤติ จะทาการ
กาหนดวันและเวลาในการประชุมเพื่อทาการนัดหมายและทาการนัดผู้เกี่ยวข้ องทุกคนในวัน เวลา
และสถานที่เดียวกัน โดยการประชุมต้ องเป็ นไปในเวลาราชการและสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งนัน่ คือที่
สานักงานคุมประพฤติ
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3. ขั น้ ตอนการจั ดประชุ ม ประสานสั ม พัน ธภาพระหว่ า งฝ่ าย
ผู้ เ สี ย หายและผู้ ก ระท าผิ ด เมื่ อ ทุก ฝ่ ายมาถึ ง สถานที่ นัด หมายที่ จ ะท าการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพพร้ อมกันแล้ วนัน้ ผู้เข้ าร่วมประชุมจะนัง่ เป็ นวงกลมในสถานที่ที่พนักงานคุมประพฤติ
ได้ จัดเตรี ยมไว้ จากนัน้ พนักงานคุม ประพฤติซึ่ง ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานในการจัดประชุม
ประสานสัมพันธภาพก็จะเริ่มกล่าวเปิ ดการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติ
ผู้ประสานงานจะแจ้ งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้
จากนันพนั
้ กงานคุมประพฤติจะแจ้ งกติกามารยาทที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องรับทราบและยึดถื อ
ปฏิบตั ิ เช่น การตกลงในที่ประชุมในครัง้ นี ้จะไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ในการประชุมให้ ทกุ คนที่
เข้ าร่วมประชุมใช้ วาจาที่สภุ าพ และเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งพูด คนอื่นๆในที่ประชุมจะต้ องให้ เกียรติโดยการ
รับฟั งผู้ที่กาลังพูด ไม่พูดจาแทรก และหากมีผ้ ใู ดไม่ต้องการที่ประชุมต่อก็สามารถที่จะแจ้ งให้ แ ก่
พนักงานคุมประพฤติซงึ่ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพให้ ทาการหยุดประชุมได้
ทุกเมื่อและพนักงานคุมประพฤติจะทาการยุติการประชุมเพียงเท่านันในทั
้
นที เป็ นต้ น เพื่อให้ ทงั ้
สองฝ่ ายได้ เข้ าใจและรับปฏิบตั ิ หลังจากนันจึ
้ งได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมแนะนาตัวเองว่ าชื่ออะไร และ
ในระหว่างการดาเนินการประชุม พนักงานคุมประพฤติจะเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายได้ มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและความรู้ สึกได้ อย่างเต็มที่ภายใต้ กฎและกติกาที่ได้ แจ้ งไว้ ให้ กับผู้เข้ าประชุมได้
ทราบตังแต่
้ ต้น
พนักงานคุม ประพฤติจ ะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเสี ยหาย ผู้กระทาผิด และผู้ที่
เกี่ยวข้ องพูดถึงความรู้ สึก ผลกระทบและความเสียหายทัง้ ทางด้ านชีวิตและร่ างกาย จิตใจ วัตถุ
และอื่ น ๆ รวมถึ ง จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูกระท าผิด ได้ มี โ อกาสพูดถึ ง การกระทาผิด ของตน รวมทัง้
ความรู้ สึกต่อผลของการกระทาผิดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ ฟังคาบอกเล่าถึงผลกระทบ
และความเสียหายทัง้ ทางด้ านชีวิตและร่ างกาย จิตใจ วัตถุ และอื่นๆที่ผ้ ูเสียหายได้ รับจากคดีที่
เกิดขึ ้น
จากนัน้ พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการประชุมโดยหาข้ อตกลงและ
ข้ อสรุ ปร่ วมกัน (Agreement) ในการชดใช้ เยียวยาระหว่างฝ่ ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดว่าจะ
ตอบสนองความต้ องการของทังสองฝ่
้
ายได้ หรื อไม่ อย่างไร ใครเป็ นคนดาเนินการ แล้ วจึงทาการ
สรุ ปและกล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ แล้ วพนักงานคุมประพฤติจึงจัดทาบันทึกการประชุม
ประสานสัมพันธภาพและบันทึกข้ อตกลงร่วมกัน แล้ วจึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ภาพที่ 1 การจาลองรู ปแบบการประชุมประสานสัมพันธภาพ

จากรู ปการจาลองรู ปแบบการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีผ้ ูเข้ าร่ วม
ประสานสัมพันธภาพได้ แก่ ผู้เสียหาย ญาติหรื อผู้เกี่ ยวข้ องกับผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ญาติหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติ โดยบรรยากาศและสถานที่เป็ นบรรยากาศ
และสถานที่จาลอง ณ ห้ องประชุมสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา รัชดา ทังนี
้ ้ การจัดการ
ประชุม ประสานสัม พัน ธภาพในส านัก งานคุม ประพฤติอื่ น ๆ อาจมี บ รรยากาศและสถานที่ ที่
เหมาะสมต่างกันไป เช่น ในห้ องประชุม ในห้ องทางานของพนักงานคุมประพฤติ บริ เวณโต๊ ะทางาน
ของพนักงานคุมประพฤติ เป็ นต้ น
4.3 ขัน้ ตอนหลังการประชุมประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติจะ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประชุมประสานสัมพันธภาพและจัดทารายงานการสืบเสาะและพินิจ
เสนอต่อศาลต่อไป
เมื่อศาลได้ รับรายงานการสืบเสาะและพินิจ จากพนักงานคุมประพฤติตามที่ศาล
สัง่ ให้ มีการสืบเสาะและพินิ จในคดีนนๆแล้
ั้
ว ศาลจะนัดผู้กระทาผิดฟั งคาพิพากษาตามวันที่ศาล
กาหนด โดยผู้เสียหายจะขอเข้ าฟั งคาพิพากษาของศาลด้ วยก็ได้

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ ง
ในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา ผู้วิจยั ได้ ทา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยอาศัยวิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสังเกตการณ์ แบบไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วม
(Non-participant Observation) โดยเข้ าไปนั่ง เป็ นผู้เข้ าร่ วมสัง เกตการณ์ ในการประชุม กลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ ซึ่งใช้ การสังเกตการณ์โดยทัว่ ไปรวมทังมี
้ การกาหนดเค้ าโครงสิ่งที่ต้องการ
วิจยั ไว้ แล้ วใช้ วิธีการจดบันทึกหลังจากการเข้ าร่วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ประกอบกับ
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพแล้ ว
จดข้ อมูลร่วมกับการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการเข้ าร่วม
ประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษากรณีคดีการกระทาผิดโดยประมาทซึ่ง
เป็ นคดีที่ศาลมีคาสั่งให้ พนักงานคุมประพฤติมีการสืบเสาะคดีเพื่อใช้ ข้อมูลในการสืบเสาะของ
พนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณาในการพิพากษาพิจารณาคดีของศาล เป็ นคดีที่อยู่ใน
หน้ าที่ความรับผิดชอบของสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา
ผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการเข้ าร่ วมประชุม
กลุ่มประสานสัมพันธภาพซึ่งได้ แก่ ผู้เสียหาย เพื่อนของผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด หัวหน้ างานของ
ผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็ นผู้จัดดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
ศึกษากรณีเฉพาะคดีขบั รถประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัสที่นากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยผู้ศกึ ษาวิจยั สามารถเรี ยบเรี ยงข้ อมูลสาคัญที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาเฉพาะกรณี: เมาแล้ วขับ ชนแล้ วหนี บาดเจ็บสาหัส
ในกรณีศึกษานี ้ เป็ นกรณีศึกษาในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและของเมาอย่างอื่น
เป็ นเหตุให้ เฉี่ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับ
อันตรายสาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือตามสมควร ศาลจึงมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติทา
การสื บ เสาะ พนัก งานคุม ประพฤติ ไ ด้ ท าการสื บ เสาะและจัด ให้ มี ก ารประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพ โดยมี ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม กลุ่ม ประสานสัมพันธภาพในครัง้ นีท้ งั ้ หมดจานวน 5 คน
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ได้ แก่ นายมาโนช (นามสมมติ) ผู้เสียหาย นายพนม (นามสมมติ) เพื่อนของผู้เสียหาย นายสายชล
(นามสมมติ) ผู้กระทาผิด นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด) และนางอัญชลี (นามสมมติ)
พนักงานคุมประพฤติ
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ าร่ วมกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพ
1.1 นายมาโนช ผู้เสี ยหาย อายุ 42 ปี เป็ นคนกรุ ง เทพมหานครโดยกาเนิด
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ประมาณ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน
สาเร็ จ การศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี ทางด้ านศิลปะจากวิทยาลัยเพาะช่าง นับถื อศาสนาพุทธ
สถานะทางครอบครัวสมรส มีบตุ รธิดารวม 2 คน
1.2 นายพนม เพื่อนของนายมาโนช อายุ 45 ปี เป็ นคนกรุ งเทพมหานครโดย
กาเนิด ประกอบอาชีพทนายความ มีรายได้ ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสาขานิตศิ าสตร์ นับถือศาสนาพุทธ สถานะทางครอบครัวสมรส มีบตุ รธิดารวม 4 คน
1.3 นายสายชล ผู้กระทาผิด อายุ 28 ปี เป็ นคนจังหวัดอานาจเจริ ญโดยกาเนิด
ปั จ จุบัน พัก อาศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร ประกอบอาชี พ เป็ นพนัก งานขับ รถบริ ษั ท เอกชน
ประสบการณ์ ก ารทางานเป็ นพนักงานขับรถเป็ นเวลา 9 ปี มี รายได้ 9,000 บาทต่อเดือ น
สาเร็ จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 นับถือศาสนาพุทธ สถานะภาพโสด มีสมาชิกใน
ครอบครัวทังหมด
้
4 คนได้ แก่พอ่ แม่ ตน และน้ องสาว
1.4 นายสมหมาย เป็ นหัวหน้ างานของนายสายชล อายุ 31 ปี เป็ นคน
กรุงเทพมหานครโดยกาเนิด ประกอบอาชีพวิศวกรบริษัทเอกชน มีรายได้ ประมาณ 32,000 บาทต่อ
เดือน สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นับถือศาสนาพุทธ สถานะภาพ
โสด
1.5 นางอัญชลี พนักงานคุมประพฤติสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา ทา
หน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานการประชุมประสานสัมพันธภาพ อายุ 39 ปี เป็ นคนจังหวัดพัทลุงโดย
กาเนิด ปั จ จุบันพักอาศัย อยู่ในกรุ ง เทพมหานคร รายได้ ประมาณ 18,000 บาทต่อเดือ น
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง นับถือศาสนา
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พุทธ สถานะภาพสมรส มีธิดา 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นพนักงานคุมประพฤติมานานเป็ นระยะเวลา 8 ปี
และเคยผ่ า นการอบรมหลัก สูต รผู้ป ฏิ บัติง านกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าแล้ ว มี
ประสบการณ์รับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานในการประชุมประสานสัมพันธภาพไม่ต่ากว่า 20 ครัง้
ภายในระยะเวลา 3 ปี
2. เหตุการณ์ การกระทาผิดซึ่งนาไปสู่การเกิดความขัดแย้ ง
2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดก่ อนเกิดคดี
ด้ านความสัมพันธ์ก่อนเกิดเหตุระหว่างนายมาโนช (ผู้เสียหาย) และนายสายชล
(ผู้กระทาผิด) ไม่ปรากฏว่าเคยรู้จกั หรื อมีเรื่ องโกรธเคืองบาดหมางจนเกิดความขัดแย้ งกันมาก่อน
จนกระทัง่ เกิดคดีดงั กล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้นระหว่างนายมาโนชและนายสายชล
เนื่องจากนายมาโนชได้ รับบาดเจ็บสาหัสจนเป็ นเหตุให้ ต้องได้ รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เป็ นระยะเวลานาน อีกทังยั
้ งต้ องทาการรักษาพักฟื น้ อยูท่ ี่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลและต้ องทา
กายภาพบาบัดอย่างสม่าเสมออีกด้ วย
2.2 พฤติการณ์ แห่ งคดี
จากการให้ ข้อมูลของนายมาโนช (ผู้เสียหาย) และนายสายชล (ผู้กระทาผิด) ทัง้
สองไม่เคยรู้ จกั หรื อมีเรื่ องโกรธเคืองบาดหมางกันมาก่อน จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2554 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสายชลนัง่ ดื่มสุราขาวจานวน 1 ขวดเล็กอยู่กบั เพื่อนร่วมงาน
อีก 2 คนที่บริ เวณไซด์งานที่ซอยสุขมุ วิท 35 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จนกระทัง่ เวลาประมาณ
19.30 น.ของวันเดียวกัน นายสายชลกับเพื่อนร่วมงานได้ ดื่มสุรากันจนหมดขวดแล้ ว นายสายชล
จึงได้ ขบั รถกระบะบรรทุกสีขาว ยี่ฮ้อโตโยต้ า ทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแดง(นามสมมติ)
หัวหน้ าไซด์งานได้ นั่งร่ วมมาด้ วย นายสายชลขับรถกระบะบรรทุกออกจากที่ทางานบริ เวณซอย
สุขมุ วิท 35 เพื่อที่จะกลับที่สานักงานบริ ษัทต้ นสังกัดที่เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่นายสายชลทางานอยู่ โดยขับรถไปตามถนนประดิษฐ์ มนูธรรมมุ่ งหน้ าไปแยกประชาธรรม
ซึง่ ถนนประดิษฐ์ มนูธรรมในฝั่ งที่นายสายชลขับแบ่งช่องทางเดินรถออกเป็ น 3 ช่องทาง นายสายชล
ขับรถกระบะบรรทุกมาในช่องที่ทางสามนับจากทางด้ านซ้ ายด้ วยความเร็ วประมาณ 60 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมงในสภาพการจราจรที่เป็ นปรกติ นายสายชลอ้ างว่ามีรถยนต์ต้ ขู บั อยู่ ทางด้ านหน้ ารถของ
ตน เมื่ อ นายสายชลขับ รถมาถึ ง บริ เ วณทางเข้ าศูน ย์ แ พทย์ พัฒ นา รถยนต์ ต้ ูไ ด้ ท าการหยุด รถ
กะทันหัน เนื่องด้ วยจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นเนินและเป็ นจุดกลับรถ นายสายชลอ้ างว่ารถกระบะ
บรรทุกที่ตนขับจะลื่นไหลไปชนกับรถยนต์ต้ ู นายสายชลจึงบังคับรถเบี่ยงออกไปทางซ้ ายเข้ าไปใน
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ช่องทางเดินรถที่ 2 นายสายชลได้ ยินเสียงคล้ ายก้ อนหินปาบริ เวณประตูรถ ตนจึงได้ มองกระจกรถ
กระบะบรรทุกข้ างซ้ ายและข้ างขวาของตนเนื่องจากคิดว่ารถกระบะบรรทุกของตนได้ ชนกับรถยนต์
ตู้ แต่ปรากฏว่าไม่พบสิ่งใดผิดปกตินายสายชลจึงขับรถกระบะบรรทุกต่อไปโดยไม่ได้ หยุดรถลงมา
ดู จนกระทั่ง นายสายชลได้ ขับรถกระบะบรรทุก มาถึ ง บริ เ วณแยกเกษตร-นวมิ น ทร์ แ ละมี เ จ้ า
พนักงานตารวจจานวน 2 นายขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมา แล้ วแจ้ งว่านายนายสายชลได้ ขบั รถ
ชนนายมาโนชในบริ เวณที่เกิดเหตุแล้ วหลบหนี จากนันเจ้
้ าพนักงานตารวจได้ ควบคุมตัวนายสาย
ชลส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจวังทองหลางและได้ ทาการตรวจวัดแอลกอฮอล์ พบปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดปริ มาณ 147 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดที่จะต้ องมี
ปริ มาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ซึ่งชมรมเมาไม่ขบั (2544) ได้
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดจะมีผลต่อความรู้ สึกและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนี ้
1. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ จะรู้ สึกครึ กครื น้
สนุกสนาน รื่ นเริง
2. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 - 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ เดินไม่ตรง
ทาง โซเซ เนื่องจากเสียการควบคุมระบบกล้ ามเนื ้อ การเคลื่อนไหว การตัดสินใจช้ าลง สมรรถภาพ
การมองเห็นลดลง
3. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 150 – 300 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ จะสับสน
ง่วงงง ซึม ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ พูดไม่ชดั การทางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายไม่
ประสานกัน
4. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 300 – 500 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ เสียการ
ควบคุมกล้ ามเนื ้อ การมองเห็นเลือนราง ระดับน ้าตาลในเลือดต่า ระบบหายใจถูกกด บางรายอาจ
หายใจไม่ออก และเสียชีวิต
5. ระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด 500 มิ ลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไป สภาพ
ร่ างกายวิกฤต สูญเสียประสาทสัมผัสต่า งๆ ไม่ร้ ู สึกตัว หายใจช้ าลง และอาจถึงแก่ชีวิตได้ หาก
แก้ ไขไม่ทนั
ส่วนนายมาโนช (ผู้เสี ยหาย) ได้ ให้ ข้อมูลว่า ในวันดัง กล่าวเมื่อเวลาประมาณ
20.30 น. หลังจากเลิกงานที่บริ ษัทย่านพระราม 9 นายมาโนชขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้ า
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ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เพื่อกลับที่พกั ย่านคลองสามวาโดยลาพังมาตามถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
มุง่ หน้ าแยกประชาธรรม โดยนายมาโนชได้ ใช้ ชอ่ งทางที่ 1 เยื ้องไปทางช่องทางที่ 2 นับจากทางซ้ าย
ด้ วยความเร็ วประมาณ 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ มีรถกระบะบรรทุกสีขาวคัน
ของนายสายชลซึ่งได้ ขบั รถยนต์คนั ที่เกิดเหตุเปลี่ยนช่องทางเดินรถในลักษณะเฉี่ยวกระชันชิ
้ ดมา
จ า ก ท า ง ด้ า น ข ว า ข อ ง น า ย ม า โ น ช แ ล ะ พุ่ ง ม า ช น บ ริ เ ว ณ ไ ห ล่ ข ว า ข อ ง น า ย ม า โ น ช
ทาให้ รถจักรยานยนต์ของนายมาโนชล้ มลงและร่างของนายมาโนชกระเด็นไปอยู่บริ เวณทางเดิน
เท้ า โดยรถของนายสายชลได้ ขับหลบหนี ไ ปโดยไม่ไ ด้ หยุดให้ ความช่ วยเหลือแก่นายมาโนชแต่
อย่ า งใด โดยนายมาโนชได้ มี พ ลเมื อ งดี น าส่ ง โรงพยาบาลรามค าแหงเมื่ อ เวลา 21.17 น.
และพลเมืองดีเป็ นคนจดหมายเลขทะเบียนรถกระบะบรรทุกของนายสายชลที่ขบั ชนนายมาโนช
และแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจเป็ นผู้ติดตามตัวและจับกุมนายสายชลได้ ในเวลาต่อมา แพทย์ได้ ทา
การรักษาพยาบาลนายมาโนชที่ได้ รับบาดเจ็บที่บริเวณข้ อศอกข้ างขวาและหัวเข่าทังสองข้
้
างถลอก
กระดูกบริ เวณไหล่ขวาหักและปวดที่บริ เวณก้ นกบต้ องได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขโดยแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ ท าการรั ก ษาโดยการผ่ า ตัด และดามเหล็ ก ไว้ ในแขนขวา และท าการพั ก รั ก ษาตัว ที่
โรงพยาบาลเป็ นเวลานาน 15 วัน คือในระหว่างวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2554 และทาการรักษาตัวพักฟื น้ ที่บ้านอีกเป็ นเวลา 3 เดือน รวมนายมาโนชใช้ ระยะเวลา
รักษาตัวจากการบาดเจ็บกว่า 105 วัน
เมื่อผ่านมาเป็ นระยะเวลา 9 เดือนจนถึงวันที่เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ
สมรรถภาพของนายมาโนชก็ได้ รับการฟื น้ ฟูให้ กลับมาเป็ นดังเดิมได้ เพียงระดับหนึ่งเท่านัน้ แต่ก็
สามสารถกลับไปทางานตามปกติได้ บ้าง
ในส่วนของผู้กระทาผิด วันที่ผ้ วู ิจยั ทาการสัมภาษณ์อยู่ในระหว่างการประกันตัว
เพื่อต่อสู้คดี โดยคดีดงั กล่าวได้ รับการตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00 น.
ศาลอาญาตัดสินลงโทษจาคุกเป็ นเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ทังนี
้ ้ ผู้กระทาผิดได้ ทา
เรื่ องยื่นขอประกันตัวต่อศาล และดาเนินการยื่นเรื่ องอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ตอ่ ไป
2.3 ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากคดี
2.3.1 ผลกระทบโดยตรงต่ อชีวิต ร่ างกาย และจิตใจ
1) ผลกระทบโดยตรงต่ อชีวิต ร่ างกาย และจิตใจของผู้เสียหาย
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- ด้ านชีวิตและร่ างกาย หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุอนั เป็ นผลเนื่องมาจาก
การขับ รถขณะเมาสุร าจนก่ อ ให้ เ กิ ด ความประมาทของนายสายชล (ผู้ ก ระท าผิ ด ) ส่ ง ผลให้
นายมาโนช (ผู้เ สี ย หาย) ได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหัส ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตัว อยู่ใ นโรงพยาบาลเป็ น
เวลานานถึง 15 วัน คือในระหว่างวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
นายมาโนชได้ รับบาดเจ็บที่บริ เวณข้ อศอกข้ างขวาและหัวเข่าทังสองข้
้
างถลอก กระดูกบริ เวณไหล่
ขวาหักและปวดที่บริ เวณก้ นกบต้ องได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขโดยแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทาการรักษา
โดยการผ่าตัดและดามเหล็ กไว้ ในแขนขวา รวมค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดเป็ นจ านวนเงิ น
366,322.20 บาท โดยบริ ษัท ประกันภัยซึ่ง ได้ รั บทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ ค้ ุม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์และประกันภัยประเภทที่ 3 ไว้ กับรถกระบะบรรทุกที่นายสายชลขับเป็ น
ผู้รับผิดชอบจ่ายชาระค่ารักษาพยาบาลให้ ทงหมด
ั้
และนายมาโนชยังต้ องนอนรักษาตัวที่บ้านต่อ
อีกเป็ นระยะเวลา 3 เดือนอาการจึงบรรเทาลง โดยขณะทาการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ในระยะแรกนาย
มาโนชต้ องได้ รับการพยาบาลดูแลอย่างใกล้ ชิดโดยภรรยา น้ องชาย และเพื่อนของนายมาโนช
สลับกัน เป็ นผลให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อครอบครัวของนายมาโนช อีกทังขณะที
้
่นายมาโนชกลับ
มารักษาตัวที่บ้าน นายมาโนชยังต้ องไปทากายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลอย่างสม่าเสมอตามแพทย์
นัด ครั ง้ แรกๆที่ ไ ม่สามารถไปด้ วยตนเองได้ จะต้ องให้ ภรรยาเป็ นผู้พ าไป ต่อมาเมื่อนายมาโนช
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บ้างจึงพยายามไปทากายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลด้ วยตนเอง
อย่างไรก็ ดี หลัง จากนายมาโนช (ผู้เสี ยหาย) ได้ รั บการรั กษาและท า
กายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่อง นายมาโนชก็ยงั ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ ตามปกติดงั เดิม ยังต้ อง
ได้ รับยาและการกายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่องไปอีก ไม่สามารถขับรถไปทางานได้ จึงต้ องอาศัยรถ
สาธารณในการเดิน ทาง ซึ่ง ไม่มี ค วามสะดวกสบาย เนื่ อ งจากต้ อ งระวัง ไม่ใ ห้ แ ขนได้ รั บ การ
กระทบกระเทื อน อีกทัง้ ในขณะซึ่งผ่านมาเป็ นเวลา 9 เดือนจนถึง วันที่ เข้ าร่ วมประชุมประสาน
สัมพันธภาพ สมรรถภาพของนายมาโนชก็ได้ รับการฟื น้ ฟูให้ กลับมาเป็ นดังเดิมได้ เพียงระดับหนึ่ง
เท่านัน้
ส าหรั บ ค าว่า “สาหัส ” ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ระบุไ ว้
ว่า อันตรายสาหัสมีด้วยกันทังหมด
้
8 กรณี ดังนี ้
1) ตาบอด หูหนวก ลิ ้นขาด หรื อเสียฆานประสาท
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2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรื อความสามารถสืบพันธุ์
3) เสียแขน ขา มือ เท้ า นิ ้วหรื ออวัยวะอื่นใด
4) หน้ าเสียโฉมอย่างติดตัว
5) แท้ งลูก
6) จิตพิการอย่างติดตัว
7) ทุพพลภาพ หรื อป่ วยเจ็บเรื อ้ รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวิต
8) ทุพพลภาพ หรื อป่ วยเจ็บด้ วยอาการทุกขเวทนาเกิน
กว่า 20 วัน หรื อจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ เกินกว่า 20 วัน
ในส่วนของนายมาโนช (ผู้เสี ยหาย) ซึ่งได้ รับบาดเจ็ บสาหัส เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุดงั กล่าวส่งผลให้ นายมาโนชเกิดบาดแผลถลอกตามร่ างกายหลายแห่ง กระดูกแขนขวา
บริ เวณใกล้ ไหล่ขวาหักซึ่งมีความจาเป็ นจะต้ องได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขโดยแพทย์เฉพาะทาง ทาให้
นายมาโนชต้ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน ต้ องเจ็บป่ วยจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไ ม่ไ ด้ เ กิ น กว่า 20 วัน ประกอบกับ ความเห็ น แพทย์ ข องโรงพยาบาลรามค าแหงที่ มี
ความเห็นให้ นายมาโนชทาการรักษาตัวในโรงพยาบาลตังแต่
้ วนั ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2554 รวมเป็ นเวลา 15 วัน ซึ่งได้ ทาการผ่าตัดรักษานายมาโนชเมื่อวันที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2554 และให้ นายมาโนชใช้ ระยะเวลารักษาตัวประมาณ 90 วัน ถ้ าไม่มีโรคแทรก
ซ้ อน
จากอาการบาดเจ็บของนายมาโนช (ผู้เสียหาย) ส่ง ผลต่อการสูญเสี ย
รายได้ จากการประกอบอาชี พของนายมาโนช ทัง้ นี ้ ยังส่งผลต่อความสามารถในการประกอบ
อาชีพของนายมาโนชอีกด้ วย เนื่องจากนายมาโนชเป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้ านศิลปะและกราฟ
ฟิ กส์ ซึ่งงานส่วนใหญ่จะต้ องอาศัยมือในการทางาน ผลจากการเกิดอุบตั ิเหตุส่งผลให้ นายมาโนช
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานและประกอบอาชีพด้ านศิลปะได้ ดีดงั เดิม เนื่องจากแขนขวาของนายมาโนช
ไม่สามารยืดตึงได้ เฉกเช่นคนปกติดงั ก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ หลั งจากนายมาโนชทาการรักษาตัวและ
กลับมาประกอบอาชีพเดิม นายมาโนชไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ตามปกติอนั เนื่องมาจากผลกระทบ
ซึ่ง เกิ ดจากอุบัติเ หตุที่เ กิ ดขึน้ ดัง กล่าว ท าให้ ต้องจ้ างผู้อื่ นให้ ทางานบางอย่า งที่ น ายมาโนชไม่
สามารถทาได้ หลังจากประสบอุบตั ิเหตุแทนซึ่งต้ องเสียค่าจ้ างในส่วนนีเ้ ดือนละกว่า 5,000 บาท
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นอกจากนี ้ หลังเกิดอุบตั ิเหตุ ในขณะทาการพักรักษาตัว นายมาโนชยังเสียความสามารถในการ
เดินทางได้ อย่างสะดวก
- ด้ านจิตใจ ทางด้ านสภาพจิตใจของนายมาโนช (ผู้เสียหาย) หลังจาก
เกิดอุบตั ิเหตุ นายมาโนชมีความเบื่อหน่ายในการดารงชีวิตอยู่ เนื่องจากสภาพของตนในขณะนัน้
เป็ นภาระแก่บุคคลรอบข้ างทังภรรยา
้
น้ องชาย และเพื่อน ที่จะต้ องสลับกันดูแลป้อนข้ าว ป้อนน ้า
เช็ดตัว จนมีความรู้สึกเบื่อหน่าย ซึมเศร้ า เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถยก
แขนได้ อนั เป็ นผลจากอุบตั ิเหตุ ถึงขนาดที่นายมาโนชมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่นายมาโนชระ
ลึกถึงภรรยา บุตร บิดามารดา ซึ่งเป็ นภาระที่นายมาโนชต้ องรับผิดชอบ นายมาโนชจึงละความคิด
ที่จะฆ่าตัวตายนัน้ เสีย อุบตั ิเหตุที่เกิดขึน้ จึงส่งผลให้ นายมาโนชมีความทุกข์ทรมานทัง้ ทางด้ าน
ร่างกายและจิตใจ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“ผมเจ็ บทัง้ กายปวดทัง้ ใจ เราขับรถมาดี ดียงั มาโดนแบบนี ้ ตอนนัน้ ผม
เครี ยดมากนะ เคยคิ ดที ่จะฆ่าตัวตายด้วย แต่พอนึกถึงภรรยา นึกถึ งลูก
นึกถึ งพ่อแม่ก็ทาไม่ได้ ผมยังมี ภาระอี กเยอะ ผมรับผิ ดชอบพวกเค้าอยู่
ผมต้องดูแลเลี ย้ งดูพวกเค้าเราจึงตายไม่ได้ พอหมอนัดทากายภาพบาบัด
ที ก็จ ะต้องนั่งรถแท็กซี ่ ไ ปซึ่ ง ล าบากมาก ตอนแรกคิ ดว่ าแขนจะใช้ การ
ไม่ได้แล้วด้วยซ้ า แต่พอไปหาหมอไปทากายภาพอยู่เรื ่ อยๆ จากเดิ มที ่ใช้
มื อจับปากกาหรื อดิ นสอเพือ่ ใช้ในการเขี ยนไม่ได้เลยก็จบั ได้ พอหลังจาก
ทากายภาพบาบัดรู้สึกดี ขึ้นมาก เป็ นกาลังใจให้สใู้ ห้มีชีวิตต่อไป”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
2) ผลกระทบโดยตรงต่ อชีวิต ร่ างกาย และจิตใจของผู้กระทาผิด
- ด้ านชีวิตและร่ างกาย ในส่วนของนายสายชล (ผู้กระทาผิด) ซึ่งเป็ น
ผู้กระทาผิด หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุเกิดขึน้ นายสายชลได้ ถูกเจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุมและตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ นายสายชลจึงได้ ถกู แจ้ งข้ อกล่าวหาขับรถโดยประมาทจนเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส ในขณะที่ทางด้ านร่างกายของนายสายชลไม่ได้ รับบาดเจ็บใดๆทังสิ
้ ้น
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุผ้ ตู ้ องหาได้ ดื่มสุราขาว
กับเพื่อนที่ทางานด้ วยกันที่ไซด์งานของนายสายชล ซึ่งขณะเกิดเหตุนายสายชลจึงมีอาการมึนเมา
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พอครองสติของตนได้ บ้าง หลังจากที่นายสายชลถูกเจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุม นายสายชลได้ รับการ
ประกันตัวในชันพนั
้ กงานสอบสวนในวงเงิน 200,000 บาทโดยนายสายชลได้ ทาการกู้ยืมมาจาก
นายสมหมายซึ่งเป็ นหัวหน้ างานของตนเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวมทังท
้ าเรื่ องกู้ยืมมาจาก
บริ ษัทอีกเป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท และและจากแหล่งเงินทุนอื่นอีกจานวน 20,000 บาท มา
เพื่อใช้ ในการจ้ างทนายต่อสู้ดาเนินคดี ทาให้ นายสายชลมีสภาพเป็ นหนี ้ จากอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
ส่งผลให้ นายสายชลถูกบริษัทให้ ออกจากงาน และนายสายชลก็ยงั ไม่ทราบว่าจะไปประกอบอาชีพ
อะไรต่อไปหลังจากถูกให้ ออกจากงาน
- ด้ านจิตใจ นายสายชล (ผู้กระทาผิด) ไม่เคยทาผิดหรื อถูกจับกุม
ดาเนินคดีอาญาใดมาก่อน และไม่มีประวัติเป็ นผู้ป่วยทางจิต นายสายชลรู้สึกว่าไม่อยากให้ เรื่ องนี ้
เกิดขึ ้นและรู้สกึ สานึกผิด นายสายชลกล่าวอ้ างว่า อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นเกิดจากความประมาทอันเป็ น
ผลมาจากการดื่มสุราทาให้ ผ้ กู ระทาผิดมีอาการมึนเมาโดยที่ตนก็ไม่อยากให้ เกิดขึ ้น ทาให้ นายสาย
ชลมี ค วามเครี ย ดและเป็ นกัง วลใจในภาระหนี ส้ ิ น ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการกู้ยื ม เงิ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ดาเนินคดีและความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากคดี เป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้นายสายชลยังถูกให้ ออกจากงาน
ตามกฎของบริ ษัท ดังนัน้ ตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุนายสายชลจึงงดการดื่มสุรามาจนถึงปั จจุบนั ดังคา
สัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“ผมรู้ สึกเสี ยใจครับ บ้านผมก็ ไม่ มีเงิ นที ่จะไปให้เขาถ้าผมมี ผมอยากให้
วันนัน้ ผมยอมรับว่าผมเมาจริ งแต่ก็ยงั รู้ ตวั ดี อยู่ นี ่ตงั้ แต่วนั นัน้ จนวันนี ้ผม
ยัง ไม่ ไ ด้ กิ น เหล้ า อี ก เลยซั ก หยดเดี ย ว ตอนนี ้ ก็ เ ครี ยดมาก เป็ นหนี ้
เยอะแยะ ผมได้เงิ นเดื อนแค่ เดื อนละ 9,000 บาท ผมก็ จ ะส่งให้ที่บ้าน
เป็ นค่าใช่ จ่ายของพ่อ แม่ แล้วก็ ส่งน้องสาวที ่ กาลังเรี ยนมัธ ยมอยู่ เป็ น
ปกติ ทุกเดื อน เดื อนละ 5,000 บาท ตอนนี ้เครี ยดมากๆ เพราะหลังจาก
ถูกไล่ออกจากงานก็ไม่รู้ว่าจะไปทางานอะไรต่อไป”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
การที่นายสายชล (ผู้กระทาผิด) ได้ อ้างว่าหลังจากเกิดเหตุ นายสายชล
ไม่ได้ ดื่มสุราอีกเลย ได้ รับคายืนยันตรงกันกับนายสมหมายซึ่งเป็ นหัว หน้ างานของนายสายชลว่า
นายสายชลมี พ ฤติ ก รรมงดการดื่ ม สุร าตัง้ แต่ห ลัง จากวัน ที่ เ กิ ด เหตุจ นถึ ง ปั จ จุบัน จริ ง ดัง ค า
สัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
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“ตัง้ แต่วนั เกิ ดเหตุผมไม่เคยเห็นสายชลเค้าทานเหล้าอี กเลย ทัง้ ที ่ทางาน
และที ่แค้มป์ พักคนงาน เพื ่อนเค้าก็ บอกว่ าสายชลไม่ ทานเหล้าอี กเลย
ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็ นต้นมา”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
2.3.2 ผลกระทบและความเสียหายต่ อทรัพย์ สิน
1) ผลกระทบและความเสียหายต่ อทรั พย์ สินของผู้เสียหาย
รถจักรยานยนต์ของนายมาโนช (ผู้เสี ยหาย) มี สภาพความเสี ยหายมี
รายละเอียดดังนี ้ โช๊ คหน้ าคดงอ ตูมปลายแฮนด์ขวาหลุด ปลายท่อไอเสียมีรอยถลอก เบรกเท้ าคด
งอ หน้ ากากไฟหน้ าแตก ล้ อหน้ าและกระทะล้ อหน้ าชารุด เฟรมหน้ าซ้ ายและขวาแตกคู้ ไฟหัวแตก
แผงคอบิด ไฟเลี ้ยวหน้ าขวาแตก หน้ ากากหน้ ามีรอยถลอก บังโคลนหน้ าถลอก พักเท้ าหน้ าและ
หลังด้ านขวาถลอก เฟรมหลังขวาถลอกและแตก ทัง้ นี ้จาเป็ นต้ องรอตรวจสภาพความเสียหายที่
เกิดจากการกระทบกระเทือนต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
โดยบริ ษัทรุ่ งศิริวฒ
ั น์มอเตอร์ ประเมิน
ค่าเสียหายรถจักรยานยนต์ของนายมาโนชเป็ นจานวนเงิน 27,881 บาท ซึ่งในส่วนนี ้โดยบริ ษัท
ประกัน ภัย ซึ่ ง ได้ รั บ ท าประกัน ภัย ตามพระราชบัญ ญั ติค้ ุม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ แ ละ
ประกันภัยประเภทที่ 3 ไว้ กับรถกระบะบรรทุกที่นายสายชลขับเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายชาระค่าซ่อม
จักรยานยนต์ของนายมาโนชให้ ทงหมด
ั้
ภาพที่ 2 รถจักรยานยนต์ คันเกิดเหตุของผู้เสียหาย

ที่มา สานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา รัชดา, 2554
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- ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดเป็ นจานวนเงิน 366,322.20 บาท โดย
บริ ษัทประกันภัยซึ่งได้ รับทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และ
ประกันภัยประเภทที่ 3 ไว้ กับรถกระบะบรรทุกที่นายสายชลขับเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายชาระค่า
รักษาพยาบาลให้ ทงหมด
ั้
นอกจากนนี ้ นายมาโนช (ผู้เสียหาย) ยังชี ้แจงความเสียหายจากการเกิด
อุบตั เิ หตุดงั ตารางแสดงมูลค่าความเสียหายของผู้เสียหาย
ตารางที่ 4 มูลค่ าความเสียหายของผู้เสียหาย
ความเสียหาย

มูลค่ าความเสียหาย จานวนเวลาชดเชย
(เดือน)

รวมมูลค่ า
(บาท)

ทรัพย์สินที่เสียหายขณะเกิดเหตุ
กระเป๋ าสะพายหลังขาด เสื ้อคลุม เสื ้อ
ยืด กางเกง ที่รัดสะเอว หมวก
เงินชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัว

4,519

-

4,519

34,000

3

102,000

- ค่าตัดสติดเกอร์

12,000

3

36,000

- ค่าทาป้ายโฆษณา

10,000

3

30,000

-- ค่าทาต้ นแบบงาน
ค่าทาขวัญ

5,000

3

15,000

100,000

-

100,000

- ค่าเอกสารทางการแพทย์

500

-

500

- ค่าเดินทางไปสถานีตารวจ

135

-

135

- ค่ามอเตอร์ ไซต์รับจ้ างไปสน.

400

-

400

400,000

-

400,000

เงินชดเชยรายได้ อื่นๆขณะพักรักษาตัว

ค่าใช้ จา่ ยในคดี

ค่ารักษาทางการแพทย์หลังผ่าตัด
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ความเสียหาย

มูลค่ าความเสียหาย จานวนเวลาชดเชย
(เดือน)
เงินชดเชยรายได้ การผ่าตัดเอาเหล็กออก
34,000
1

รวมมูลค่ า
(บาท)
34,000

ค่าใช้ จา่ ยผู้ดแู ลขณะพักฟื น้

500

-

500

ค่าเดินทาง

1,255

-

1,255

1,211

-

1,211

อื่นๆ
- ค่าเดินทาง,ชุดคนไข้ ฯลฯ
มูลค่ ารวมทัง้ หมด

753,401

ที่มา: สานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา, 2554
เนื่องจากนายมาโนช (ผู้เสียหาย) เห็นว่าตนเกิดความเสียหายจากการ
กระทาผิดโดยประมาทของนายสายชลในครัง้ เป็ นจานวนมาก นายมาโนชจึงได้ ดาเนินการเรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหายจากบริ ษัท ประกันภัยที่ รับทาประกันภัยให้ กับรถยนต์คนั เกิ ดเหตุอีกเป็ นจานวนเงิ น
700,000 บาทเพื่อเป็ นค่าเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการทางานและค่ารักษาพยาบาล
ที่ยงั คงต้ องเกิดขึ ้นอีกในอนาคตที่จะใช้ เป็ นค่าผ่าตัดเอาเหล็กออกจากแขนของนายมาโนช
2) ผลกระทบและความเสียหายต่ อทรั พย์ สินของผู้กระทาผิด
นายสายชล (ผู้กระทาผิด ) ได้ ขับรถกระบะบรรทุกสี ขาว ยี่ ห้อโตโยต้ า
ทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น รถกระบะบรรทุกสีขาวคันเกิดเหตุได้ รับความ
เสียหายเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ โดยเป็ นรอยถลอกเพียงเล็กน้ อยตรงแก้ มซ้ ายของรถกระบะบรรทุก
คันดังกล่าวที่เกิดขึ ้นจากการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของนายมาโนช (ผู้เสียหาย)
ในส่วนของบริษัทซึง่ เป็ นนายจ้ างและเป็ นเจ้ าของรถกระบะบรรทุกสีขาวที่
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) ขับไปประสบอุบัติเหตุ บริ ษัทของนายสายชลได้ ถือ ได้ ทาผิดกฎของ
บริษัทอย่างร้ ายแรง กล่าวคือ ดื่มสุราในเวลางานจนเป็ นเหตุสร้ างความเสียหายอย่างรุนแรงให้ กบั
บริ ษัท ดังนัน้ เบื ้องต้ นนายสายชลจึงถูกให้ ออกจากงาน โดยปั จจุบนั นายสายชลยังคงต้ องทางาน
กับบริ ษัทเพื่อชดใช้ หนี ้ที่นายสายชลกู้ยืมจากบริ ษัทมาเพื่อต่อสู้ดาเนินคดีเป็ นจานวนเงิน 20,000
บาท โดยนายสายชลจะต้ องถูกหักเงินเดือนเพื่อเป็ นการชดใช้ หนี ้สินให้ แก่บริ ษัทเป็ นจานวนเงิน
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2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งหลังจากใช้ หนี ้ให้ แก่บริ ษัทหมดแล้ วบริ ษัทจะให้ นายสายชลออกจากงาน
ในทันที
3. ขัน้ ก่ อนการเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพ
3.1 การดาเนินคดีก่อนการเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพ
3.1.1 ชัน้ ตารวจ พนักงานสอบสวนได้ ดาเนินการแจ้ งข้ อกล่าวหาและ
ดาเนินคดีนี ้แก่นายสายชล (ผู้กระทาผิด )รวม 2 ข้ อ คือ ความผิดขับรถขณะเมาสุราและของเมา
อย่างอื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชน
ผู้อื่ น ได้ รั บ อัน ตรายสาหัส ไม่ห ยุด รถให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ตามสมควร ซึ่ง มี ฐ านความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (2) ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น
มาตรา 78 ผู้ใดขับรถหรื อควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่บคุ คลหรื อทรัพย์ สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็ นความผิดของผู้ขบั ขี่ หรื อผู้ขี่หรื อควบคุมสัตว์หรื อไม่ก็
ตาม ต้ องหยุดรถ หรื อสัตว์ และให้ ความช่วงเหลือตามสมควร และพร้ อมทังแสดงตั
้
วและแจ้ งเหตุ
ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่ใกล้ เคียงทันที กับต้ องแจ้ งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลข
ทะเบียนรถแก่ผ้ ไู ด้ รับความเสียหายด้ วย
ในกรณี ที่ผ้ ูขับขี่ หรื อผู้ขี่หรื อควบคุมสัตว์หลบหนีไ ปหรื อไม่แสดงตัวต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นผู้กระทาความผิด และให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่มีอานาจยึดรถคันที่ผ้ ขู บั ขี่หลบหนีหรื อไม่แสดงตนว่าเป็ นผู้ขบั ขี่ จนกว่าคดีถึงที่สดุ หรื อได้
ตัวผู้ขบั ขี่
ถ้ าเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในหก
เดือนนับแต่วนั เกิดเหตุ ให้ ถือว่ารถนันเป็
้ นทรัพย์สินซึ่งได้ ใช้ ในการกระทาความผิดหรื อเกี่ยวกับการ
กระทาความผิดและให้ ตกเป็ นของรัฐ
มาตรา 157 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 มาตรา 43 (3) (4)
(6) หรื อ (7) มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47มาตรา 48 มาตรา 53 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง หรื อ
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มาตรา 125 ต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท"("มาตรา 157" แก้ ไขโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 160 ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 78 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามเดือนหรื อปรับตังแต่
้ สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ถ้ าการไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 78 เป็ นเหตุให้ บคุ คลอื่นได้ รับอันตรายสาหัสหรื อตาย ผู้ไม่ปฏิบตั ิตามต้ องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับตังแต่
้ ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 43 (1) (2) (5) หรื อ (8) ต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรับตังแต่
้ สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ("มาตรา
160" แก้ ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 160 ตรี แก้ ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่4) พ.ศ. 2535
ความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
มาตรา 30 ให้ ยกเลิกความใน มาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522
และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทนคือ
มาตรา 160 ผู้ใดฝ่ าฝื นปฏิบตั ติ าม มาตรา 78 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามเดือน หรื อปรับตังแต่
้ พนั บาทถึงหนึง่ หมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ถ้ าการไม่ปฏิบตั ิตาม มาตรา
78 เป็ นเหตุให้ บคุ คลอื่นได้ รับอันตรายสาหัส หรื อตาย ผู้ ไม่ปฏิบตั ติ ามต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อปรับตังแต่
้ ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 43 (1) (2) (5) หรื อ (8) ต้ องระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับตังแต่
้ สองพันบาท
ถึงหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2550
มาตรา 10 ให้ ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และให้ ใช้
ความต่อไปนี ้แทน ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 (1) (5) หรื อ (8) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรื อ
ปรับตังแต่
้ สองพันบาทถึงหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา 11 ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นมาตรา 160 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 (2) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรื อปรับตังแต่
้ ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ และให้ ศาลสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตขับขี่
ของผู้นนมี
ั ้ กาหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้ ผ้ ูอื่นได้ รับอันตรายแก่
กายหรื อจิตใจผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึ่งปี ถึงห้ าปี และปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท และให้ ศาลสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นนมี
ั ้ กาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรื อเพิก
ถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับอันตรายสาหัส
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ สองปี ถึงหกปี และปรับตังแต่
้ สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท และให้ ศาลสั่งพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นนั ้ มีกาหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้ ผ้ ูอื่นถึง แก่ค วามตาย
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ สามปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และให้ ศาลสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้
กระทาการอันเป็ นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ ศาลลงโทษผู้นนทุ
ั ้ กกรรมเป็ นกระทงความผิดไป
แต่ไม่วา่ จะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรื อลดมาตราส่วนโทษด้ วยหรื อไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทง
แล้ ว โทษจาคุกทังสิ
้ ้นต้ องไม่เกินกาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สดุ มีอตั ราโทษจาคุกอย่าง
สูงไม่เกินสามปี
(2) ยี่สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอตั ราโทษจาคุก
อย่างสูงเกินสามปี แต่ไม่เกินสิบปี
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(3) ห้ าสิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอตั ราโทษจาคุก
อย่างสูงเกินสิบปี ขึ ้นไป เว้ นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจาคุกตลอดชีวิต
มาตรา 300 ผู้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทานันเป็
้ นเหตุให้ ผ้ อู ื่น
รับอันตรายสาหัส ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ความผิดตามพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมประมวญกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้ ยกเลิกความใน มาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทนคือ
มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้ กระทาการอันเป็ นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ ศาลลงโทษผู้นนทุ
ั ้ กกรรมเป็ น กระทงความผิดไปแต่ไม่วา่ จะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรื อ
ลดมาตราส่วน โทษด้ วยหรื อไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ วโทษจาคุกทังสิ
้ ้นต้ องไม่เกิน
กาหนดดังต่อไปนี ้
(1) สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สดุ มี อัตราโทษจาคุกอย่าง
สูงไม่เกินสามปี
(2) ยี่สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สดุ มี อัตราโทษจาคุก
อย่างสูงเกินสามปี แต่ไม่เกินสิบปี
(3) ห้ าสิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สดุ มีอตั ราโทษจาคุก
อย่างสูงเกิน สิบปี ขึ ้นไป เว้ นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจาคุกตลอดชีวิต
3.1.2 ชัน้ อัยการ อัยการได้ สงั่ ฟ้องในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา
หรื อของเมาอย่างอื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุ
ให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับอันตรายสาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือตามสมควร ซึ่งมีฐานความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160, 160 ตรี ความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 มาตรา 30 ความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 10, 11 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91, 300 ความผิดตามพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวญกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตามสานวนในชัน้ สอบสวนของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ และเบือ้ งต้ นอัยการมี
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ความเห็นขอศาลให้ สงั่ พักใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้กระทาผิดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของนายสายชล
3.1.3 ชัน้ ศาล ศาลชันต้
้ นมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติทาการสืบเสาะ
และพินิจโดยใช้ แบบ ค.ป.1 ในคดีดงั กล่าวโดยอาศัยอานาจตามความในประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 มาตรา 56 แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ตามพระราชบัญญัติแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมาย
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 โดยให้ สืบเสาะและพินิจในประเด็นต่อไปนี ้
- สภาพความผิดและพฤติการณ์คดี
- ประวัตกิ ารทาความผิด
- ประวัตคิ รอบครัว
- สถานภาพสมรส
- บ้ านและสภาพแวดล้ อม
- การศึกษาและประกอบอาชีพ
- นิสยั และความประพฤติ
- สุขภาพร่างกายและสุขภาวะแห่งจิต
- ประวัตเิ กี่ยวข้ องกับยาเสพย์ตดิ
- อื่นๆ
เมื่อพนักงานคุมประพฤติทาการสืบเสาะและพินิจเรี ยบร้ อยแล้ วจึงจะได้
ทารายงานเสนอศาลเพื่อศาลจะใช้ ประกอบการพิจารณาคดีของศาลต่อไป โดยการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพก็จะอยูใ่ นขันการสื
้
บเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
3.1.4 ชั น้ สานั ก งานคุ มประพฤติ พนักงานคุม ประพฤติจ ะทาการ
สืบเสาะและพินิจตามคาสัง่ ของศาล ในชันนี
้ ้พนักงานคุมประพฤติจะโทรศัพท์เพื่อนัดฝ่ ายผู้เสียหาย
และผู้ก ระท าผิ ด ในคดี นี ใ้ ห้ ม าเข้ าร่ ว มการประชุ ม กลุ่ ม ประสานสัม พัน ธภาพ ณ ส านัก งาน
คุมประพฤติประจาศาลอาญา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554
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3.2

การเยีย วยาเบื อ้ งต้ น ก่ อนเข้ า กระบวนการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน

สัมพันธภาพ
ในคดี ที่ เ กิ ด ขึน้ เป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูเ สี ย หายได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหัส หรื อ ไม่ ส าหัส ก็ ต าม
(ภาสกร ญาณสุธี, 2549) ผู้กระทาผิดต้ องชดใช้ คา่ รักษาพยาบาลทังหมด
้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรักษาพยาบาล ซึง่ แม้ วา่ จะได้ รับสวัสดิการจากทางราชการ ในฐานะที่ตน บิดามารดา หรื อบุตร
เป็ นข้ าราชการ หรื อตามนายจ้ างให้ แล้ วก็ตาม ผู้กระทาผิดไม่มีสิทธิ์ ยกส่วนดังกล่าวนี ้มาหักทอน
ออกจากความผิด เว้ นแต่ผ้ เู สียหายจะไดรับค่าเสียหายเบื ้องต้ นจากบริ ษัทผู้รับประกันภัยที่ได้ ทา
สัญ ญาประกันภัยคันที่ เกิ ดเหตุไ ว้ ตามพระราชบัญญัติค้ ุม ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ค่าขาดประโยชน์ซึ่งเป็ นรายได้ จากการประกอบอาชีพตามปกติในระหว่างการเข้ ารักษาพยาบาล
จนกว่าจะหายเป็ นปกติ ค่าเสียหายในส่วนที่เสียความสามารถในการประกอบการงานอย่างสิ ้นเชิง
หรื อแต่บางส่วนในอนาคต ค่าเสียหายทดแทนอย่างอื่นอันมิใช่ตวั เงิน เช่น ค่าบาดเจ็บ ค่าทดแทนที่
ต้ องใช้ อวัยวะเทียม (แขนเทียม ขาเทียม หรื อเหล็กดามกระดูก ) และค่าสินไหมทดแทนในการขาด
แรงงานให้ แก่บคุ คลภายนอกครัวเรื อนของผู้เสียหายที่มีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้ องทาการ
งานให้ แก่บคุ คลภายนอก บุคคลภายนอกจึงมีสิทธิ์เรี ยกค่าสินไหมทดแทนได้
ในเบื ้องต้ น หลังจากเกิดเหตุนายสายชล (ผู้กระทาผิด) ยังไม่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
แก่นายมาโนช (ผู้เสียหาย) โดยตรง นายมาโนชได้ รับการช่วยเหลือนาส่งโรงพยาบาลโดยพลเมืองดี
ที่ขบั รถจักรยานยนต์ตามมา หลังจากเข้ าทาการรักษาที่โรงพยาบาลรามคาแหงและนายสายชลถูก
เจ้ าหน้ าที่ตารวจควบคุมตัวได้ แล้ ว นายสายชลยังไม่ได้ ดแู ลชดใช้ คา่ เสียหายหรื อค่าอื่นๆให้ กบั นาย
มาโนช โดยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายอื่นๆเบื ้องต้ น ทางนายสายชลได้ มอบให้ เป็ นหน้ าที่
ความรับผิดชอบของบริ ษัทประกันภัยรถยนต์ที่บริ ษัทของนายสายชลได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุเอาไว้
รวมค่ารักษาพยาบาลเป็ นจานวนเงิน 366,322.20 บาท ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“หลัง เกิ ด เรื ่ อ งสายชลเค้ า ก็ ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ อะไรผมเลย ไม่ ไ ด้ใ ห้
ค่ า เสี ย หาย ค่ า ท าขวัญ หรื อค่ า อะไรทั้ง นั้น ผมก็ อ ยากให้ เ ค้ า มารั บ ผิ ด ชอบ
ค่าเสี ยหายตรงนี ้บ้างไม่ว่าทางไหนก็ตาม ผมก็เค้าใจว่าเดค้าก็ไม่มีเงิ น แต่ยงั ไง
ผมก็เจ็ บหนักเสี ยหายเยอะเหมื อนกัน เค้า ก็น่าจะพยายามยังไงก็ได้มาช่วยเหลื อ
ผมบ้าง”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
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นายมาโนช (ผู้เสียหาย) ได้ รับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลรามคาแหง
ตังแต่
้ วนั ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554 ในประมาณวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2554 นายสมหมายซึ่งเป็ น
หัวหน้ างานของนายมาโนช (ผู้กระทาผิด) ได้ ไปเยี่ยมนายมาโนชพร้ อมนมสดพาสเจอไรส์และผลไม้
เยี่ยมไข้ พร้ อมทังกล่
้ าวขอโทษแก่นายมาโนชแทนนายสายชล ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“สมหมายเค้า ดี ม ากเลย เค้า เยี ่ย มผมที ่โ รงพยาบาล 2-3 วัน หลัง ผมอยู่ ที่
โรงพยาบาล ตอนนัน้ ผมยังเจ็ บมากอยู่เลย เค้าก็ ซื้อของมาเยี ่ยม มาขอโทษแทน
สายชล ผมก็ยงั รู้สึกดี นะที เ่ ค้ามาเยีย่ ม”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชลมาเยี่ยมนายมาโนชที่โรงพยาบาลครัง้ แรกหลังเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุประมาณ 5-7 วันนายมาโนชเอง(ผู้เสียหาย) ก็ไม่แน่ใจ นายสายชล (ผู้กระทาผิด) จึงได้ เข้ ามา
เยี่ยมนายมาโนชที่โรงพยาบาลพร้ อมด้ วยนายสมหมายโดยนาผลมามาเป็ นของเยี่ยมไข้ แต่นายมา
โนชและนายสายชลยังไม่ได้ มีการพูดคุยกันมาก ทาให้ ทงนายมาโนชและนายสายชลยั
ั้
งไม่ได้ มีการ
เปิ ดใจแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ ้นมาว่ารู้สึกหรื อคิดอย่างไร และนายสายชลเองยังไม่ได้ มี
การกล่าวขอโทษแก่นายมาโนช โดยนายสายชลอ้ างเหตุที่ไม่ได้ มาเยี่ยมนายมาโนชทันทีที่ทราบ
เหตุวา่ เนื่องจากขณะนันก
้ าลังเร่งดาเนินคดีเพื่อขอประกันตัวและจัดการกับคดีที่เกิดขึ ้น ซึ่งนายมา
โนชก็ไม่ได้ ตดิ ใจในส่วนนี ้ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“ครั้งแรกที ่สายชลเค้าเข้ามาเยี ่ยมผมที ่โรงพยาบาลก็น่าจะประมาณ 5-7 วันหลัง
เกิ ดเรื ่ องนะแต่ก็จาไม่ค่อยได้ เค้าบอกว่ากาลังดาเนิ นการเรื ่ องคดี อ ยู่เลยมาช้าก็
ไม่ได้ว่าอะไร สายชลซื ้อผลไม้มาเยี ่ยมมาพร้ อมกับสมหมาย แต่สายชลเค้ามาก็
ไม่ได้คยุ อะไรกันมาก เค้าไม่ค่อยพูด ไม่ได้ขอโทษไม่ได้อะไร เค้าก็เงี ยบๆ ก็เลยไม่
รู้ว่าเค้าสานึกผิ ดบ้างมัย้ หรื อเค้าคิ ดอะไรอยู่”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชลมาเยี่ ย มนายมาโนชที่ โ รงพยาบาลครั ้ง ที่ ส องหลั ง เกิ ด เหตุ
หลังจากนายสายชล (ผู้กระทาผิด) มาเยี่ยมนายมาโนช (ผู้เสียหาย) ครัง้ แรกประมาณ 5 วัน นาย
สายชลจึงได้ ซื ้อขนมและนมสดพาสเจอไรซ์มาเยี่ยมนายสายชลที่โรงพยาบาลอีกครัง้ หนึ่งพร้ อม
ด้ วยนายสมหมาย แต่นายมาโนชและนายสายชลก็ยงั ไม่ได้ มีการพูดคุยกันมากเช่นเดิม ทังนี
้ ้นาย
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สายชลเองก็ยงั ไม่ได้ มีการกล่าวขอโทษหรื อช่วยเหลือค่าเสียหายหรื อเงิ นค่าทาขวัญให้ แก่นายมา
โนชแต่อย่างใด ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“สายชลเค้าเข้ามาเยีย่ มผมที ่โรงพยาบาลอี กครั้งก็ประมาณ 5 วันนับจากครั้งแรก
ที ่เ ค้ามาเยี ่ย มผม คราวนี ้เค้า ก็ มี ซื้ อนมซื ้ อ ขนมมาเยี ่ยมผม เค้า ก็ ม าพร้ อ มกั บ
สมหมายเหมื อนเดิ ม แต่สายชลเค้าก็ยงั ไม่ได้คยุ อะไรกับผมมาก เงิ นค่าทาขวัญ
ค่าเสียหายก็ยงั ไม่ได้มีมาให้”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
แม้ ว่านายสายชล (ผู้กระทาผิด) ยังจะไม่ไ ด้ ช ดใช้ ค่าเสี ยหาย ค่าทาขวัญ หรื อ
แม้ กระทัง่ กล่าว ขอโทษโดยตรงต่อนายมาโนช (ผู้เสียหาย) แต่ในส่วนของนายสมหมายซึ่งเป็ น
หัวหน้ างานของนายสายชลก็สร้ างความประทับใจให้ กบั นายมาโนชโดยการพูดคุยเจรจาทาความ
เข้ าใจให้ กับนายมาโนชเป็ นอย่างดี อีกทังนายสมหมายยั
้
งทาหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบก็ดูแลรับส่ง
นายมาโนชในการไปรับการรักษาพยาบาลตามที่แพทย์นดั หลังจากออกจากโรงพยาบาลบ้ างเป็ น
บางครัง้ ซึง่ เป็ นความประทับใจของนายมาโนช ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“สมหมายเค้าก็ ดีม ากเลยนะ เค้าเข้ามาเยี ่ยมผมที ่โรงพยาบาลตั้งแต่ วนั แรกๆ
พูดคุย ด้วยดี มากๆ เค้าพยายามมาถามไถ่อาการความเจ็ บป่ วย ถามถึ ง ความ
เสี ยหายของผมหลังออกจากโรงพยาบาล พอหมอนัดเค้าก็ยงั มี ไปรับหรื อไปส่งที ่
บ้านทีโ่ รงพยาบาลบ้างเลย เค้าก็ดีๆเลยทีเดียว”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชลมาเยี่ยมนายมาโนชครั ้งที่สามหลังเกิ ดเหตุท่ ีบ้า นพัก นาย
สายชล (ผู้กระทาผิด) ได้ อ้างว่าได้ มีโอกาสไปเยี่ยมนายมาโนช (ผู้เสียหาย) อีกหนึ่งครัง้ หลังจากที่
นายมาโนชออกจากโรงพยาบาลและไปทาการพักฟื ้ นที่ บ้านพักของนายมาโนชได้ ประมาณ 1
เดือน แต่นายมาโนชไม่อยู่บ้าน นายสายชลจึงไม่ได้ มีโอกาสพบกับนายมาโนชอีก จนกระทั่ง
นายมาโนชและนายสายชลก็ จ ะได้ มาพบกั น อี ก ครั ง้ ในการเข้ าร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัม พันธภาพที่ พ นักงานคุม ประพฤติซึ่ง ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานจัดขึน้ มา ณ ส านักงานคุม
ประพฤติประจาศาลอาญา รัชดา อีกครัง้ หนึง่ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
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“พอผมมี เวลาผมก็รีบไปเยีย่ มพีเ่ ค้าทีโ่ รงพยาบาลเลย ไปพร้อมหัวหน้าผมสองครั้ง
แล้วอี กครั้งหนึ่งผมก็ ไปเยี ่ยมพี ่เค้าที ่บ้านพักเค้าแถวคลองสามวาหลังจากรู้ ว่าพี ่
เค้าออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณเดื อนหนึ่ง ก็ไปคนเดี ยวผมลางานไปเลย แต่
พอไปถึงพีเ่ ค้าไม่อยู่บา้ นก็เลยไม่ได้เจอกัน”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ด้ านการรับผิ ด ชอบค่าเสี ยหาย ในส่วนของนายสายชล (ผู้กระทาผิด ) เองไม่มี
ความสามารถที่จะชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายเบื ้องต้ นให้ แก่นายมาโนช (ผู้กระทาผิด) ได้ แต่บริ ษัทที่
เป็ นต้ นสังกัดของนายประสานได้ มีการทาประกันภัยรถยนต์ไว้ กับบริ ษัทประกันภัยจึงมอบภาระ
การรับผิดชอบค่าเสียหายให้ กบั นายมาโนชโดยให้ บริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับผิดชอบและดาเนินการ
ในเบื อ้ งต้ น โดยบริ ษั ท ประกัน ภัย ได้ เ ยี ย วยาให้ กับ นายมาโนชเบื อ้ งต้ น โดยการดูแ ลค่า ซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์และค่ารักษาพยาบาลทังหมดของผู
้
้ เสียหาย ซึ่งการชดใช้ คา่ เสียหายดังกล่าวของ
บริ ษัทประกันภัยก็ ยัง ไม่เ ป็ นที่ พ อใจของนายมาโนช เนื่ องจากนายมาโนชเห็นว่าตนเกิ ดความ
เสียหายจากการกระทาผิดโดยประมาทของนายสายชลในครัง้ เป็ นจานวนมากและนายสายชลก็ยงั
ไม่ได้ กล่าวขอโทษเลยซักครัง้ นายมาโนชจึงได้ ดาเนินการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันภัย
ที่รับทาประกันภัยให้ กบั รถยนต์คนั เกิดเหตุอีกเป็ นจานวนเงิน 700,000 บาทเพื่อเป็ นค่าเสียหายที่
เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการทางานและค่ารักษาพยาบาลที่ยงั คงต้ องเกิดขึ ้นอี กในอนาคตที่จะ
ใช้ เป็ นค่าผ่าตัดเอาเหล็กออกจากแขนของนายมาโนช
3.3 ความเข้ าใจของผู้เข้ าร่ วมการประชุมเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความเข้ าใจว่า การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพนี ้
เป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มาพบกันเพื่อพูดคุยทาการไกล่
เกลี่ยในคดีที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ มีความเข้ าใจกันมากขึ ้น รวมทังตกลงชดใช้
้
คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการ
กระทาผิดของผู้กระทาผิดแม้ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายดังที่พ นักงานคุมประพฤติซึ่ง เป็ นผู้
ประสานงานดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพแจ้ งไว้ แล้ วก็ตาม โดยครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
ในการเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพของนายมาโนช และคิดว่าทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องน่าจะอยาก
เข้ าสู่กระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพซึ่งเป็ นความสมัครใจของทุกฝ่ าย ส่วนในด้ าน
คดีความทางอาญาก็จะต้ องดาเนินการต่อไปตามกฎหมาย ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
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“ผมว่าการประชุมในครั้งนี ้ก็เพื ่อให้ทงั้ สองฝ่ ายคื อผู้กระทาผิ ดกับผู้เสี ยหายได้มา
นัง่ พบปะพูดคุยแบบเปิ ดใจกัน ได้มาไกล่เกลี ่ยแสดงความรับผิ ดชอบในส่วนของ
ความผิ ดของตนหรื อจะรับผิ ดชอบอย่างไรก็ได้พดู ได้คยุ กัน”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่ อ นของผู้เ สี ย หาย) มี ค วามเข้ า ใจว่ า การประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพนี ้เป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์ที่ได้ ให้ ฝ่ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ หนั หน้ ามาคุย
กัน ได้ ร้ ูจกั ขอโทษกัน ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ กล่าวในสิ่งฝ่ ายของตนเองคิด ที่ร้ ู สึก โดยไม่ต้อง
ดาเนินการผ่านทนายความเพื่อที่จะได้ มีความเข้ าใจซึ่งกันและกันมากขึ ้น แม้ จะไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายก็ตาม โดยครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ แรกในการเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพของนายมานพใน
ส่วนของสานักงานคุมประพฤติ และทุกฝ่ ายก็คงอยากเข้ าร่ วมกระบวนการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพโดยความสมัครใจ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“การประชุมแบบนี ม้ ี ประโยชน์กบั ทัง้ ทัง้ สองฝ่ าย ผูก้ ระทาผิ ดกับผู้เสี ยหายได้มานัง่
พบปะพูดคุยเพือ่ ทาความรู้จกั กันมากขึ้น ฝ่ ายที เ่ ขาทาผิ ดก็ได้มีโอกาสที ่จะขอโทษ
ผูเ้ สี ยหาย สองฝ่ ายก็ได้พูดคุยเปิ ดใจในความรู้ สึกของกันและกันโดยไม่ได้ทาผ่าน
ทนาย เพราะถ้าผ่ านทนายทัง้ สองฝ่ ายก็จะไม่ ได้รับทราบความรู้ สึกที ่แท้จริ งของ
ทัง้ สองฝ่ าย”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความเข้ าใจว่า การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
นี ้เป็ นกระบวนการที่ให้ ฝ่ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มาพบกันเพื่อพูดคุยตกลงกัน เป็ นส่วนช่วย
ให้ คดีที่เกิดขึน้ ได้ รับการแก้ ไขและเสร็ จสิน้ ลงเร็ วขึน้ ทัง้ จะได้ ตกลงค่าเสียหายและได้ ปรับความ
เข้ าใจกับผู้เสียหายจากคดีที่เกิดขึ ้น โดยครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกในการเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพ
ของนายประสาน และคิดว่าทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องน่าจะอยากเข้ าสู่กระบวนการประชุมกลุ่มประสาน
สัม พัน ธภาพซึ่ง เป็ นความสมัค รใจของทุก ฝ่ าย และทราบว่า การประชุม ครั ง้ ที่ จ ะไม่มี ผ ลทาง
กฎหมายจากการแจ้ งของพนักงานคุมประพฤติ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“การได้มาพบได้คุยกันแบบนี ้ก็ทาให้ทงั้ สองฝ่ ายได้มาคุยตกลงกัน เพื ่อเรื ่ องราว
มันจะได้จบลงเร็ วขึ้น เพราะจะได้ให้เขารู้ ว่าผมไม่ได้ตงั้ ใจ แต่ผมก็ไม่มีเงิ นที ่จะไป
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ให้เขา อย่างน้อยก็จะได้ตกลงค่าเสี ยหายกันว่าผมจะรับผิ ดชอบได้ยงั ไงบ้าง แล้ว
จะได้ปรับความเข้าใจกัน”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด ) มีความเข้ าใจว่า การประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพนี ้เป็ นกระบวนการที่ดีที่ให้ ฝ่ายผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มาพบกันและได้
พูดคุยแสดงความรู้สกึ ของแต่ละฝ่ ายเพื่อจะได้ มีความเข้ าใจซึ่งกันมากขึ ้น โดยครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกใน
การเข้ าประชุมประสานสัมพันธภาพของผู้เสียหาย และคิดว่าทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องน่าจะอยากเข้ าสู่
กระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพซึ่งเป็ นความสมัครใจของทุกฝ่ าย และทราบว่าการ
ประชุมครัง้ ที่จะไม่มีผลทางกฎหมายจากการแจ้ งของพนักงานคุมประพฤติ ดังคาสัมภาษณ์ของ
นายสมหมายที่วา่
“การให้ม านั่ง ประชุม กันได้ม าเจอกันแบบนี ้ก็ดี นะ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ าย
ผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิ ดได้มาพบกันและได้พูดคุยแสดงความรู้ สึกของแต่ ล ะ
ฝ่ าย”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ในส่วนของนางอัญชลี พนักงานคุมประพฤติซึ่ง ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน มี
ความเข้ า ใจว่า กระบวนการประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพ เป็ นกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์หรื อที่เรี ยกว่า RJ (Restorative Justice) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์ที่ทาให้
ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มาพบปะพูดคุยกัน ทาให้ ต่างฝ่ ายต่างมีโอกาสรับรู้ ความรู้ สึกซึ่งกัน
และกันของแต่ละฝ่ าย ทังด้
้ านผลกระทบจากคดีที่เกิดขึ ้น หรื อแม้ กระทัง่ เป็ นโอกาสให้ ผ้ เู สียหายได้
ตกลงค่าเสียหายกับผู้กระทาผิดก็ตาม แม้ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตาม แต่จดุ ประสงค์หลัก
ที่สาคัญของกระบวนการนี ้คือให้ ทงั ้ สองฝ่ าย ได้ มีโอกาสเยียวยาความรู้ สึกซึ่งกันและกัน โดย
จุดสาคัญคือผู้เสียหายจะได้ ทราบถึงความรู้สึกสานึกผิดของผู้กระทาผิด และเป็ นโอกาสที่ผ้ กู ระทา
ผิดจะได้ ขอโทษแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อผู้เสียหาย ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ เป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
หรื อที ่เรี ยกว่า RJ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิ ดได้พูดคุยกัน
โดยตรง ต่างฝ่ ายจะได้รับรู้ ความรู้ สึกซึ่ งกันและกัน ทัง้ ผลกระทบจากคดี ที่เกิ ดขึ้ น
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และยังเป็ นโอกาสให้ผู้เสี ยหายได้ตกลงค่าเสี ยหายกับผู้กระทาอี กด้วยแม้จะไม่มี
ผลผู กพันทางกฎหมายก็ ตาม แต่ที่สาคัญของกระบวนการนี ้คือให้ทั้ง สองฝ่ าย
ได้ มี โ อกาสเยี ย วยาความรู้ สึ ก ซึ่ ง กัน และกัน นั่น คื อ ผู้ เ สี ย หายจะได้ ท ราบถึ ง
ความรู้สึกสานึกผิ ดของผูก้ ระทาผิ ดและขอโทษโดยตรงต่อผูเ้ สี ยหาย”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่จะเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในด้ านความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพโดยส่วนใหญ่ ผู้เข้ าร่วมประชุมมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพมีความเข้ าใจว่าการประชุมกลุม่ เป็ นโอกาสที่ทาให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิด
ได้ เจอกันเพื่อพูดคุยทาความรู้ จกั กันมากขึ ้น ซึ่งจะได้ แสดงความรู้ สึกของแต่ละฝ่ ายเกี่ยวกับคดีที่
เกิ ด ขึ น้ ทัง้ ผลกระทบ ความเดื อ ดร้ อน หรื อ สิ่ ง ต่า งๆที่ เ ปลี่ ย นไปหลัง จากเกิ ด อุบัติ เ หตุ ทัง้ นี ้
จุดประสงค์หลักและความสาคัญคือ เป็ นโอกาสให้ ผ้ กู ระทาผิดได้ แสดงความเสียใจและสานึกผิด
อย่างจริ ง ใจ ได้ มีโอกาสขอโทษและแสดงการเยี ยวยาและรับผิดชอบผลกระทบที่เกิ ดขึน้ ความ
ประมาทของตนอีกด้ วย
3.4 ความต้ องการในการเข้ าร่ วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
ในส่วนของนายมาโนช (ผู้เสียหาย) เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้ ทาการนัดหมาย
ให้ นายมาโนชเข้ ามาเข้ าร่ วมในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพนายมาโนชก็ได้ ตอบตกลง
ทันที เพราะอยากให้ มีการพูดคุยเกิดขึ ้นและทุกฝ่ ายก็น่าจะต้ องการให้ เกิดการพูดคุยกันระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทาผิด เพื่อการดาเนินคดีและความขัดแย้ งดังกล่าวจะได้ รับการแก้ ไขเยียวยา
ให้ เสร็ จสิน้ ไปด้ วยดีและเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลากับทุกๆฝ่ าย ดังคา
สัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“ตอนพนักงานคุมประพฤติ โทรมาผมก็ตอบรับทันที เพราะผมอยากให้มนั จบเร็ วๆ
ได้มาพูดมาคุยกันจะได้ตกลงทาความเข้าใจกันได้ เรื ่องจะได้จบๆกันไปไม่ต้องมา
เสียเวลากันอยู่ ผมก็ไม่อยากให้เรื ่องราวมันยืดเยือ้ นานไปกว่านี ้”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
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นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้ ทาการนัดหมายให้
นายพนมได้ เ ข้ ามาเข้ าร่ วมในการประชุม กลุ่มประสานสัม พันธภาพร่ วมกับนายมาโนชซึ่ง เป็ น
ผู้เ สี ย หายก็ ไ ด้ ต อบตกลงทันที เพราะอยากให้ มี ก ารพบหน้ า พูด คุย กัน ระหว่า งผู้เ สี ย หายและ
ผู้กระทาผิด เพื่อที่ทงสองจะได้
ั้
มีการเยียวยาซึ่งกันและกันในผลกระทบที่เกิดจากคดีนี ้และเพื่อให้
คดีนี ้สิ ้นสุดลงโดยเร็ว ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“ผมรี บตอบรับในทันที เลย เพราะจะได้พบหน้าได้พูดคุยกัน เค้าจะได้รู้ความรู้ สึก
ของฝ่ ายเราซึ่ งเป็ นผู้เสี ยหายจะได้ช่วยเหลื อชดเชยให้เรา คดี ก็จะได้จบลงไวไว
ด้วย”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ในส่วนของนายสายชล (ผู้กระทาผิด ) เมื่ อพนักงานคุม ประพฤติไ ด้ ทาการนัด
หมายให้ เข้ ามาร่วมทาการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพร่วมกับนายมาโนช (ผู้เสียหาย) ซึ่งเป็ น
ผู้เสียหายก็ได้ ตอบตกลงทันที เพราะอยากให้ มีการพูดคุยให้ คดีได้ จบลงได้ ด้วยดีและเร็ วขึ ้น และจะ
ได้ พดู ความรู้สกึ และขอโทษผู้เสียหายอีกครัง้ หนึง่ ด้ วย ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“เมื ่อมี พนักงานคุมประพฤติ นดั มาผมก็ตอบตกลงเลย อยากให้เรื ่ องจบลงด้วยดี
จะได้บอกเค้าว่าเราไม่ได้ตงั้ ใจจริ งๆ แล้วก็จะได้มีโอกาสเจอหน้าพีเ่ ขาได้มีโอกาส
ขอโทษเขาด้วย”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด ) เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้ ทาการ
นัดหมายให้ เข้ ามาร่วมในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพพร้ อมกับนายสายชล (ผู้กระทาผิด)
ก็ ไ ด้ ต อบตกลง เพราะอยากให้ มี ก ารพูด คุย ให้ ค ดี ไ ด้ จ บลงได้ ด้ ว ยดี แ ละเร็ ว ขึ น้ และจะได้ ใ ห้
ผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสพูดความรู้สกึ และขอโทษผู้เสียหาย ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“พอเจ้าหน้าที ่เขาโทรมาผมก็ ตอบตกลงเลย สายชลจะได้พูดได้คุยกับพี ่เขา ทุก
อย่างจะได้จบลงด้วยดีและเร็ วขึ้น อี กอย่างสายชลจะได้ขอโทษพีเ่ ขาด้วย”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
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นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) ผู้ประสานงานและดาเนินการประชุมประสาน
สัมพันธภาพต้ องการให้ เกิดการประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างผู้เสีย หาย และผู้กระทาผิดใน
คดีนี ้เกิดขึ ้น ด้ วยอย่างน้ อยผู้กระทาผิดก็จะได้ มีโอกาสที่จะแสดงความสานึกผิดและมีโอกาสได้ ขอ
โทษผู้เสียหาย ซึง่ หากไม่มีกระบวนการนี ้เกิดขึ ้น ผู้กระทาผิดอาจจะไม่มีโอกาสหรื ออาจจะไม่กล้ าที่
จะแสดงความรู้ สึก ต่า งๆที่ มี ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูเ สี ย หายรั บ รู้ และผู้ กระท าผิ ด ก็ อ าจจะไม่มี โ อกาสได้ รั บ รู้
ความรู้สกึ ความเจ็บปวด ของผู้เสียหายได้ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“ตัวดิ ชนั้ เองก็อยากให้มีการประชุมประสานสัมพันธภาพในคดี นี้เกิ ดขึ้น ฝ่ ายนาย
มาโนชกับนายสายชลจะได้เจอเพื ่อพูดคุยกัน อย่างน้อยๆสายชลจะได้มีโอกาส
ขอโทษพี ่ ม าโนชเขา เพราะเขาอาจจะไม่ มี โ อกาสได้ ท าถ้ า เราไม่ มี ก ารจั ด
กระบวนการนีข้ ึ้นมา”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่จะเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเพื่อสอบถาม
ความความต้ องการในการเข้ าร่วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพนันพบว่
้
า ทุกฝ่ ายไม่ว่าจะ
เป็ นฝ่ ายผู้เ สียหาย ผู้กระทาผิ ด และพนักงานคุม ประพฤติ มี ความต้ องการที่ จ ะเข้ าร่ วมในการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพด้ วยความเต็มใจ ประการสาคัญที่ทุกฝ่ ายต้ องการเข้ าร่วมประชุมจะ
เห็นได้ ว่า ทุกฝ่ ายอยากเจอหน้ าเพื่อพบปะพูดคุยทาความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดยจะเห็นได้ ว่า
โดยเฉพาะฝ่ ายผู้กระทาผิ ด มี ความต้ องการที่ จ ะพูดคุยกับผู้เสี ยหายเพื่ อจะได้ มี โอกาสขอโทษ
ผู้เสียหายในกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพนี ้ด้ วย และทุกฝ่ ายต่างหวังให้ ความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นถูกแก้ ไขและสามารถจบสิ ้นลงได้ ด้วยความพอใจของทุกฝ่ าย
3.5 ความคาดหวังและสิ่งที่ได้ จากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
การเข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ นายมาโนชซึ่งเป็ นผู้เสียหายจากคดี
ที่เกิดขึ ้นได้ แสดงความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ จากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ว่า
อย่างน้ อยก็ไ ด้ มี โอกาสมาทาความรู้ จักหน้ าตาพูดคุยซึ่ง กันและกันมากขึน้ ระหว่างนายมาโนช
กับนายสายชลซึ่ง เป็ นผู้กระทาผิดขับรถชนตนเอง ทัง้ นี ย้ ัง จะได้ ทาการตกลงเจรจาค่าเสี ยหาย
เพื่อให้ ความขัดแย้ งที่ เกิ ดจบลงได้ รวดเร็ วและเข้ าใจกันมากขึน้ จะได้ รับทราบว่านายประสาน
มีความลาบากทังความเป็
้
นอยู่ ฐานะ ครอบครัวอย่างไร ได้ พูดกล่าวบอกเล่าว่านายมาโนชเองมี
ผลกระทบเนื่องจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นอย่างไร ได้ รับฟั งว่านายมาโนชเองมีผลกระทบจากอุบตั ิเหตุ
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ที่ เ กิ ดขึน้ อย่า งไรบ้ าง เพราะทราบว่าหลัง จากเกิ ดเหตุนายสายชลนอกจากถูกด าเนิน คดี ตาม
กฎหมายแล้ วก็ยงั ต้ องถูกออกจากงานเนื่องจากทาผิดกฎร้ า ยแรงของบริ ษัทที่ทาการดื่มสุราและ
ขับรถจนเกิดอุบตั เิ หตุ อย่างน้ อยนายสายชลก็จะได้ ทาการขอโทษนายมาโนชบ้ าง นายมาโนชจะได้
แสดงความต้ องการของตนที่ อยากให้ นายสายชลรับผิดชอบค่าเสียหายอันเป็ นผลกระทบและ
สูญเสียจากการกระทาผิดของนายสายชล ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“อย่างน้อยๆก็ได้มารู้จกั หน้าค่าตาพูดคุยกันมากขึ้ น จะได้ตกลงเจรจาค่าเสี ยหาย
เพือ่ ให้เรื ่องทีเ่ กิ ดจบลงโดยเร็ ว ได้มารู้ ประสานมี ความลาบากทัง้ ความเป็ นอยู่
ฐานะ ครอบครั ว อย่ า งไร ได้บ อกเขาว่ า เราเป็ นอย่ างไรหลัง เกิ ด เหตุ เขาเป็ น
อย่ า งไรบ้า งหลัง เกิ ด เหตุ เพราะก็ รู้ ว่ า ว่ า เค้ า ถู ก ไล่ อ อกจากงานหลัง เกิ ด เหตุ
แต่ก็จะได้บอกสายชลเขาว่าเราก็เสียหายเยอะเหมื อนกัน”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
การเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ นายพนม (เพื่อนของผู้กระทาผิด)
ได้ แสดงความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ จากการประชุมกลุ่ มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ว่า การเข้ า
ร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพนี ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุยกันระหว่างผู้เสียหาย
และผู้กระทาผิด นายสายชลซึ่ง เป็ นผู้กระทาผิดจะได้ รับฟั ง ความเดือดร้ อนซึ่ง เป็ นผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากการกระทาอันประมาทของนายสายชล (ผู้กระทาผิด) เอง และเป็ นโอกาสให้ นายสายชล
ได้ สานึกผิดขอโทษแก่นายมาโนชอย่างจริ งใจ ได้ ตกลงเจรจาชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
เพื่อให้ คดีที่เกิดขึ ้นจบลงโดยเร็ว ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“การมาเข้าร่ วมประชุม ในครั้ง นี ้ก็คงจะเป็ นโอกาสให้มาโนชและสายชลได้ม า
พูดคุยกันดี ดีสายชลเขาจะได้มีโอกาสขอโทษมาโนชจากใจเขาจริ งๆ แล้วก็จะได้
ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันให้เสร็ จสิ้ นไปด้วยเลย”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
การเข้ าร่วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ นายสายชลซึ่งเป็ นผู้กระทาผิดจาก
คดีที่เกิดขึ ้นได้ แสดงความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ จากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้
ว่า เมื่อได้ มีโอกาสมาเจอกับนายมาโนชซึ่งเป็ นผู้เสียหาย จะได้ รับรู้รับฟั งความรู้สึกของนายมาโนช
ซึ่งเป็ นผู้เสียหายจากการกระทาโดยประมาทของตนว่าเขาเป็ นอย่างไร ยังมีความโกรธแค้ นอยู่
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หรื อไม่ เป็ นโอกาสที่จะได้ พดู คุยความรู้สึกของตนให้ นายมาโนชได้ รับรู้ได้ รับฟั งว่าตนไม่ได้ มีความ
ตังใจที
้ ่จะขับรถหนีและไม่ได้ ช่วยเหลือนายมาโนชหลังเกิดเหตุ ได้ บอกกล่าวความรู้ สึกของตนเอง
ว่าไม่อยากให้ เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น จะได้ มีโอกาสขอโทษนายมาโนชอย่างเป็ นทางการซึ่งน่าจะทาให้
ความรู้สกึ โกรธแค้ นของนายมาโนชที่เกิดขึ ้นน่าดีขึ ้น ทังนี
้ ้ยังจะได้ ตกลงเจรจาค่าเสียหายให้ มีความ
พอใจและเหมาสม เพื่อให้ ความขัดแย้ งที่เกิดจากการกระทาโดยไม่ได้ ตงใจของตนได้
ั้
จบลงอย่าง
รวดเร็วขึ ้น ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“พอได้มาเจอกับพีป่ ราโมชเขา จะได้มารับรู้ ว่าพี เ่ ขาเป็ นอย่างไรบ้าง ยังโกรธเคื อง
เราอยู่มากหรื อไม่ จะได้บอกพีเ่ ขาไปว่าผมไม่ได้ตงั้ ใจจริ งๆ ถ้าผมเห็นผมจะรี บลง
ไปช่วยพีเ่ ขาเลยจริ งๆ แล้วผมก็ไม่อยากให้เรื ่องแบบนี ้มนั เกิ ดขึ้น ผมจะได้ขอโทษ
พีเ่ ขาอย่างจริ งจังซักที พี ่เขาจะได้หายโกรธผมเพราะผมไม่ค่อยกล้าพูด อี กอย่าง
จะได้ตกลงค่าเสียหายให้เสร็ จสิ้ นกันไป เรื ่องจะได้จบลง”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
การเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ นายสมหมาย (หัวหน้ างานของ
ผู้กระทาผิด) ได้ แสดงความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ จากการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้
ว่า จากเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ เมื่ อนายสายชลได้ มาเจอกับนายมาโนชและได้
พูดคุยแสดงความรู้ สึก นายสายชลจะได้ ทาการกล่าวคาขอโทษต่อนายมาโนช ความขัดแย้ งที่
เกิดน่าดีขึ ้น จากตอนแรกที่ตา่ งฝ่ ายต่างคุยกันแล้ วน่าจะตกลงกันไม่ได้ ก็น่าจะดีขึ ้น เมื่อพนักงาน
คุมประพฤติเปิ ดโอกาสให้ ไ ด้ มาคุยตกลงกันจึง น่าจะมี อะไรดีขึน้ จากเดิม ที่ฝ่ายนายสายชลจะ
มอบหมายให้ บริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้ติดต่อตกลงกับนายมาโนช แต่เมื่อมีโอกาสที่ฝ่ายนายสายชล
จะได้ มาพบปะพูดคุยกับนายมาโนชโดยตรงน่าจะทาให้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเบาบางลงได้ บ้างไม่
มากก็น้อย ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“การประชุมแบบนี ้คงจะทาให้ทงั้ สองฝ่ ายต่างได้พูดคุยแสดงความรู้ สึกกัน สาย
ชลก็จะได้ขอโทษพีม่ าโนชซึ่ งน่าจะทาให้อะไรๆดี ขึ้นบ้าง เพราะเดิ มฝ่ ายสายชลก็
ให้ประกัน เป็ นผู้ติดต่อโดยตรงกับพี ่มาโนชก็ ดูท่าว่ าจะตกลงกันไม่ ได้ แต่ พอจะ
ได้มานัง่ คุยกันแบบนี ้อะไรๆก็ น่าจะดี ขึ้น เพราะทัง้ สองคนจะได้มาพูดคุยตกลง
กันเอง ความรุนแรงทีเ่ กิ ดขึ้นจากความขัดแย้งก็จะได้ลดลง”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
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ในส่วนของพนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็ นผู้ประสานงาน ได้ แสดงความคาดหวังใน
สิ่งที่จะได้ จากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุย
กันระหว่างนายมาโนชซึ่งเป็ นผู้เสียหายและนายสายชลซึ่งเป็ นผู้กระทาผิด จึงอยากให้ ทงสองฝ่
ั้
าย
ได้ มี การขอโทษและให้ อ ภัย ซึ่ง กัน และกัน ทัง้ นี ก้ ็ อ ยากจะให้ มี การตกลงกัน ได้ ด้ ว ยดี เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่ทงสองฝ่
ั้
าย เพราะในกระบวนการลงโทษทางอาญา ในคดีขบั รถโดยประมาท
หากผู้กระทาผิดได้ รับการต้ องโทษจาคุกไปก็ไม่ได้ มีประโยชน์อะไรกับทังผู
้ ้ เสียหายหรื อแม้ กระทัง่
กับสังคมเองก็ตาม เพราะหากผู้เสียหายไปดาเนินการฟ้องร้ องทางแพ่งอย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายก็
อาจไม่ได้ รับการเยียวยาเท่าที่ ควร แต่พนักงานคุมประพฤติต้องการความสาเร็ จทางด้ านจิตใจ
มากกว่า เพราะหากทางด้ านผู้เสียหายและผู้กระทาผิดพูดคุยตกลงกันได้ เรื่ องอื่นก็ไม่ได้ เป็ นเรื่ อง
ใหญ่ไปกว่าทางด้ านจิตใจ นัน่ คือผู้กระทาผิดได้ ขอโทษผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ รับการขอโทษ
จากผู้กระทาผิด เพราะว่าส่วนใหญ่คดีเช่นนี ้จะมีคนกลางประสานงานคือทนายของทังสองฝ่
้
าย
ส่ ว นผู้เ สี ย หายและผู้ก ระท าผิ ด จะไม่ ค่อ ยได้ พ บเจอกัน เมื่ อ มี ก ระบวนการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพเกิดขึ ้น ทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มาพูดคุยกัน จากเรื่ องที่หนักก็จะเบาลงอย่าง
เห็นได้ ชดั ทาให้ สามารถพูดคุยตกลงกันได้ ตอ่ ไป ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“เมื ่อมี โอกาสให้ทงั้ มาโนชและสายชลได้มาเจอเพื ่อพูดคุยตกลงและขอโทษเพื ่อ
ทาความเข้าใจกันแล้วก็อยากให้ทกุ ฝ่ ายให้อภัยซึ่งกันและกัน อยากให้ตกลงกันได้
จะได้ เ ป็ นประโยชน์ กับ ทั้ง สองฝ่ าย เพราะถ้ า สายชลเองโดนจ าคุก ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี
ประโยชน์ อ ะไรเลยกับ มาโนชและสัง คม อยากให้ส ายชลเยี ย วยามาโนชให้
เหมาะสมตามสมควรมากกว่าต้องไปฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสี ยหายกัน แต่ที่สาคัญ
ที ่คาดหวังจากการจัดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพนี ้เลยก็คือ ให้สายชล
ได้มีโอกาสขอโทษมาโนช”
อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554
จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่จะเข้ าร่ วมประชุมกลุ่ มประสานสัมพันธภาพเพื่อสอบถาม
ความความคาดหวัง และสิ่ง ที่ไ ด้ จ ากการประชุมกลุ่มประสานสัม พันธภาพ จะเห็นได้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมประสานสัมพันธภาพมีความคาดหวังให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสมาพบเจอ
พูด คุย กัน เพื่ อ ที่ จ ะได้ แสดงความรู้ สึก ให้ ต่างฝ่ ายต่า งได้ รั บ รู้ และมี ค วามเข้ า ใจกัน มากขึน้ ให้
ผู้กระทาผิดได้ แสดงความรับผิดชอบ สานึกผิด และมีการชดใช้ เยียวยาให้ แก่ผ้ เู สียหาย ได้ แสดง
ความจริ งใจซึ่งกันและกัน ผู้เสียหายได้ มีโอกาสพูดจาบอกเล่าในสิ่งที่ตนอยากบอกให้ แก่ผ้ กู ระทา
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ผิดได้ รับรู้ ผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสแสดงความรู้ สึกสานึกผิดและแสดงความขอโทษอย่างจริ งใจซึ่ง
เป็ นสิ่งสาคัญ เห็นได้ จากความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งมีความต้ องการคาดหวังให้ ผลที่ได้
จาการประชุม กลุ่ม ประสานสัม พันธภาพที่ ไ ด้ ดาเนินการไปนัน้ ยัง ผลไปในด้ านของการชดใช้
เยียวยา โดยเฉพาะในการเยียวยาทางด้ านจิตใจ ซึ่งเมื่อผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ พบหน้ ากัน
พูดคุยกัน และผู้กระทาผิดได้ ร้ ูจกั สานึกผิดอย่างจริ งใจและได้ ขอโทษผู้เสียหายอย่างจริ งใจแล้ วนัน้
จะยังผลให้ เป็ นประโยชน์ต่อทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดเองเป็ นสาคัญ ดังคาสัมภาษณ์ของนาง
อัญชลีที่วา่
“ในกระบวนการลงโทษทางอาญา ในคดี ขับรถโดยประมาท หากผู้กระทาผิ ด
ได้รั บ การต้อ งโทษจ าคุก ไปก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ป ระโยชน์ อ ะไรกับ ผู้ เ สี ย หาย เพราะหาก
ผู้เสี ยหายไปดาเนิ นการฟ้องร้ องทางแพ่งอย่างไรก็ตาม ผู้เสี ยหายก็ อาจไม่ ได้รับ
การเยียวยาเท่าทีค่ วร แต่พนักงานคุมประพฤติ ต้องการความสาเร็ จทางด้านจิ ตใจ
มากกว่า เพราะหากทางด้านผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาผิ ดพูดคุยตกลงกันได้ เรื ่องอื ่น
ก็ไม่ได้เป็ นเรื ่องใหญ่ไปกว่าทางด้านจิ ตใจ นัน่ คือ ผู้ ก ร ะ ท า ผิ ด ไ ด้ ข อ โ ท ษ
ผูเ้ สี ยหายและผูเ้ สี ยหายได้รับการขอโทษจากผูก้ ระทาผิ ด”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 ตุลาคม 2554)
4. ขัน้ ตอนในการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ในคดีขบั รถขณะเมาสุราและของเมาอย่างอื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส
และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับอันตรายสาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือ
ตามสมควร ซึง่ มีนายมาโนชเป็ นผู้เสียหายและนายสายชลเป็ นผู้กระทาผิด เมื่อศาลสัง่ ให้ พนักงาน
คุมประพฤติดาเนินการสืบเสาะและพินิจในคดีนี ้ พนักงานคุมประพฤติได้ จดั ให้ มีการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม
สานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา รัชดา มีการจัดผังที่นงั่ สรุปได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 3 แบบจาลองการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในกรณีศึกษาเมาแล้ วขับ ชน
แล้ วหนี

นายมาโนช
ผูเ้ สี ยหาย

นางอัญชลี
พคป.ผู ้
ประสานงาน

นายสายชล
ผูก้ ระทาผิด

นายสมหมาย
หัวหน้างาน
ของผูก้ ระทา
ผิด

นายพนม
เพื่อนของ
ผูเ้ สี ยหาย

ผูร้ ่ วม
สังเกตการณ์

ป
ร
ะ
ตู

ผูร้ ่ วม
สังเกตการณ์

ที่มา: พัฒนพงษ์ ทองเนื ้อสุก, 2554
ขั น้ ตอนนั ด หมายการประชุ ม คดี ที่เ ข้ า มาสู่ส านัก งานคุม ประพฤติที่ จ ะน าคดี เ ข้ า สู่
กระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพนี ้ เป็ นคดีที่ศาลสั่งให้ มีการสืบเสาะและพินิจ ซึ่งเป็ นคดีที่
ผู้กระทาผิดรับสารภาพเป็ นส่วนใหญ่ โดยศาลมีจุดประสงค์เพื่อจะคุมความประพฤติผ้ กู ระทาผิด
หรื อศาลมีเล็งเห็นว่าการที่ผ้ กู ระทาผิดจะต้ องได้ รับการต้ องโทษจาคุกไม่น่าจะมีประโยชน์ต่อฝ่ าย
ใด หลังจากศาลมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติทาการสืบเสาะและพินิจในคดีดงั กล่าวแล้ วนัน้
พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการสืบเสาะและพินิจประวัติภูมิหลังทางสังคม ประวัติ ครอบครัว
นิสยั ความประพฤติ หรื อผู้กระทาผิดมีพฤติกรรมเสี่ยงหรื อไม่ที่จะกระทาความผิด และพฤติการณ์
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แห่งคดีของนายสายชล (ผู้กระทาผิด) แล้ ว ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญกับผลของคดีโดยเฉพาะในคดีขบั รถ
โดยประมาท ซึ่งเป็ นคดีที่ขาดเจตนาในการกระทาความผิด หากผู้กระทาผิดมิได้ บรรเทาผลร้ าย
ให้ แก่ผ้ เู สียหาย ก็จะไม่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ผู้กระทาผิดในการที่จะทาการลงโทษด้ วยวิธีตา่ งๆตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ แล้ ว
จากนัน้ เมื่ อ พนัก งานคุม ประพฤติต รวจสอบว่า คดี นี ส้ ามารถที่ จ ะท าการประชุม กลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพได้ พนักงานคุมประพฤติก็จะทาการนัดหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในคดีดงั กล่าว
อันได้ แก่ นายมาโนชซึ่งเป็ นผู้เสียหาย นายพนมเพื่อนของนายมาโนช นายสายชลซึ่งเป็ นผู้กระทา
ผิด นายสมหมายหัวหน้ างานของนายสายชล ซึ่งโดยจุดประสงค์หลักของกระบวนการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพมุ่งหวังทางด้ านการเยียวยาด้ านจิตใจเป็ นหลัก โดยพนักงานคุมประพฤติ
จะเป็ นผู้ถามความประสงค์การเข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกคน
เพราะตามหลักของการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ทุกฝ่ ายจะต้ องยินยอมเข้ าร่วมการประชุม
ประสานสัมพันธภาพจึงจะสามารถจัดการประชุมขึน้ ได้ โดยกระบวนการจะให้ ความสาคัญกับ
ผู้ เสี ย หายซึ่ ง ได้ แก่ น ายมาโนชเป็ นประการแรกว่ า มี ค วามต้ องการเข้ าร่ ว มประชุ ม หรื อ ไม่
หากนายมาโนชไม่ ต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุม ก็ ไ ม่ส ามารถจะจัด ให้ มี ก ารประชุม ประสาน
สัมพันธภาพขึ ้นได้ แต่หากนายมาโนชมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมี
ความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุมแล้ ว พนักงานคุมประพฤติจะทาการกาหนดวันและเวลาในการ
ประชุม เพื่ อทาการนัดหมายและทาการนัดหมายนายมาโนชและผู้เกี่ ยวข้ องทุกคนในวัน เวลา
และสถานที่เดียวกันด้ วย โดยการประชุมต้ องเป็ นไปในเวลาราชการและสถานที่ที่เหมาะสม นัน่ คือ
ที่ ส านัก งานคุม ประพฤติ ซึ่ง การจัด การประชุม ประสานสัม พัน ธภาพในครั ง้ นี ไ้ ด้ จัด ขึน้ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมสานักงานคุมประพฤติประจา
ศาลอาญา
ขัน้ ตอนที่ 1 เมื่อทุกฝ่ ายมาถึงสถานที่นดั หมายที่จะทาการประชุมประสานสัมพันธภาพ
พร้ อมกันแล้ วนัน้ นางอัญ ชลี ซึ่ง เป็ นพนักงานคุม ประพฤติผ้ ูประสานงานก็ จ ะเชิ ญนายมาโนช
(ผู้เสียหาย) นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) นายสายชล (ผู้กระทาผิด) และนายสมหมาย (หัวหน้ า
งานของผู้กระทาผิด ) เข้ านั่งในห้ องประชุมสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา รัชดา ซึ่งมี
เก้ าอี ้พลาสติกมีพนักพิงสีน ้าเงินจัดเตรี ยมวางไว้ แล้ วทังหมด
้
7 ตัวในห้ องประชุมนัน้ (รวมเก้ าอี ้ของ
ผู้วิจยั ด้ วย 2 ตัว)
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ขั ้น ตอนที่ 2 การเริ่ ม การประชุ ม ในครั ง้ นี ้ พนั ก งานคุม ประพฤติ ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้
ประสานงานในการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพและจะมีหน้ าที่ทาตัวเป็ นกลางโดยไม่เข้ าข้ าง
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใด ก็จะเริ่มกล่าวเปิ ดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ เริ่ มแรกนางอัญชลีซึ่งเป็ น
พนักงานคุมประพฤติผ้ ปู ระสานงานจะยกมือไหว้ และกล่าวสวัสดีและแนะนาตั วเอง จากนันนาง
้
อัญ ชลี จึ ง กล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นด้ ว ยหน้ าตายิ ม้ แย้ มสดใสและเป็ นกั น เอง
แจ้ งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ จากนันพนั
้ กงาน
คุมประพฤติจะแจ้ งกติกามารยาทที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องรับทราบและยึ ดถือปฏิบตั ิ เช่น การตก
ลงในที่ประชุมในครัง้ นี ้จะไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ในการประชุมให้ ทกุ คนที่เข้ าร่วมประชุมใช้
วาจาที่สภุ าพ และเมื่อผู้ใดผู้หนึง่ พูด คนอื่นๆในที่ประชุมจะต้ องให้ เกียรติโดยการรับฟั งผู้ที่กาลังพูด
ไม่พดู จาแทรก และหากมีผ้ ใู ดไม่ต้องการที่ประชุมต่อก็สามารถที่จะแจ้ งให้ แก่พนักงานคุมประพฤติ
ซึง่ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพให้ ทาการหยุดประชุมได้ ทกุ เมื่อและพนักงาน
คุมประพฤติจะทาการยุติการประชุมเพียงเท่านันในทั
้
นที เป็ นต้ นเพื่อให้ ทงสองฝ่
ั้
ายได้ เข้ าใจและ
รับปฏิบตั ิ หลังจากนันจึ
้ งได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมแนะนาตัวเองว่าชื่ออะไร เป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
คดีนีอ้ ย่างไร ตัง้ แต่นายมาโนช ต่อมาคือนายพนม นายสายชล และนายสมหมายตามล าดับ
และในระหว่างการดาเนินการประชุม พนักงานคุมประพฤติจะเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายได้ มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้ อย่างเต็มที่ ภายใต้ กฎและกติกาที่ได้ แจ้ งไว้ ให้ กับผู้เข้ าประชุม
ได้ ทราบตังแต่
้ ต้น
ขัน้ ตอนที่ 3 นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) เปิ ดโอกาสให้ นายมาโนช (ผู้เสียหาย) พูด
ถึงความรู้สกึ ผลกระทบและความเสียหายทังทางด้
้
านชีวิตและร่างกาย จิตใจ วัตถุ และอื่นๆที่นาย
มาโนชได้ รับจากการขับรถโดยประมาทของนายสายชล (ผู้กระทาผิด) โดยนายมาโนชได้ กล่าวในที่
ประชุมว่า
“คุณรู้ มยั้ ผมเนี ่ยได้รับบาดเจ็ บมากๆ แขนผมที ่จะต้องใช้ในการทางานในการประกอบ
อาชี พของผมก็หกั ผมทาอะไรไม่ได้เลยอยู่เป็ นสองสามเดื อน รายได้ผมที ่จะเลี ้ยงลูกเลี ้ยง
เมี ยผมก็ ไม่ มี รายได้ ของผมในแต่ ละเดื อนที ่ผมส่งไปให้คุณดูน่ะ ผมต้องเลี ้ยงทุกคนใน
บ้านแล้วยังต้องเลีย้ งพ่อแม่ผมอีก กลายเป็ นลาบากมากๆ แถมยังเป็ นภาระให้คนรอบข้าง
ยังต้องมาดูแลผมอี ก ทัง้ เมี ยทัง้ น้องก็ต้องคอยกันสลับมาดูแลผม ผมจะเดิ นทางไปไหนก็
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ลาบากต้องคอยพึ่งคนอืน่ ตลอด นีข่ นาดผ่านมาตัง้ แปดเก้าเดื อนแล้วนะ ผมยังยื ดแขนให้
ตรงไม่ ได้เลยดูสิเนี ่ยๆ (พร้ อมแสดงกิ ริยายื ดแขนตึงออกให้ดู) นี ่คุณรู้ มยั้ ว่านี ่คือดี ขึ้นมาก
แล้วนะ แรกๆหลัง ออกจากโรงพยาบาลนะจับปากกาดิ นสอยัง จับไม่ ไ ด้ เลย พอได้ไ ป
กายภาพบาบัดก็ดีขึ้นมากแล้ว ผมเครี ยดมากๆนะตอนแรกๆที ่เจ็บใหม่ๆ ร้ องไห้ไ ม่ ให้ใคร
เห็นประจา ผมเสียใจมากว่าทาไมเหตุการณ์แบบนีต้ อ้ งมาเกิ ดกับผมอย่างนี ้ ผมก็แค่อยาก
ให้คุณรับผิ ดชอบในสิ่ งที ่ผมต้องเจ็ บ ต้องเสี ยหายไปเยอะแยะมากมายให้มนั เหมาะสม
พอสมควรหน่อยก็แค่นนั้ เอง”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
เมื่อนายมาโนช (ผู้เสียหาย) กล่าวความรู้ สึกของนายมาโนชให้ แก่นายสายชล (ผู้กระทา
ผิด) และที่ประชุมฟั ง นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) ก็กล่าวเสริ มถึงผลกระทบและความเสียหาย
ของนายมาโนชที่ได้ รับจากการการขับรถโดยประมาทของนายสายชล โดยนายพนมได้ กล่าวในที่
ประชุมว่า
“ผมได้ไปดูมาโนชตัง้ แต่วนั แรกก็ เห็ นว่ าเค้าเจ็ บหนักเลย เห็นแล้วก็ สงสารทัง้ มาโนชเอง
และลูกเมี ยของมาโนชเค้าว่าคงลาบากเลยในขณะที ่มาโนชต้องรับการรั กษาพยาบาลอยู่
มาโนชเองเป็ นคนที ่มีฝีมื อในการทางานดี มากและเป็ นคนที ่มีความสามารถในลาดับต้นๆ
ของบริ ษัทกราฟฟิ กทีเ่ ขาทางานอยู่ พอมาเกิ ดเหตุการณ์ อย่างนี ้ขึ้นนี ้กลายเป็ นการลดทอน
ความสามารถที ่หาตัวจับยากอย่างมาโนชไปเลยที เดี ยว เดื อนๆเค้าขยันทางานหาเงิ นมา
เลีย้ งครอบครัวมาก นีพ่ อเค้าเป็ นอย่างนี ้รายได้ทีเ่ คยมี มาก็หดหาย งานบางอย่างที ่เค้าเคย
ทาเองก็ตอ้ งจ้างคนอืน่ ทาเพราะตอนนี ้มาโนชเค้ายื ดแขนตรงๆไม่ได้ถนัดแบบเก่า ซึ่ งงานที ่
เขาทาทัง้ หมดเป็ นงานศิ ลปะที ่ต้องใช้ฝีมื อทา พอเกิ ดอุบตั ิ เหตุอย่างนี ้งานที ่เค้าทาก็โดน
ผลกระทบไปด้วยเลย”
มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554
ขัน้ ตอนที่ 4 นางอัญชลีเปิ ดโอกาสให้ นายสายชลซึ่งเป็ นผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสพูดถึงการ
กระทาผิดของตน รวมทังความรู
้
้ สึกต่อผลของการกระทาผิดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ ฟัง
คาบอกเล่าถึงผลกระทบและความเสียหายทังทางด้
้
านชีวิตและร่างกาย จิตใจ วัตถุ และอื่นๆที่นาย
มาโนชได้ รับ จากการขับ รถโดยประมาทของนายสายชล และจะด าเนิน การรั บผิ ดชอบ ชดใช้
เยียวยาค่าเสียหายให้ แก่นายมาโนชอย่างไร โดยนายมาโนชได้ กล่าวในที่ประชุมว่า
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“ผมก็รู้ ผมก็เข้าใจว่าพีโ่ ดนเยอะมาก ผมก็ไม่ได้ตงั้ และไม่อยากให้เกิ ดเรื ่ องแบบนี ้เลยจริ งๆ
ผมต้องขอโทษพี ่ด้วยจริ งๆ แต่ผมก็ ไม่มีเงิ นให้บ้านผมก็ ไม่มีเงิ น นี ่ผมก็ พยายามหาทาง
ช่วยเหลือพีเ่ ต็มที ่ ให้ประกันเค้าให้พีต่ ามทีพ่ ีข่ อให้ได้ ถ้าผมมี ผมอยากให้พีเ่ พราะผมทาผิ ด
ไปแล้ว ตอนนี ้ผมก็ถูกออกจากงาน นี ่ทกุ วันนี ้ที่ยงั ต้องทางานที ่นี่อยู่ก็เพราะต้องทางานใช้
หนีใ้ ห้เขาเพราะต้องยืมบริ ษัทมา ประกันตัวเอง พอใช้หนี ้หมดก็ต้องโดนไล่ออก ก็ ยงั ไม่ รู้
เลยว่าผมจะไปทาอะไร เพราะผมก็หาเงิ นส่ง ให้พ่อให้แม่แล้วก็ส่งให้น้องเรี ยนด้วย ผมผิ ด
ไปแล้วจริ งๆครับพี ่ ไม่อยากให้เกิ ดเลย นี ่ตงั้ แต่วนั นัน้ วันที ่เกิ ดเหตุผมก็ไม่กินเหล้าอี กเลย
ซักหยดเดียว”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
หลัง จากนัน้ เมื่ อ นายสายชล (ผู้กระทาผิด ) กล่าวความรู้ สึกของตนให้ แก่ นายมาโนช
(ผู้เสียหาย) และที่ประชุมฟั ง นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) จึงเปิ ดโอกาสให้ นายสมหมาย
(เพื่อนของผู้เสียหาย) กล่าวเพิ่มเติม ซึ่งนายสมหมายก็ได้ กล่าวเสริ มถึงความรู้สึกและผลกระทบที่
นายมาโนชได้ รับจากการที่นายสายชลขับรถโดยประมาท โดยนายสมหมายได้ กล่าวในที่ประชุมว่า
“ตอนนี ้สายชลเองเขาก็รู้สึกสานึ กผิ ดมาก แรกๆเขาอาจจะไม่ ได้พูดกล่าวขอโทษกับพี ่มา
โนชเพราะเขาเป็ นคนไม่ ค่อยพูด ผมทางานกับเขามาหลายปี มาก เรื ่ องอื ่นเขาไม่มีอะไร
เสี ยเลย เพี ยงแต่ว่าเขาชอบทานเหล้าเท่านัน้ เอง นี ่เขาก็โดนบริ ษัทให้ออกจากงานไว้แล้ว
เพราะเขาทานเหล้าในเวลา ปฏิ บตั ิ งานซึ่ งเป็ นความผิ ดร้ ายแรงมาก บริ ษัทจึ งไล่เขาออก
เลย แต่ผมสงสารเขามากเพราะสายชล เขาเป็ นคนดี ก็ขยันทางาน แต่บ้านเขาไม่มีเงิ น
ผมยังต้องช่วยเหลื อเขาอยู่บ่อยๆ วันนี ส้ ายชลก็ได้มี โอกาสมาเจอพี ่มาโนชได้ขอโทษพี ่มา
โนชผมว่าก็ดีแล้ว ส่วนในเรื ่ องค่าเสียหายถ้าจะเรี ยกร้องจากสายชลเองเขาคงไม่มีให้พีแ่ น่ๆ
ซึ่งผมก็ทราบว่าพีม่ าโนชก็เข้าใจในส่วนนีแ้ ล้ว ยังไงผมก็จะพยายามช่วยเหลื อชดใช้ให้พีใ่ ห้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยเดีย๋ วผมจะติ ดตามด้านบริ ษัทประกันให้
เ พื ่ อ พี ่ จ ะ
ได้รับค่าชดเชยอย่างพอเหมาะพอควรให้มากทีส่ ดุ ”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ขัน้ ตอนที่ 5 นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) จะดาเนินการประชุมโดยหาข้ อตกลง
และข้ อสรุ ปร่ วมกันระหว่างฝ่ ายนายมาโนช (ผู้เสี ยหาย) และนายสายชล (ผู้กระทาผิด ) ว่าจะ
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ตอบสนองความต้ องการของทังสองฝ่
้
ายได้ หรื อไม่อย่างไร ใครเป็ นคนดาเนินการ จะให้ นายสายชล
ทาอะไร อย่างไร โดยเมื่ อพูดคุยหาข้ อสรุ ปร่ วมกันได้ แล้ ว นางอัญชลีก็จะสรุ ปและกล่าวสรุ ปให้ ที่
ประชุมได้ รับทราบว่า
“นายมาโนชหลังจากนายสายชลได้กล่าวขอโทษก็ไม่ได้ติดใจหรื อมี ความโกรธแค้นใดๆต่อ
นายสายชลอี ก เพราะเข้ า ใจว่ า เป็ นอุ บัติ เ หตุ แต่ ใ นเบื ้ อ งต้ น นั้น นายมาโนชได้ เ รี ยก
ค่ า เสี ย หายไปกับ บริ ษั ท ประกัน เป็ นจ านวนเงิ น 1,800,000 บาท แต่ บ ริ ษั ท ประกัน ยัง
ปฏิ เสธการจ่ายเงิ นจานวนดังกล่าว โดยแจ้งว่าบริ ษัทประกันจะรับผิ ดชอบตามที ่เป็ นความ
เสียหายจริ งไม่เกิ น 1 ล้านบาท นายมาโนชจึ งได้ยืน่ หลักฐานประกอบเพือ่ ขอเงิ นค่าชดเชย
ใหม่เป็ นจานวนเงิ น 700,000 บาทไปแล้ว ซึ่ งนายมาโนชต้องการค่าเสี ยหายจานวนนี ้เพือ่
เป็ นการชดใช้เยียวยาความเสียหายของตนทีเ่ กิ ดจากการขับรถขณะเมาสุราและขับรถโดย
ประมาทของนายสายชล หากนายมาโนชได้รับการชดใช้เยี ยวยาดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ติดใจ
เอาความในส่วนอืน่ ๆใดอีก”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ขัน้ ตอนที่ 6 เมื่อดาเนินการประชุมจนถึงวาระสุดท้ ายของการประชุม นางอัญชลี
(พนักงานคุมประพฤติ) ก็จะให้ ทุกคนที่เข้ าร่ วมประชุมลงลายมือชื่อแสดงตนในการเข้ าร่ วมการ
ประชุมในเอกสารการเข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันภาพซึ่งเป็ นแบบฟอร์ มที่ใช้ ในการประชุมไว้
เป็ นหลักฐาน จากนันนางอั
้
ญชลีซึ่ งเป็ นผู้ประสานงานทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมประสาน
สัม พันธภาพก็ จ ะกล่าวขอบคุณ ทุก คนที่ เ สี ยสละเวลาอัน มี ค่า มาเข้ าร่ ว มการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดการประชุม เป็ นการเสร็ จสิ ้นการประชุม ซึ่งหลังจากนี ้ พนักงาน
คุมประพฤติก็จะทารายงานการประชุมประสานสัมพันธภาพประกอบเอกสารสานวนคดีเพื่อส่งให้
ศาลประกอบการพิจ ารณาคดีต่อไปภายในระยะเวลาอย่างน้ อย 3 วันก่อนวันที่ ศาลกาหนด
พิพากษาคดีในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ศาลอาญา นายสายชล (ผู้กระทาผิด) ก็จะ
รอฟั งคาพิพากษาพิจารณาคดีของศาลในวันที่ศาลนัดฟั งคาพิพากษาพิ จารณาคดีดงั กล่าวต่อไป
ซึ่งหากนายมาโนช (ผู้เสียหาย) ต้ องการก็สามารถที่จะขอเข้ าร่วมฟั งคาพิพากษาพิจารณาคดีของ
ศาลในวันดังกล่าวได้ ด้วยเช่นกัน
นายมาโนช (ผู้ เสี ย หาย) กล่ า วถึ ง บรรยากาศโดยรวมภายในการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพในครัง้ นี ้ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
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“ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครั้งนี ้ พอพนักงานคุมประพฤติ เชิ ญผมเข้ามา
ในห้ อ งประชุ ม ผมก็ ไ ด้ นั่ง คุย บนเก้ า อี ้ ที่ ตั้ง ล้ อ มเป็ นวงกลมอยู่ ร่ ว มกับ คนอื ่น ๆ โดยมี
พนักงานคุมประพฤติ เป็ นผู้ประสานงานและเป็ นผู้ดาเนิ นควบคุมการประชุมพร้ อมกับ
ผูเ้ กี ่ยวข้องทัง้ สองฝ่ ายคื อ ตัวผม คุณ พนม คุณ สายชล และคุณ สมหมาย เขาก็ ก ล่ า ว
ต้อนรับเปิ ดการประชุมแล้วแจ้งข้อมูลการประชุมและกติ กา บรรยากาศในห้องประชุมที ่ใช้
แม้ว่าจะไม่ หรู หราแต่มีความเงี ยบไม่มีเสี ยงรบกวน เหมาะแก่การประชุมนัง่ คุยทาความ
เข้าใจกัน พนักงานคุมประพฤติ ผู้ซึ่งเป็ นผู้ดาเนิ นการประชุมก็เปิ ดโอกาสให้ทงั้ ฝ่ ายผมและ
ฝ่ ายสายชลได้พูดคุยได้ระบายความรู้ สึกความต้องการได้อย่างเต็มที ่เป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร เพราะถ้าเป็ นปกติ เราก็คงไม่ไ ด้มานัง่ คุยกันในบรรยากาศแบบนี ้ และผู้เข้าร่ วม
ประชุมทุกคนก็ใช้คาพูดที ส่ ภุ าพ ทุกคนก็ปฏิ บตั ิ ตามกติ กาทีพ่ นักงานคุมประพฤติ ได้แจ้งให้
ทราบทุกอย่าง ทาให้ทกุ ฝ่ ายมี บรรยากาศทีด่ ีในการคุยกัน พนักงานคุมประพฤติ เองก็ไม่ได้
เข้าข้างเอนเอี ยงไปในคาพูดฝ่ ายใด และยังเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนแสดงความคิ ดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่ บรรยากาศในการประชุมโดยรวมเลยออกมาในทางทีด่ ี ทุกคนรับฟั งความคิ ดเห็นซึ่ ง
กันและกัน สายชลขอโทษผมผมก็ให้อภัยไม่ได้ติดใจอะไรอี กต่อไป ใช้ เวลาไม่พอสมควร
ในการประชุม พอปิ ดการประชุมแม้ว่าจะยังสรุปไม่ได้ทนั ที ว่าประกันจะจ่ายค่า เสี ยหายให้
ผมตามที ่ผมเรี ยกร้องไปหรื อไม่ เพราะต้องรอเขาไปเสนอและดาเนิ นการรออนุมตั ิ ก็ต าม
แต่ผมว่าวันนีม้ ี ประโยชน์มากๆ ผมกับสายชลก็รู้สึกดี กนั มากขึ้น
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
5. ขัน้ ตอนหลังการประชุมประสานสัมพันธภาพ
5.1 ผลสรุปจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ
จากการประชุมประสานสัมพันธภาพในคดีขบั รถขณะเมาสุราและของเมาอย่าง
อื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รั บบาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่น
ได้ รับอันตรายสาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือตามสมควร ซึ่งมีนายมาโนชเป็ นผู้เสียหายและ
นายสายชลเป็ นผู้กระทาผิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา ใช้ เวลาในการประชุม 59 นาที
ผลปรากฏว่า แม้ เริ่ มแรกของการประชุม บรรยากาศในการประชุมค่อนข้ างตึง
เครี ยด นายมาโนช (ผู้เสียหาย) แสดงออกถึงความโกรธเคืองจากการได้ รับความบาดเจ็บ โดยนาย
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มาโนชได้ พดู ระบายความรู้สกึ ที่อดั อันตั
้ นใจออกมาด้ วยอารมณ์บ้างเล็กน้ อยด้ วยความไม่เข้ าใจกัน
ระหว่างนายมาโนชกับนายสายชล (ผู้กระทาผิด) อย่างไรก็ตาม นายมาโนชและนายสายชลได้
พูดคุยเพื่อทาความเข้ าใจและทาการประสานสัม พันธภาพซึ่ง กันละกัน นายมาโนชได้ กล่าวถึง
ความรู้สกึ ผลกระทบ ความเสียหายที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของตน รวมไปถึงเรี ยกร้ องสิ่งที่ ตน
ต้ องการเพื่อเป็ นการชดใช้ เยียวยาผลที่เกิดจากความประมาทของนายสายชล ด้ านนายสายชลได้
รับรู้รับฟั งความรู้สึก ผลกระทบ ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งที่นายมาโนชต้ องให้
ตนชดใช้ เยียวยาผลที่เกิดจากความประมาทของตน โดยนายมาโนชได้ กล่าวความรู้สึก ผลกระทบ
และแสดงความสานึกผิดในการกระทาโดยประมาทของตน นายสายชลได้ ทาการขอโทษนายมา
โนชในที่ประชุม ซึง่ นายมาโนชก็ไม่ได้ ตดิ ใจมีความโกรธแค้ นต่อผู้กระทาผิดอีกต่อไป แต่นายมาโนช
ยัง คงรอความรั บ ผิ ด ชอบค่า เสี ย หายจากนายสายชลซึ่ง ก าลัง ด าเนิ น การ โดยนายสายชลได้
มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาทในครัง้
นี ข้ องตนให้ กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ท าประกั น ภั ย ให้ กั บ รถยนต์ ข องผู้ กระท าผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และประกันภัยประเภทที่ 3 ทางบริ ษัทประกันภัย
ได้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย ข้ อมูล ประเมินค่าเสียหาย และรออนุมตั ิค่าเสียหาย
ตามที่ผ้ เู สียหายเรี ยกร้ องเป็ นจานวนเงิน 700,000 บาท ซึ่งในเบื ้องต้ นนายสายชลยังไม่ได้ ชดใช้
เยี ยวยาค่า เสี ย หายให้ น ายมาโนชในรู ป แบบของตัว เงิ น ค่าเสี ย หายหรื อ ค่าท าขวัญ ใดๆทัง้ สิ น้
เนื่องจากสถานะทางการเงินของนายสายชลอยูใ่ นสถานะค่อนข้ างยากจน ซึ่งเบื ้องต้ นนายมาโนชก็
แสดงความเข้ าใจในเหตุผลดังกล่าว
5.2 ความพึงพอใจในกระบวนการ ขัน้ ตอน การจัดการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ
ในการประเมินความพึงพอใจในครัง้ นี ้มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพ
และตอบแบบประเมินจานวน 5 คน จาแนกเป็ น
1. นายมาโนช ผู้เสียหาย
2. นายพนม เพื่อนของเสียหาย
3. นายสายชล ผู้กระทาผิด
4. นายสมหมาย หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด
5. นางอั ญ ชลี พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผ้ ู ประสานงาน และ
ดาเนินการประชุม
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โดยลักษณะของเครื่ องมื อที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale)
3 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจปานกลาง และระดับความพึงพอใจน้ อย
และแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยออกเป็ นดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
ช่ วงคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
3.00 – 2.34
มีระดับความพึงพอใจมาก
2.33 – 1.67
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.66 – 1.00
มีระดับความพึงพอใจน้ อย
5.2.1 ความพึ ง พอใจในด้ านการด าเนิ น การประชุ ม ประสาน
สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านการดาเนินการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“พนักงานคุมประพฤติ มีการนัดเวลาล่วงหน้า ทาให้สามารถที ่จะจัดการ
วางแผน เวลาที ่จะมาร่ วมในการประชุมได้โดยไม่ ก ระทบต่อการทางาน
มากนัก และเป็ นเวลาที ่ผมเองก็พอใจและสะดวกที ่จะมาร่ วมประชุมใน
เวลาดังกล่าวนี ”้
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านการดาเนินการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“พนัก งานคุม ประพฤติโ ทรนัด หมายเวลาล่ว งหน้ า ท าให้ ผ มสามารถ
จัดสรรเวลาเพื่อเตรี ยมตัวที่จะมาร่ วมในการประชุมนี ้ได้ และเป็ นเวลาที่
ผมก็มีความสะดวกและพอใจด้ วย”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)

121

นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านการดาเนินการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“พนักงานคุมประพฤติ โทรมาติ ดต่อให้มาร่ วมประชุมก็ตดั สิ นใจมาเพราะ
อยากมาพูดคุยกับพีเ่ ขา เขาก็มีมีการนัดเวลาล่วงหน้าว่าให้มาวันนี ้ที่นี่นะ
ผมก็ทาเรื ่องแจ้งทีท่ างานล่วงหน้าแล้วลางานมาเลย”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านการ
ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“พนักงานคุมประพฤติ เขาโทรมานัดเวลาเชิ ญผมมาประชุมในวันนี ้ วันนัน้
ผมก็เลยคุยกับสายชลแล้วก็ทาเรื ่ องขออนุญาตลางานล่ว งหน้าเพื ่อที ่จะ
ได้ม าเข้ า ร่ ว มประชุม ได้ ผมก็ ว่ าก็ สะดวกดี แต่ อ าจจะต้องลางานนิ ด
หน่อย”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอั ญ ชลี (พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ) มี ค วามพึ ง พอใจในด้ านการ
ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“ทางด้านพนักงานคุมประพฤติ เองก็ได้ทาการนัดเวลาล่วงหน้าเพือ่ ให้ทกุ
ฝ่ ายมี ค วามสะดวกและพร้ อ มที ่ จ ะเข้ า มาท าการประชุ ม ประสาน
สัมพันธภาพ”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความความพึงพอใจ
ในด้ านการดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างอันหมายความถึงผู้เข้ าร่วม
การประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ โดยความพึง พอใจในด้ า นการด าเนิ น การประชุม ประสาน
สัม พัน ธภาพมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจมาก ค่ า เฉลี่ ย (Mean) เท่ า กั บ 2.50 และมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .612 เมื่ อ พิจ ารณาจากค าสัม ภาษณ์ พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ที่เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจที่พนักงานคุม
ประพฤติมีการติดต่อประสานงานก่อนการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพและมีการนัดหมาย
เวลาในการประชุมประสานสัมพันธภาพล่างหน้ า ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมได้ มีการเตรี ยมตัวก่อนการ
เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาวิ จัย ของยศวัน ต์ บริ บูร ณ์ ธ นา (2553) เรื่ อ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่ อผู้เสียหายและผู้กระทาผิด พบว่า จาก
การสอบถามผู้ประสานงานถึงวิธีการที่ใช้ ในการติดต่อผู้เสียหายและผู้กระทาผิด วิธีที่ใช้ มากที่สุด
คือ การให้ พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสานวนเป็ นผู้ติดต่อ โดยให้ คะแนนสูงถึง 5.2 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 6 และพบว่าผู้เสียหายที่เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนใหญ่สมัครใจ
เข้ าร่วมประชุม ส่วนผู้กระทาผิดที่เข้ าร่วมประชุมทุกคนแจ้ งว่าสมัครใจ เหตุผลที่ที่ผ้ เู สียหายเข้ าร่วม
ประชุม ได้ แก่ ต้ องการบอกกล่าวถึงผลกระทบ ต้ องการรับเงินค่าชดใช้ คา่ เสียหาย ต้ องการรับคา
ขอโทษ ต้ องการช่วยเหลือผู้กระทาผิดให้ เป็ นคนดี ส่วนผู้กระทาผิดให้ เหตุผลในการเข้ าร่วมประชุม
ว่า ต้ องการขอโทษผู้เสี ยหายเพื่อรั บผิดชอบในสิ่งที่ เกิ ดขึน้ และเพื่ อบอกผู้เสียหายให้ ทราบถึง
เหตุผลในการกระทาผิดในครัง้ นี ้
5.2.2 ความพึงพอใจในด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) ความพึงพอใจในด้ านรูปแบบที่ใช้ ในการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“ผมเห็ นว่ ารู ปแบบที ่ใช้ ในการประชุมประสานสัมพันธภาพโดยการนั่ง
ล้อมเป็ นวงกลมแบบนี ้ก็มีความเหมาะสมดี มาก การนัง่ แบบนี ้ทาให้ลด
บรรยากาศของความตึงเครี ยดและความประหม่ าลงได้เป็ นอย่างดี ทาให้
มี ความใกล้ชิดกันในทุกๆฝ่ าย ลดบรรยากาศของความเป็ นทางการ ทา
ให้กล้าพูดกล้าแสดงความคิ ดเห็นมากขึ้ น ทุกคนก็ ใช้คาที ่สุภาพ แม้ใน
บางครั้งผมอาจจะหลุดคาที ่ไม่สภุ าพออกมาบ้าง แต่ก็เป็ นความรู้ สึกของ
ผมที ่อ อกมาจากข้ า งในจริ งๆ มัน อาจจะท าให้ ทุก ฝ่ ายมี ค วามเข้ า ใจ
ความรู้สึกของผมและเห็นภาพที ช่ ดั เจนมากขึ้น”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
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นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) ความพึงพอใจในด้ านรูปแบบที่ใช้ ในการ
ประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“รู ปแบบที ่นามาใช้ในการจัดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพโดย
การนัง่ ล้อมเป็ นวงกลมก็มีความเหมาะสมดี มากอยู่แล้ว เป็ นรู ปแบบที ่ทา
ให้ทุกๆฝ่ ายได้มีโอกาสที ่จะได้ใกล้ชิดกัน ทาให้ต่างฝ่ ายต่างกล้าที ่จะพูด
ความรู้ สึ กต่ า งๆของตนออกมามากขึ้ น ผู้ เ ข้ า ร่ วมการประชุม มี การใช้
คาพูดในการประชุมที ส่ ภุ าพและไม่ก้าวร้าว”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้ก ระท าผิ ด ) ความพึง พอใจในด้ า นรู ปแบบที่ ใช้ ใ นการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“รู ปแบบที ่ ใ ช้ ใ นการประชุม ประสานสัม พันธภาพโดยการนั่ง ล้อมเป็ น
วงกลมก็ มีความเหมาะสมดี แล้วครั บ ทาให้ผ มกล้าพูดมากขึ้ น เพราะ
ปกติ แล้วผมเป็ นคนที ่ไม่ค่อยกล้าพูด ทุกคนก็พูดกันดี ไม่ใช้คาหยาบ ใช้
คาทีส่ ภุ าพดี ”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัว หน้ า งานของผู้ก ระท าผิ ด ) ความพึง พอใจในด้ า น
รูปแบบที่ใช้ ในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“การนัง่ ล้อมเป็ นวงกลมในการประชุมแบบนี ้ก็ดีครับ มี ความเหมาะสมดี
ทาให้ไม่ เกร็ งสบายๆ ทาให้ทกุ คนได้พูดอย่างเต็มที ่ ทุกคนที ่เข้าร่ วมการ
ประชุมก็ใช้คาพูดที ส่ ภุ าพในการเสนอแสดงความรู้สึกและความคิ ดเห็น”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) ความพึงพอใจในด้ านรูปแบบที่ใช้ ใน
การประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
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“ในส่วนของรู ปแบบที ่ใช้ในการประชุมประสานสัมพันธภาพโดยการนัง่
ล้อมเป็ นวงกลมก็มีความเหมาะสมดีสาหรับกระบวนการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ เพราะการนัง่ ในรู ปแบบดังกล่ าวทาให้ทุกฝ่ ายใกล้ชิดกัน
มากขึ้ น มองหน้ากันชัดขึ้ น รู้ จักกันมากขึ้ น กล้าที ่จะพูดความรู้ สึกต่างๆ
ออกมา และทุกคนในที ่ประชุมก็ ทาตามกติ กาที ่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่ งครัด
ใช้คาพูดที ส่ ภุ าพแต่เป็ นกันเอง”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
อย่างไรก็ตาม พนักงานคุมประพฤติก็จะต้ องดูท่าทีของทัง้ สองฝ่ ายว่า
สามารถนัง่ เผชิญหน้ ากันได้ หรื อไม่ เพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่พนักงานคุมประพฤติเองอาจไม่มี
ความสามารถที่จะควบคุมได้
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความความพึงพอใจ
ในด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุมประสานสัมพันธภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอันหมายความถึง
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจในด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุม
ประสานสัมพันธภาพมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.00 และมีคา่ เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .000 เมื่อพิจารณาจากคาสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนที่เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจที่มีพนักงานคุมประพฤติเป็ นผู้
ประสานงานและดาเนินการประชุม มีความพึงพอใจในกับรูปแบบของการประชุมที่จดั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมนัง่ บนเก้ าอี ้แบบล้ อมวงกลม และผู้เข้ าร่ วมประชุมปฏิบตั ิตามกติกามารยาทและใช้ วาจา
สุภาพในการเข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้
5.2.3 ความพึงพอใจในด้ านเวลาและสถานที่ท่ ีใช้ ในการจัดการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้ ใน
การจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
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“บรรยากาศสถานที ่ก็มีความเหมาะสมที ่จะใช้ประชุม ไม่มีเสี ยงรบกวน
จากภายนอกให้ไม่มีสมาธิ หรื อขัดจังหวะในการประชุม ระยะเวลาที ่ใช้ใน
การประชุมก็เหมาะสมดี ไม่ยืดยาวเกิ นไปหรื อสัน้ จนไม่ได้ประโยชน์อะไร”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านเวลาและสถานที่
ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“สถานที ่ที่ใ ช้ ใ นการประชุม ก็ เป็ นห้อ งประชุม ของส านักงานก็ มี ความ
เหมาะสมดี แม้ไม่ หรู หรามากมายเหมื อนของศาล ผมเคยมี โอกาสเข้า
ร่ วมกระบวนการไกล่เลี ่ยของศาล ห้องที ่เขาใช้จดั การไกล่เกลี ่ยดูหรู หรา
โอ่ อ่ า มากเกิ น ไปจนผมว่ า มัน ท าให้ มี บ รรยากาศของความประหม่ า
ตื ่นเต้นเกิ ดขึ้นเสี ยมากกว่า ห้องประชุม ของที ่นี่ก็เงี ยบดี ไม่มีการรบกวน
จากภายนอก ดู ไ ม่ เ ป็ นทางการเกิ น ไปจนท าให้ รู้ สึ ก ประหม่ า การใช้
ระยะเวลาในการประชุมทีพ่ อเหมาะพอดี ”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้
ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“บรรยากาศและสถานที ่ก็เหมาะที ่จะใช้ในการประชุม สาหรับการนัง่ คุย
กัน แบบนี ้ดีครับ ใช้ เวลาในการประชุม ไปก็ พ อดี ไ ม่ ม ากไม่ น้อยไป ผม
อยากพูดอะไรผมก็ ไ ด้พูดออกไปหมดแล้ว นี ่ผมพูดเยอะมากกว่ าปกติ
แล้วนะครับนี ”่
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านเวลา
และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
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“บรรยากาศและสถานที ่คือห้องประชุมของที ่นี่ก็เหมาะสมในการประชุม
มี ค วามเงี ย บสงบ ไม่ ถู ก รบกวนด้ ว ยเสี ย งอื ่ น ๆจากข้ า งนอก เมื ่ อ
บรรยากาศเงี ยบผู้เข้าร่ วมประชุมจะมี สมาธิ ทาให้เราได้คิดตามที ่อีกฝ่ าย
หนึ่งพูดและทาให้เราเข้าใจความรู้ สึกของผู้ที่กาลังพูดแสดงความรู้ สึกนัน้
กันมากขึ้น ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการประชุมก็เหมาะสมดี แล้วครับ ไม่ยืดยาว
จนเกิ นไป ได้พดู คุยเปิ ดใจกันไปเรื ่อยๆ”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอัญ ชลี (พนักงานคุม ประพฤติ ) มี ความพึงพอใจในด้ านเวลาและ
สถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“สถานที ่ที่ใ ช้ ใ นการประชุม ก็ เ ป็ นห้อ งประชุม ของส านัก งานฯที ่ไ ม่ ไ ด้
ใหญ่ โ ตมากแต่ ก็ มี ค วามเหมาะสมพอสมควรที ่ จ ะใช้ ใ นการประชุ ม
ประสานสัม พันธภาพบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่ เป็ นทางการมากนัก
เพราะหากเป็ นทางการอาจจะทาให้ทกุ ฝ่ ายรู้ สึกประหม่า ใช้ระยะเวลาที ่
ใช้ในการประชุมก็มีความพอเหมาะพอดี ”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
ด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอัน
หมายความถึงผู้เข้ าร่วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจในด้ านเวลาและ
สถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่ากับ 2.60 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .136 เมื่อพิจารณาจาก
คาสัมภาษณ์พบว่า กลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ที่เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความ
พึงพอใจในวันและเวลาของการประชุม โดยมีการจัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน
พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ซึง่ เป็ นวันและเวลาที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีความสะดวกและมีความพึงพอใจ
เนื่องจากผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับการประสานงานจากพนักงานคุมประพฤติล่วงหน้ าแล้ ว ในส่วน
ของบรรยากาศและสถานที่ที่ใช้ ในการดาเนินการประประชุมในครัง้ นี ้ ณ ห้ องประชุมของสานัก งาน
คุมประพฤติประจาศาลอาญา ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคนมีความเห็นว่ามีความสะดวกสบาย ไม่เป็ น
ทางการจนเกินไป และใช้ ระยะเวลาในการประชุมที่เหมาะสม
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สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของยศวั น ต์ บริ บู ร ณ์ ธ นา (2553)
เรื่ อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทาผิด พบว่า
การประชุมประสานสัมพันธภาพใช้ ระยะเวลาการประชุมโดยเฉลี่ย 67 นาที ส่วนการประชุมที่ใช้
เวลานานที่สุดคือ 3 ชัว่ โมง 30 นาที และสันที
้ ่สุดคือ 15 นาที ส่วนใหญ่การประชุมจะจัดเพียง
ครัง้ เดียว
5.2.4

ความพึ ง พอใจในด้ า นผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ประสาน

สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านผู้ดาเนินการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่ว่า
“พนักงานคุมประพฤติ ดาเนิ นการประชุมได้อย่ างเป็ นกลางดี ดูแล้วไม่
เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง สามารถดาเนิ นการประชุมได้ก ระชับ ชัดเจน
และท าให้ บ รรยากาศเหมาะสมที ่ จ ะท าการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัมพันธภาพ ไม่ตึงเครี ยดจนเกิ นไป”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่ อนของผู้เสี ยหาย) มีความพึง พอใจในด้ านผู้ดาเนินการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“พนักงานคุมประพฤติ ก็ดาเนิ นการประชุมได้อย่างราบรื ่นและเป็ นกลาง
ไม่ มี ก ารเอี ย งเอนหรื อ เข้ าข้ า งฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง พยายามควบคุม และ
ดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปในทิ ศทางที ่ดีจนทุกฝ่ ายมี บรรยากาศที ่ดีที่จะ
พูดความรู้สึกของตนออกมาให้มากทีส่ ดุ ”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านผู้ดาเนินการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
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“พนักงานคุมประพฤติ เค้าก็ พูดดี สุภาพดี มากครับ ทาให้ผมรู้ สึกว่ากล้า
พูดเพราะเค้าเป็ นกันเองดี พูดไปพูดมาก็เหมื อนคนรู้ จกั มานัง่ คุยทาความ
เข้าใจกันก็ ดีครับ แล้วก็ เป็ นกลางดี ไม่ เข้าข้างผมหรื อเข้าข้างพี ่มาโนช
ทัง้ นัน้ ”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิ ด ) มี ความพึง พอใจในด้ า น
ผู้ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“พนัก งานคุ ม ประพฤติ ก็ ด าเนิ น การประชุ ม ได้ อ ย่ า งเป็ นกลางและ
จัดลาดับการประชุมได้ดีมาก คุยกันในที ่ประชุมกันแบบกันเองทาให้ไม่
เครี ยด ไม่กดดันสบายๆดี คาพูดที ใ่ ช้ก็สภุ าพเรี ยบร้อย”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) มีความพึงพอใจในด้ านผู้ดาเนินการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“ดิ ชนั้ เองก็พยายามดาเนิ นการประชุมอย่างเป็ นกลาง และตนเองก็คิดว่ า
ตนเองก็สามารถดาเนิ นการประชุมในครั้งนี ้ให้เป็ นกลางได้อย่างมากและ
เหมาะสมที ่สุด แล้ว โดยตัวดิ ชั้นเองจะไม่ แสดงตัวเองเข้าข้าง ตอบรับ
หรื อสนับสนุนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และก็ พยายามควบคุมและดาเนิ นการ
ประชุมให้เป็ นไปตามหลักการของการประชุมประสานสัมพันธภาพอย่าง
ดีทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้ออกมาตามทีค่ าดหวังและเป็ นทีพ่ อใจของทุกฝ่ าย”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความพึงพอใจในด้ านผู้ดาเนินการประชุมประสานสัม พันธภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอัน
หมายความถึงผู้เข้ าร่ วมการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจในด้ านผู้ดาเนินการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.95 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .111 เมื่อพิจารณาจากคาสัมภาษณ์ พบว่า
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กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ที่เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินการประชุมของพนักงานคุมประพฤติที่มีความเป็ นกลาง ไม่มีความเอนเอียงเข้ าข้ างในฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ง เป็ นผู้ดาเนินการประชุมที่สามารถสร้ างบรรยากาศในการประชุมให้ มีบรรยากาศผ่อน
คลายไม่มีความตึงเครี ยดได้ และพนักงานคุมประพฤติใช้ วาจาที่สุภาพในการดาเนินการประชุม
ตามหลักของการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพที่พนักงานคุมประพฤติได้ อธิ บายและแจ้ ง
ให้ แก่ที่ประชุมได้ ทราบไว้ ในเบื ้องต้ น
สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของยศวั น ต์ บริ บู ร ณ์ ธ นา (2553)
เรื่ อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทาผิด พบว่า
ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดส่วนใหญ่ คือ ร้ อยละ 99.3 และ 99.2 ตามลาดับ เห็นว่าคนกลางมีการ
เตรี ยมความพร้ อมก่อนการประชุม และให้ คะแนนในการเตรี ยมความพร้ อมในระดับสูงที่สดุ ในทุก
ด้ าน ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนและวิธีการประชุม การอธิบายให้ ความรู้ และเข้ าใจสิทธิ
ประโยชน์ของการเข้ าร่วมประชุม มีความเป็ นผู้นาในการดาเนินการ การอานวยความสะดวก การ
ให้ เวลาพูดมากพอ การเป็ นผู้ฟังที่ดี และทังสองฝ่
้
ายยังเห็นว่า ผู้ประสานงานมีความยุติธรรมใน
การดาเนินการประชุม
5.2.5 ความพึ ง พอใจในด้ า นจ านวนผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม ประสาน
สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านจานวนผู้เข้ าร่วมประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“ในด้านของจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมก็ครบถ้วนเหมาะสม เพราะมี ครบทัง้
ฝ่ ายผูเ้ สี ยหาย ฝ่ ายผูก้ ระทาผิ ด ได้คยุ กันครบทุกฝ่ ายทีเ่ กี ่ยวข้อง”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในด้ านจานวนผู้เข้ าร่วม
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
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“จ านวนของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ก็ ค รบถ้ ว นทุ ก ฝ่ ายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ทั้ง ฝ่ าย
ผู้เสี ยหาย ฝ่ ายผู้กระทาผิ ด และมี พนักงานคุมประพฤติ ที่ทาหน้าที ่เป็ นผู้
ประสานงาน”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้ก ระท าผิ ด ) มี ค วามพึง พอใจในด้ า นจ านวนผู้เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“คนที ่มาประชุมก็ มีผมกับหัวหน้าผม มี พี่มาโนชกับเพื ่ อนเขา แล้วก็มีพี่
เจ้าหน้าที ่เป็ นคนชวนมาประชุม ก็ถือว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุก
ฝ่ าย”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิ ด ) มี ความพึง พอใจในด้ า น
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“ด้ า นจ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ก็ ไ ม่ น่ าจะมากไปไม่ น้อยไป ท าให้ก าร
ประชุม เกิ ด ขึ้ น และเสร็ จ สิ้ นโดยทุก ฝ่ ายได้ แ สดงความรู้ สึ ก และความ
ต้องการของตนอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอัญ ชลี (พนัก งานคุม ประพฤติ ) มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นจ านวน
ผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“วันนี ผ้ เู้ ข้าร่ วมประชุมก็ครบถ้วนทุกฝ่ ายที ่เกี ่ยวข้อง โดยตัวดิ ฉนั จะติ ดต่อ
และประสานงานกับผูม้ ี ส่วนเกี ่ยวข้องในคดี ทกุ คน”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความพึงพอใจในด้ านจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอัน
หมายความถึงผู้เข้ าร่ วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจในด้ านจานวน
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.80
และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .447 เมื่อพิจารณาจากคาสัมภาษณ์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ที่เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจใน
จ านวนผู้เ ข้ าร่ ว มประชุม ประสานสัม พันธภาพ อั นมี ผ้ ูที่มี ส่วนในคดีนี ้ ได้ แก่ นายมาโนชที่ เป็ น
ผู้เสียหาย นายพนมซึ่งเป็ นเพื่อนของนายมาโนช นายสายชลผู้กระทาผิด นายสมหมายซึ่งเป็ น
เพื่อนของนายสายชล และนางอัญชลีพนักงานคุมประพฤติที่เป็ นผู้ประสานงานและดาเนินการ
ประชุม
สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของยศวั น ต์ บริ บู รณ์ ธ นา (2553)
เรื่ อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทาผิด พบว่า
การประชุมประสานสัมพันธภาพส่วนใหญ่จดั ขึ ้นที่สานักงานคุมประพฤติ บุคคลที่เข้ าร่ วมประชุม
ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยผู้เสียหายและผู้กระทาผิดฝ่ ายละ 1 คน อย่างไรก็ตาม พบว่าการประชุมที่
จัดขึ ้นไม่มีผ้ เู สียหายหรื อผู้กระทาผิดเข้ าร่วมประมาณร้ อยละ 1.6 และ 1.2 ตามลาดับ
5.2.6

ความพึ ง พอใจในด้ า นผลหลั ง การประชุ ม ประสาน

สัมพันธภาพ
นายมาโนช (ผู้เ สี ย หาย) มี ค วามพึง พอใจในด้ า นผลหลัง การประชุม
ประสานสัมพันธภาพหลังจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยเฉพาะที่นายสายชลซึ่งเป็ น
ผู้กระทาผิดได้ ทาการขอโทษนายมาโนชแล้ ว ซึ่งทาให้ นายมาโนชก็ไม่ได้ ติดใจอะไรในการกระทา
ผิดของนายสายชลดังกล่าว เพราะนายมาโนชรู้ สึกได้ ว่านายสายชลมีจิตสานึกในการกระทาผิด
ของตนแล้ ว และคงไม่มีใครอยากให้ เกิ ดอุบัติเหตุในครั ง้ นี ข้ ึน้ อีกทัง้ นายสายชลก็ไ ด้ อ้างอี กว่า
หลังจากเกิดเหตุก็ได้ เลิกการดื่มสุราไปเลย ซึ่งถ้ าเป็ นจริ งตามคากล่าวอ้ างของนายสายชล นายมา
โนชก็เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดี ส่วนเรื่ องผลการตัดสินคดีของศาล ก็ให้ ดาเนินการไปตามกระบวรการ
ยุติธรรมต่อไป การประชุมดังกล่าว จึงมีเนื ้อหาสาระที่ครบถ้ วนตามความต้ องการของนายมาโนช
จากการประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“คงไม่ มี ใ ครตั้ง ใจหรื ออยากให้ เ กิ ด อุบัติ เ หตุขึ้ น เพราะฉะนั้น เมื ่ อ มัน
เกิ ดขึ้ นแล้วก็ น่าจะมี โอกาสแบบนี ้ให้ได้มาพูดคุยกันมากกว่า เพื ่อให้ผม
เองจะได้รับการเยียวยากันต่อไป ที ่สาคัญ เมื ่อเขาขอโทษผมก็ไม่ได้โกรธ
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แค้นอะไรเขาอี กต่อไป เขาเองก็ บอกว่าหลังจากวันนัน้ ก็ไม่ได้ทานเหล้า
อีกเลย ซึ่งถ้าเป็ นจริ งอย่างทีเ่ ขาบอกก็ถือว่าดีมากๆ”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่ อ นของผู้เสี ยหาย) มี ความพึง พอใจในด้ า นผลหลัง การ
ประชุมประสานสัมพันธภาพหลังจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนาย
พนมที่วา่
“บรรยากาศภายในการประชุมประสานสัมพันธภาพ สายชลเขาก็ได้ขอ
โทษมาโนช ซึ่ งผมว่าเขาก็ ขอโทษอย่างจริ งใจนะเท่าที ่ผมรู้ สึก และมันก็
เป็ นสิ่ งหนึ่ ง ที ่ทาให้รู้สึกได้ว่าสายชลเค้าสานึ กว่าตนกระทาผิ ด ส่วนใน
ด้านการดาเนิ นการไปตามกระบวนการยุติธรรมไปถึ งศาลก็ ให้ดาเนิ น
ต่อไปตามกระบวนการ”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในด้ านผลหลัง การประชุม
ประสานสัมพันธภาพหลังจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ ในเริ่ มแรก นายสายชลมีความ
ประหม่าและกลัวว่านายมาโนชจะมีความโกรธแค้ นไม่พอใจตน ดังนัน้ เมื่อได้ เข้ ามาอยู่ร่วมกันในที่
ประชุมประสานสัมพันธภาพ นายสายชลจึงได้ ทาการขอโทษและสานึกผิดอย่างจริ งใจต่อนายมา
โนชในที่ประชุม ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“ผมนะสานึกผิ ดอยู่แล้ว เพราะถ้าผมเห็นเขาผมคงไม่ทาให้เกิ ดเหตุการณ์
แบบนี ้ผ มอยากแสดงความรั บผิ ดชอบให้ม ากที ่สุ ด แต่ ผ มก็ ไ ม่ รู้ ว่า จะ
แสดงความรับผิ ดชอบได้ยงั ไงบ้าง ผมเองก็ไม่มีเงิ น แต่อยากแสดงให้เขา
รู้ว่าผมสานึกผิ ดและได้ขอโทษเขาไป”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
หลั ง จากที่ น ายสายชลได้ มี โ อกาสในการขอโทษแก่ น ายมาโนช
ซึ่งนายมาโนชก็ไม่ได้ ติดใจอะไรนายสายชลอีกต่อไป แต่ในส่วนเรื่ องของผลการตัดสินคดีของศาล
นายสายชลก็จะไปฟั งคาพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามวันที่ศาลนัดต่อไป
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นายสมหมาย (หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด ) มีความพึงพอใจในด้ านผล
หลังการประชุมประสานสัมพันธภาพหลัง จากการประชุม กลุ่มประสานสัมพันธภาพ ดัง คา
สัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“กระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพนี ้ ผมว่าดี มาก บางที ทกุ ฝ่ ายที ่
เป็ นคนสาคัญไม่มีโอกาสได้เจอกัน ให้แต่ทนายประกัน เป็ นคนพูดคุย แต่
เมื ่อได้มาเจอกันได้รู้ความรู้ สึกของแต่ละฝ่ าย ทาให้สามารถหันหน้ามา
คุย และตกลงกัน ได้ม ากขึ้ น ที ่ส าคัญ พอได้ข อโทษ ได้รั บ การขอโทษ
ความโกรธก็ถูกทาลายไป”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
ในส่วนของการดาเนินคดีทางอาญาก็ให้ มีการดาเนินการตามกระบวนการต่อไปจนถึงที่
สิ ้นสุดต่อไป
นางอัญชลี (พนักงานคุมประพฤติ) มีความพึงพอใจในด้ านผลหลังการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพหลังจากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ เพราะอย่างน้ อยที่สุด
คือ การประชุมประสานสัมพันธภาพทาให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดได้ มีการพูดคุยส่งผลให้ ทงสอง
ั้
ฝ่ ายมีความเข้ าอกเข้ ากันกันมากขึ ้น นายสายชลได้ ขอโทษนายมาโนช ได้ เกิดการให้ อภัยกันเกิดขึ ้น
ในการประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ ดังคาสัมภาษณ์ของนานางอัญชลีที่วา่
“จากตอนแรกทีต่ ่างฝ่ ายต่างมี อะไรในใจ เมื ่อมี โอกาสได้คยุ กันก็เข้าใจกัน
มากขึ้ น อย่างน้อยที ่สุดคื อ การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพทาให้
ผู้เ สี ยหายและผู้กระทาผิ ดได้มี การพูดคุยส่ ง ผลให้ทั้ง สองฝ่ ายมี ความ
เข้าอกเข้ากันกันมากขึ้น เกิดการขอโทษและการให้ อภัยกันเกิดขึ ้นภายใต้
กระบวนการการประชุมในครั้งนี ”้
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความพึงพอใจในด้ านผลหลัง การประชุม ประสานสัม พันธภาพ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างอัน
หมายความถึงผู้เข้ าร่ วมการประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจในด้ านผลหลังการ
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ประชุมประสานสัมพันธภาพมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.00 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ .000 เมื่อพิจารณาจากคาสัมภาษณ์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจในผลหลังการ
ประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ นายมาโนชและนายสายชลได้ มีโอกาสพบหน้ าเพื่อที่จะทาความ
รู้ จกั กันให้ มากขึ ้น มีการพูดเพื่อแสดงความรู้ สึก ผลกระทบ และการชดใช้ เยียวยาของแต่ละฝ่ าย
นายสายชลได้ มีโอกาสแสดงความสานึกผิดอย่างจริงใจด้ วยการตกลงที่จะดาเนินการชดใช้ เยียวยา
นายมาโนชตามที่ได้ เรี ยกร้ อง และที่สาคัญคือนายสายชลได้ ขอโทษนายมาโนช ซึ่งนายมาโนชก็ได้
ให้ อภัยแก่น ายสายชล โดยในส่วนการดาเนิน กระบวนการยุติธ รรมกระแสหลั กตามกฎหมาย
โดยศาลก็ดาเนินต่อไป และทุกฝ่ ายก็พร้ อมที่จะน้ อมรับผลการพิพากษาพิจารณาคดีของศาล
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาวิ จัย ของยศวัน ต์ บริ บูร ณ์ ธ นา (2553) เรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ ที่ มี ต่อ ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระทาผิ ด พบว่า
ผู้เสียหายมีความพอใจในระดับสูงต่อการได้ รับการขอโทษ 4.94 คะแนน การได้ บอกกล่าวถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ 4.95 คะแนน การได้ รับคาตอบในสิ่งที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ 4.71 คะแนน
การร่ วมตัดสิ นใจในการจัดการกับปั ญหา 4.83 คะแนน และการได้ รับการชดใช้ ค่าเสี ยหาย
4.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน และผู้กระทาผิดส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 เห็นว่าได้ แสดง
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม การแสดงความรับผิดชอบยังรวมถึงการให้ การขอโทษ ซึ่งผู้กระทา
ผิดร้ อยละ 96.1 ได้ ขอโทษผู้เสียหาย โดยส่วนใหญ่เป็ นการขอโทษระหว่างการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ
5.2.7 ความพึงพอใจในกระบวนการทัง้ หมดในการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพโดยรวม
โดยรวมแล้ ว นายมาโนช (ผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในกระบวนการ
ทังหมดในการประชุ
้
มประสานสัมพันธภาพโดยรวม นายมาโนชจึงมีความเห็นว่า กระบวนการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพนี ้เป็ นกระบวนการที่ดีและมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการประสานสัมพันธภาพที่ถูกทาลายและสลายความขัดแย้ ง ที่เกิดขึน้ จากการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
ดังกล่าวซึง่ ขาดซึง่ เจตนาในการกระทา ดังคาสัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
“อุบัติ เ หตุไ ม่ มี ใ ครตั้ง ใจ เพราะฉะนั้น เมื ่ อ เกิ ด แล้ ว น่ า จะได้ม าคุย กัน
มากกว่ า และกระบวนการประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพนี ้ก็ เ ป็ น
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กระบวนการทีส่ าคัญเลยที จ่ ะให้เราได้มาพูดคุยทาความเข้าใจกัน เพราะ
อยู่ๆจะไปให้ศาลตัดสิ นคดี ที่เกิ ดขึ้ นทัง้ ที ่สองฝ่ ายยังไม่ได้คุยกันเลย มัน
ไม่ใช่”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
การประชุม ประสานสัม พัน ธภาพเป็ นกระบวนการที่ เ หมาะสมที่ จ ะ
นามาใช้ ในคดีประมาทรวมถึงคดีอื่นๆ และควรจัดให้ มีการประชุมอย่างนีอ้ ีกต่อไป นายมาโนช
เล็ ง เห็นความส าคัญ และประโยชน์ ของการประชุม ประสานสัม พันธภาพ ดัง คาสัม ภาษณ์ ของ
นายมาโนชที่วา่
“ตอนนัน้ ผมนอนร้องไห้กบั เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอยู่ที่บ้านคนเดี ยวโดยไม่ให้
ลูกๆและภรรยาเห็น เพราะตอนนัน้ มันทรมานมาก แต่พอได้ มานัง่ คุยใน
วันนี ้ ได้มาเปิ ดใจกันทัง้ สองฝ่ าย ก็ทาให้ผมมี ความสบายใจมากขึ้น”
(มาโนช, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายพนม (เพื่อนของผู้เสียหาย) มีความพึงพอใจในกระบวนการทังหมด
้
ในการประชุมประสานสัมพันธภาพโดยรวม นายพนมเห็นว่าการประชุมประสานสัมพันธภาพใน
ครัง้ นี ้มีความเหมาะสมและครบถ้ วนและเป็ นกระบวนการที่ดีที่น่าพอใจ ดังความเห็นของนาย
มานพที่วา่ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“คิ ด ว่ า กระบวนการนี ้ เ ป็ นกระบวนการที ่ ดี ที่ มี ป ระโยชน์ ท าให้ ฝ่ าย
ผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิ ดได้หนั หน้ามาคุยกัน ได้รู้จักขอโทษกัน ได้ให้
อภัยกัน ผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิ ด ได้พูดในสิ่ งที ่ตนคิ ดที ่ตนที ่รู้สึกโดยไม่
ต้องดาเนิ นการผ่านทนายเป็ น คนกลาง อย่ า งน้ อ ยที ่ สุด ก็ เ พื ่ อ ให้ มี
ความเข้าใจกันมากขึ้นไม่มากก็นอ้ ย ดีเลยทีเดียว”
(พนม, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสายชล (ผู้กระทาผิด) มีความพึงพอใจในกระบวนการทังหมดในการ
้
ประชุมประสานสัมพันธภาพโดยรวม ดังนัน้ นายสายชลเห็นว่ากระบวนการประชุมประสาน
สัมพันธภาพนี ้เป็ นกระบวนการที่ดีที่ทาให้ ได้ ร้ ูวา่ เขาคิดอย่างไร เราคิดอย่างไร ได้ หนั มาลองคิดเป็ น
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เขาคิดเป็ นเรา เพื่อที่จะได้ หนั หน้ ามาคุยกันได้ การประชุมประสานสัมพันธภาพเป็ นกระบวนการที่
เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในคดีประมาทรวมถึงคดีอื่นๆ และควรจัดให้ มีการประชุมอย่างนี ้อีกต่อไป
ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“กระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพทาให้ได้รู้ว่าเขาคิ ดอย่างไร เรา
คิ ดอย่างไร ลองคิ ดเป็ นเขา คิ ดเป็ นเรา จะได้หนั หน้ามาคุยกันได้ แล้วก็
น่าจะจัดแบบนี ต้ ่อไป เพราะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมมากๆ”
(สายชล, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นายสมหมาย (หั ว หน้ างานของผู้ กระท าผิ ด ) มี ค วามพึ ง พอใจใน
กระบวนการทังหมดในการประชุ
้
มประสานสัมพันธภาพโดยรวม ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมาย
ที่วา่
“การประชุมประสานสัมพันธภาพผมว่าทาให้ความขัดแย้งทีเ่ กิ ดขึ้นลดลง
ดี ใ จที ่ ไ ด้ คุ ย กั น ปกติ เ วลาคุ ย ๆแต่ ฝ่ ายเรา ไม่ มี โ อกาสได้ ท ราบถึ ง
ความรู้สึกของอี กฝ่ ายหนึ่ง พอมาเปิ ดใจกันในวันนี ก้ ็ได้เข้าใจความรู้ สึกซึ่ ง
กันและกัน สายชลก็ ได้ ขอโทษพี ่ม าโนชแล้วพี ่ม าโนชก็ ไม่ ได้โกรธอะไร
แล้ว”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นอกจากนี ้ การประชุมประสานสัมพันธภาพยังทาให้ ได้ ร้ ูความรู้สึกของแต่ละฝ่ าย
การประชุมประสานสัมพันธภาพเป็ นกระบวนการที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในคดีประมาทรวมถึงคดี
อื่นๆ และควรจัดให้ มีการประชุมอย่างนี ้อีกต่อไป ดังการให้ สมั ภาษณ์ของนายสมหมายว่า
“กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการที ่น่าจะดี และน่าจะนาไปใช้ เพราะบาง
สิ่ งบางอย่างน่าจะคุยกันมากกว่าเป็ นเรื ่องของศาล”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
นางอัญ ชลี (พนัก งานคุม ประพฤติ ) มี ค วามพึง พอใจในกระบวนการ
ทังหมดในการประชุ
้
มประสานสัมพันธภาพโดยรวม โดยเห็นว่ากระบวนการการประชุมประสาน
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สัมพันธภาพเหมาะสมที่จะนามาใช้ ในคดีขบั รถโดยประมาทเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเจ้ าหน้ าที่จะทา
หน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานได้ ดีกว่าบุคคลที่สามหรื อตัวแทนของทังสองฝ่
้
ายที่จะพูดคุยกันเองโดย
ไม่ได้ พูดคุยแสดงความรู้ สึกกันโดยตรง เพราะในคดีขับรถโดยประมาทส่วนใหญ่ผ้ ูเสียหายและ
ผู้กระทาผิดไม่มีโอกาสได้ พบหน้ าพูดคุยกัน ส่วนใหญ่จะมอบหน้ าที่ดงั กล่าวให้ ทนายหรื อบริ ษัท
ประกันภัยเป็ นคนคุยกันเอง ซึง่ เป็ นผลให้ ความรู้สึกระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดยังคงมีความ
ไม่เข้ าใจกันอยูต่ ลอด ส่งผลให้ คดีมีความยุ่งยากมากขึ ้น โดยกระบวนการนี ้ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทงสอง
ั้
ฝ่ ายได้ มาพบปะพูดคุยตกลงกัน เพราะอย่างน้ อยทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดจะได้ มีความเข้ าใจ
ซึ่ง กันและกัน เป็ นการบรรเทาทางด้ านจิตใจ ส่วนการตกลงค่าเสี ยหายที่ เป็ นทรัพ ย์ สินจะเป็ น
อย่างไรก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่
เพราะเรื่ องของความประมาทคือไม่มีเจตนา ไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ ้น
เป็ นเหตุสดุ วิสยั และกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพก็ควรจะมีการนามาใช้ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อขจัดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากความไม่ตงใจ
ั ้ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“กระบวนการนีส้ าคัญมาก เพราะจะทาให้ทกุ สิ่ งทุกอย่างดี ขึ้น เมื ่อทุกคน
เต็มใจทีจ่ ะมาแสดงว่าทุกฝ่ ายต่างเปิ ดใจทีจ่ ะมาคุย เปิ ดใจยอมรับกัน ถื อ
ว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว เมื ่อได้มาคุยกันแล้วก็ตอ้ งดีขึ้นแน่นอน”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 29 กันยายน 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความพึง พอใจในกระบวนการทัง้ หมดในการประชุม ประสานสัม พันธภาพโดยรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอันหมายความถึงผู้เข้ าร่วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ โดยความพึงพอใจ
ในด้ านกระบวนการทังหมดในการประชุ
้
มกลุ่มประสานสัมพันธภาพโดยรวมมีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่า เฉลี่ ย (Mean) เท่ า กับ 2.90 และมี ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เท่ากับ .136 เมื่ อพิจ ารณาจากคาสัม ภาษณ์ พ บว่า กลุ่ม ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ที่เป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุม ประสานสัม พันธภาพ มี ความพึง พอใจในกระบวนการทัง้ หมดในการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพที่จดั ขึ ้นโดยพนักงานคุมประพฤติ โดยกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพนี ้
เป็ นการประชุมที่เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้ องอันได้ แก่ ฝ่ ายผู้เสียหายและฝ่ ายผู้กระทาผิดได้ มี
โอกาสได้ พบปะพูดคุยเพื่อแสดงความรู้สกึ และความต้ องการของแต่ละฝ่ าย เพื่ อที่จะให้ ทงสองฝ่
ั้
าย
ได้ ป รั บความเข้ า ใจ แสดงการขอโทษและให้ อภัยซึ่ง กัน และกัน และเป็ นกระบวนการที่ ดี และ
เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดประมาทซึง่ ขาดเจตนาในการ
กระทาอีกด้ วย
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สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของยศวั น ต์ บริ บู ร ณ์ ธ นา (2553)
เรื่ อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีตอ่ ผู้เสียหายและผู้กระทาผิด พบว่า
ผู้เ สี ย หายและผู้ก ระท าผิ ดส่ว นใหญ่ พึง พอใจต่อ การประชุม ที่ เ กิ ด ขึน้ โดยให้ เ หตุผ ลประกอบ
เช่น ได้ มีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้ สึกต่อกันทาให้ เข้ าใจกัน มีโอกาสทาข้ อตกลงกัน บางส่วนพึง
พอใจต่อ การประชุม เนื่ อ งจากคนกลางให้ ค วามเป็ นกัน เอง ช่ว ยไกล่ เ กลี่ ย ให้ ค าแนะน าที่ ดี
และมี ความเป็ นกลาง และเมื่ อสอบถามเพิ่ม เติม ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รับขณะเข้ าร่ ว มประชุม
โดยให้ ผ้ เู สียหายให้ คะแนนความสาคัญในแต่ละประเด็น และให้ ประเมินความพึงพอใจในประเด็น
ดังกล่าวในขณะที่เข้ าร่ วมประชุมทาการประชุม พบว่าในภาพรวม ผู้เสียหายหึความสาคัญกับ
ประเด็น ต่า งๆในระดับ สูง และรู้ สึ ก พึง พอใจในระดับ สูง เช่น เดี ย วกัน ประเด็ น ดัง กล่ า วได้ แ ก่
การให้ ผ้ กู ระทาผิดกล่าวคาขอโทษ การได้ มีโอกาสพูดคุยกับผู้กระทาผิดว่าจะจัดการกับความผิดที่
เกิดขึ ้นอย่างไร การได้ รับคาตอบจากผู้กระทาผิดในส่วนที่สงสัยหรื อไม่เข้ าใจ การบอกผู้กระทาผิด
ให้ เข้ าใจถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดขึ ้น การได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหายจากผู้กระทาผิด
การที่ผ้ ูกระทาผิดแสดงความรับผิดชอบ เมื่อถามผู้เสียหายถึงความคิด เห็นที่มีต่อผู้กระทาผิดใน
ระหว่างการประชุม ผู้เสียหายส่วนใหญ่เห็นว่าผู้กระทาผิดดูสานึกผิด มีเพียงส่วนน้ อยที่เห็นว่า
ผู้กระทาผิดมีทีท่าที่ไม่เป็ นมิตรหรื อหลบเลี่ยงไม่เต็มใจเข้ าร่ วม และบางส่วนตอบว่าไม่แน่ใจหรื อ
เห็นว่ามีทา่ ทีเฉยๆ และเมื่อสอบถามผู้กระทาผิดถึงประสบการณ์ที่ได้ รับขณะเข้ าร่วมประชุมพบว่า
ผู้กระทาผิดให้ ความสาคัญกับประเด็นต่างๆในระดับสูงถึงสูงที่สุด และมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับสูงถึงสูงที่ สุดเช่นเดียวกัน ประเด็นดัง กล่าวได้ แก่ การขอโทษผู้เสียหาย การได้ พูดคุยกับ
ผู้เ สี ยหายถึงสิ่ ง ที่ เกิ ดขึน้ และวิธี การจัดการต่อไป โอกาสในการชดใช้ ความผิดให้ กับผู้เสี ยหาย
ชุมชน หรื อสังคม ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของคนกลางอันหมายความถึงพนักงานคุมประพฤติต่อการ
ประชุม นัน้ สอดคล้ องกับความคิดเห็นกับผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิดว่า การประชุม ที่ เกิ ดขึน้ มี
ลักษณะที่ ส ร้ างความสมานฉันท์ ระหว่างผู้กระทาผิดและผู้เสี ยหายมากที่สุด รองลงมาคือการ
เยียวยาความรู้ สึกให้ กับผู้เสียหายและการทาให้ ผ้ ูกระทาผิดสานึกผิด และเห็นว่าการประชุม ที่
ผู้กระทาผิดแกล้ ง แสดงว่าสานึกผิดมีค่อนข้ างน้ อย โดยผู้กระทาผิดร้ อยละ 74.8 มีความรู้ สึก
ทางบวกต่อผู้เสียหายหลังการประชุม
จากการประเมินความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพโดย
แบ่งเป็ นความพึงใจในด้ านต่างๆ แสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพ
ค่ าเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ด้ านการด าเนิ น การประชุ ม กลุ่ ม ประสาน 2.50
0.612
พอใจมาก
สัมพันธภาพ
2.
รู ป แบบที่ ใ ช้ ในการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน 3.00
0.000
พอใจมาก
สัมพันธภาพ
3. เวลาและสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การประชุม 2.60
0.136
พอใจมาก
ประสานสัมพันธภาพ
4. ผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
2.95
0.111
พอใจมาก
5. จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ 2.80
0.447
พอใจมาก
6. ผลหลังการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
3.00
0.000
พอใจมาก
7. กระบวนการทัง้ หมดในการประชุมกลุ่มประสาน 2.90
0.136
พอใจมาก
สัมพันธภาพโดยรวม
ที่มา: พัฒนพงษ์ ทองเนื ้อสุก, 2554
จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการประชุมประสาน
สัมพันธภาพจะเห็นได้ ว่า ความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพของผู้เข้ าร่ วมประชุม
ในคดีนีใ้ นด้ านการดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ซึ่งสามารถแปล
ระดับความพึงพอใจได้ อยู่ในระดับ พอใจมาก ในด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งสามารถแปลระดับความพึงพอใจได้ อยู่ในระดับ พอใจมาก
ในด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60 ซึ่ง
สามารถแปลระดับความพึงพอใจได้ อยู่ในระดับ พอใจมาก ในด้ านผู้ดาเนินการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ซึ่งสามารถแปลระดับความพึงพอใจได้ อยู่ในระดับ พอใจมาก
ในด้ านจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 ซึ่งสามารถแปลระดับ
ความพึงพอใจได้ อยูใ่ นระดับ พอใจมาก ในด้ านผลหลังการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ที่ 3.00 ซึ่งสามารถแปลระดับความพึงพอใจได้ อยู่ในระดับ พอใจมาก และในด้ านกระบวนการ
ทังหมดในการประชุ
้
มประสานสัมพันธภาพโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ซึ่งสามารถแปลระดับ
ความพึงพอใจได้ อยูใ่ นระดับ พอใจมาก
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จึงสามารถสรุ ป ความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพของ
ผู้เข้ าร่วมประชุมในคดีนี ้โดยรวมได้ วา่ ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพในคดีนี ้มีความพึง
พอใจกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพในระดับพอใจมาก
5.3 ข้ อเสนอแนะที่มีต่อการประชุมประสานสัมพันธภาพ
นายพนมซึ่งเป็ นเพื่ อนของผู้เสียหายให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการประชุมประสาน
สัมพันธภาพว่า กระบวนการในการประชุมประสานสัมพันธภาพมีความเหมาะสมแล้ ว ทังด้
้ าน
เวลา สถานที่ ผู้เข้ าร่ วมประชุม รวมถึงพนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการประชุม แต่ถ้า
เป็ นไปได้ ควรทาให้ เ ร็ วกว่านี ้ และถ้ ามีหลายครัง้ ได้ ก็จะดี เพื่ อให้ ทุกฝ่ ายได้ พูดคุยและทาความ
เข้ าใจติดตามผลการเยียวยากันได้ ดีมากขึ ้น
นางอัญชลี พนักงานคุมประพฤติผ้ ปู ระสานงานการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ให้ คาเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมประสานสัมพันธภาพว่า กระบวนการในการประชุมประสาน
สัมพันธภาพของสานักงานคุมประพฤติ ประชาชนทัว่ ไปจะเข้ าใจว่ามีลกั ษณะที่เหมือนกันกับการ
ทางานของสานักงานไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทของศาล ทาให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดมีความเข้ าใจผิด
ว่าเป็ นกระบวนการที่มีเนื ้อหาสาระและกระบวนการที่มีความซ ้าซ้ อนกัน จึงเป็ นการเสียเวลาหาก
จะเข้ าร่วมกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพของสานักงานคุมประพฤติอีก ทังที
้ ่ความเป็ น
จริงในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทของศาลนันมี
้ เนื ้อหาสาระมุ่งเน้ นในด้ านการชดใช้ เยียวยาใน
รู ป ของจ านวนเงิ น มากกว่าทางด้ า นจิ ต ใจของผู้เ สี ย หายและผู้ก ระท าผิ ด จึง เป็ นความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่ อนของผู้เ สี ย หายและผู้ก ระท าผิ ด ทัง้ ยัง ส่ง ผลให้ ผ้ ูเสี ย หายและผู้ก ระท าผิ ด ไม่เ ห็ น
ความสาคัญของการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพจึงไม่ตอบรับการเข้ าร่วมประชุม ซึ่งตามหลัก
ของการจัด ประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ ทุก ฝ่ ายจะต้ อ งยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการประชุม ประสาน
สัมพันธภาพจึงจะสามารถจัดการประชุมขึ ้นได้ อีกทังควรจั
้
ดให้ มีการอบรมพนักงานคุมประพฤติ
ที่จะทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพให้ มากขึน้ เพื่อให้ พนักงานคุมประพฤติมี
ความเชี่ยวชาญและสามารถอธิ บายให้ ผ้ ูเสี ยหายและผู้กระทาผิดได้ เข้ าใจในกระบวนการการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพของสานักงานคุมประพฤติมากขึ ้น
5.4 ผลการตัดสินของศาลชัน้ ต้ น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศาลอาญา ได้ ทาการ
พิพากษาพิจารณาในคดีขับรถขณะเมาสุราและของเมาอย่างอื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับ
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บาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับอันตรายสาหัส ไม่ หยุดรถให้
ความช่วยเหลือตามสมควร ซึง่ มีนายมาโนชเป็ นผู้เสียหายและนายสายชลเป็ นผู้กระทาผิด และเมื่อ
ศาลสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติดาเนินการสืบเสาะและพินิจในคดีนี ้ พนักงานคุมประพฤติได้ จดั ให้
มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ประสานสัม พัน ธภาพขึ น้ เมื่ อ วัน พฤหัส บดี ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ.2554
เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา และพนักงานคุมประพฤติได้
ท ารายงานการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพประกอบกั บ เอกสารส านวนคดี เ พื่ อ ส่ ง ให้ ศ าล
ประกอบการพิจารณาคดีเ สนอแก่ศาลชัน้ ต้ นไปแล้ วนัน้ ผลการพิพ ากษาพิจารณาคดีของศาล
ตัดสินออกมาว่า ศาลได้ สงั่ ตัดสินลงโทษผู้กระทาผิดให้ จาคุกเป็ นเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยไม่รอลง
อาญา ทังนี
้ ้ ผู้กระทาผิดได้ ทาเรื่ องยื่นขอประกันตัวต่อศาล และดาเนินการยื่นเรื่ องอุทธรณ์ตอ่ ศาล
อุทธรณ์ตอ่ ไป
จากการสั ม ภาษณ์ น างอั ญ ชลี พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจ าศาลอาญาผู้
ประสานงานจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพและรับผิดชอบคดีนี ้ได้ แสดงความเห็นประกอบคา
ตัดสินของศาลในคดีดงั กล่าวว่า จากประสบการณ์ทางานมีเห็นว่า ศาลคงมิได้ มีความต้ องการที่จะ
ลงโทษผู้กระทาผิดด้ วยวิธีการจาคุกแต่อย่างใด เนื่องด้ วยเพราะการลงโทษผู้กระทาผิดในคดีการ
กระทาผิดโดยประมาทด้ วยวิธีการจาคุกนัน้ ไม่ได้ มีประโยชน์ทงแก่
ั ้ ตวั ผู้กระทาผิดและผู้เสียหายแต่
อย่างใด แต่ศาลอาจจะมีความต้ องการให้ ผ้ กู ระทาผิดรู้สึกมีจิตสานึกถึงความผิดที่ผ้ กู ระทาผิดได้
กระทาลงไปอย่างแท้ จริงและให้ ได้ ทาการชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายแก่ผ้ เู สียหายให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน
ฉะนัน้ เมื่ อผู้เ สี ยหายยื่ นประกันตัวและยื่ นเรื่ องทาการอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ ไ ปแล้ วนัน้ หาก
ผู้กระทาผิดได้ ทาการชดใช้ เยียวยาให้ แก่ผ้ เู สียหายสาเร็ จเสร็ จสิ ้นและเป็ นที่พอใจของทังผู
้ ้ เสียหาย
และผู้กระทาผิดไปแล้ ว ศาลอุทธรณ์อาจจะเมตตาพิจารณาตัดสินให้ โทษจาคุกเป็ นรอลงอาญา
1-2 ปี หรื ออาจจะให้ ผ้ ูกระทาผิดรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติร่วมกับการทางานบาเพ็ญ
ประโยชน์ ทากิจกรรมบริ การสังคมหรื อสาธารณประโยชน์ก็เป็ นไปได้ แล้ วแต่ความเห็นของศาลที่
จะเล็งเห็นว่าผู้กระทาผิดได้ ร้ ูสกึ สานึกผิดอย่างแท้ จริงและได้ รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียให้ แก่ผ้ เู สียหาย
ที่เกิดจาการกระทาผิดของตนหรื อไม่อย่างไร
พนักงานคุมประพฤติได้ ทารายงานการประชุมประสานสัมพันธภาพประกอบกับ
เอกสารสานวนคดีเพื่อส่งให้ ศาลประกอบการพิจารณาคดีเสนอแก่ศาลได้ เล็งเห็นว่า ผู้กระทาผิดมี
ความสานึกผิดในการกระทาผิดดังกล่าว อีกทังผู
้ ้ กระทาผิดไม่เคยมีประวัติการกระทาผิดมาก่อน
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พนักงานคุมประพฤติจึงได้ ทารายงานสานวนเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล โดยพนักงาน
คุมประพฤติขอประทานเสนอความคิดเห็นให้ ศาลใช้ วิธีคมุ ประพฤติแก่ผ้ กู ระทาผิดซึ่งน่าจะเป็ นวิธีที่
เหมาะสมและได้ ผลที่ดีที่สดุ โดยพนักงานคุมประพฤติขอประทานเสนอความเห็นว่า
1. ให้ ผ้ กู ระทาผิดรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอย่างน้ อย 4 ครัง้ ภายใน 1 ปี
2. ให้ ผ้ ูก ระท าผิ ด ท างานบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ท ากิ จ กรรมบริ ก ารสัง คมหรื อ
สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่ โมง
แม้ ว่าจากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ ทัง้ ฝ่ ายผู้เสียหายและ
ผู้กระทาผิ ด ยัง ไม่ส ามารถทาการตกลงในการชดใช้ เ ยี ยวยาค่า เสี ยหายในรู ปของเงิ นค่าชดใช้
เยี ย วยาตามที่ ผ้ ูเ สี ย หายได้ เ รี ยกร้ องไปยัง ผู้ก ระท าผิ ด ได้ ด้ ว ยติด เงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับบริ ษั ท
ประกันภัยก็ตาม แต่อย่างน้ อยอาจกล่าวได้ วา่ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ รับการเยียวยาโดยการชดใช้
ทางด้ านจิตใจเป็ นผลสาเร็ จแล้ วด้ วยการที่ผ้ กู ระทาผิดแสดงความสานึกผิดและกล่าวขอโทษแก่
ผู้เสียหาย ทาให้ ผ้ เู สียหายสลายความโกรธเคืองที่เกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุที่เป็ นผลจากความประมาท
ของผู้กระทาผิด อันเป็ นผลจาการการใช้ กระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพมาใช้ จดั การ
ความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท ดังการให้ สัมภาษณ์ ของพนักงานคุม ประพฤติที่
กล่าวว่า
“ในการประชุมประสานสัมพันธภาพ อย่างน้อยทัง้ ผูเ้ สี ยหายและผู้กระทาผิ ดจะได้
มี ค วามเข้ า ใจซึ่ ง กันและกัน มี ก ารขอโทษและให้อ ภัย ซึ่ ง กัน และกัน เป็ นการ
บรรเทาทางด้านจิ ตใจทีส่ ามารถสลายความขัดแย้ง ความโกรธเคื อง อันเกิ ดขึ้ นจา
การที ่ผู้กระทาผิ ดกระทาลงไปโดยความประมาทขาดเจตนาและไม่ได้ตงั้ ใจจะให้
เกิ ด ส่ วนการตกลงชดใช้ เยี ยวยาค่ าเสี ยหายในรู ปแบบของตัวเงิ นนั้นจะเป็ น
อย่างไรก็เป็ นอีกเรื ่องหนึ่ง”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ , 6 ตุลาคม 2554)
กระบวนการขันตอนการจั
้
ดประชุมประสานสัมพันธภาพจะมีการจัดการประชุม
ขึน้ ในขัน้ ตอนของงานสื บเสาะและพิทักษ์ ของพนักงานคุม ประพฤติ หลัง จากที่ ศาลมี คาสั่ง ให้
พนัก งานคุม ประพฤติ สื บ และพิ ทัก ษ์ ผ้ ูก ระท าผิ ด ในคดี ดัง กล่ า ว โดยพนัก งานคุม ประพฤติ
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จะสอบถามความต้ องการให้ มีการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพกับผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้ องทุก
คนแล้ วจึงทาการนัดหมายวันและเวลา เมื่อจัดการประชุมแล้ วพนักงานคุมประพฤติส่งรายงานการ
สื บ เสาะประกอบกับ ส านวนคดี เ สนอต่อ ศาลเพื่ อ ให้ ศ าลน าไปประกอบการพิ จ ารณาคดี แ ละ
พิพากษาคดีดงั มีรูปภาพกระบวนการขันตอนการจั
้
ดประชุมประสานสัมพันธภาพในกรณีศกึ ษาเมา
แล้ วขับ ชนแล้ วหนี ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4 การประชุมประสานสัมพันธภาพ
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ผู้เกีย่ วข้ องในการประชุ มประสานสั มพันธภาพ
-

ผู้เสียหาย

- ผู้กระทาผิด

-

ครอบครับผู้เสียหาย

- ครอบครัวผู้เสียหาย

-

พนักงานคุมประพฤติ

การประชุมประสานสัมพันธภาพ

หลังการประชุ มประสานสั มพันธภาพ
-

ข้ อตกลงที่ได้ ร่วมกันจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ

-

การฟื น้ ฟูประสานสัมพันธภาพทีด่ ีตอ่ กันระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด

-

การชดใช้ เยียวยาแก่ผ้ เู สียหาย

-

ความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพ

ที่มา : พัฒนพงษ์ ทองเนื ้อสุก, 2555
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2. องค์ ประกอบในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
1. ผู้ เสียหาย ในคดีการกระทาผิดโดยประมาท สิ่งที่เป็ นผลกระทบอันเกิดจากคดีการ
กระทาผิดโดยประมาทคือความเสียหายด้ านต่างๆที่เกิดขึ ้น โดยความเสียหายที่เกิดขึน้ ดังกล่าว
แต่เดิมผู้เสียหายจะต้ องดาเนินการฟ้องฟ้องเพื่อเรี ยกร้ องการเยียวยาและค่าเสียหายจากผู้ กระทา
ผิดตามที่ศาลเห็นสมควรซึ่งอาจจะเป็ นไปได้ ว่าผู้เสียหายได้ รับการเยียวยาไม่เพียงพอกับความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น ในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งใน
คดีคดีการกระทาผิดโดยประมาทนีเ้ อง เป็ นโอกาสที่ผ้ ูเสียหายและผู้กระทาผิดจะได้ ดาเนินการ
พูด คุยเจรจาเพื่ อ นาไปสู่ก ารชดใช้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายที่ เกิ ด จากการคดีก ารกระท าผิด โดย
ประมาท
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากคดีการกระทาผิดโดยประมาท แบ่งเป็ นความเสียหายทางด้ าน
ชีวิตและร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน กล่าวคือ
1.1 ความเสียหายในด้ านชีวิตและร่ างกาย เป็ นความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับชีวิต
และร่ างกายของผู้เสียหาย เมื่อเกิดคดีการกระทาผิดขับรถโดยประมาทขึ ้นแล้ ว ผู้เสียหายมักจะ
ได้ รับความเสียหายทางด้ านร่างกายไม่มากก็น้อย ในคดีนี ้เป็ นคดีที่ผ้ กู ระทาผิดโดยประมาทในคดี
การขับรถประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัสนัน้ บอกถึงลักษณะการบาดเจ็บซึ่งเป็ น
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับชีวิตและร่างกายของผู้เสียหายที่เกิดจากคดีที่เกิดขึ ้น โดยความเสียหาย
ด้ านชีวิตและร่ างกายสามารถแบ่งระดับความเสียหายได้ ตามความเห็นของแพทย์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ทางด้ านนิติเวชคลินิก (Clinical Forensic) ซึ่งเป็ นเป็ นสาขาย่อยของนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้ วยการ
ตรวจร่ างกายและให้ ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้ป่วยที่เป็ นผู้เสียหายหรื อผู้ป่วย
คดี เช่นถูกข่มขืนกระทาชาเรา ถูกทาร้ ายร่ างกายจนบาดเจ็บสาหัส หรื อผู้ที่ประสบอุบตั ิเหตุทาง
รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านนิติเวชคลินิกจะเกี่ยวข้ องในส่วนของ
ผู้เสียหายที่มีบาดแผล (Wounds) เป็ นบาดแผลที่ผ้ เู สียหายได้ รับ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผ้ เู สียหาย
ถูก ท าร้ ายร่ า งกายหรื อ ท าร้ ายตนเอง รวมถึ ง การเกิ ด อุบัติเ หตุใ นรู ป ต่า ง ๆ ทัง้ ภายในสถานที่
ปฏิบตั ิงาน ที่อยู่อาศัยหรื อแม้ แต่การจราจรทางน ้า ทางบกและทางอากาศ ผู้เสียหายที่ถูกส่งมา
จากเจ้ าหน้ าที่พนักงาน เป็ นผู้เสียหายที่ถกู ส่งตัวมาจากเจ้ าพนักงานสอบสวน เจ้ าหน้ าที่พนักงาน
อัยการ เจ้ าหน้ าที่พนักงานของศาล เจ้ าหน้ าที่พนักงานของทัณฑสถาน ฯลฯ เพื่อทาการตรวจสอบ
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ร่างกายจากการถูกกระทา หรื อทาการตรวจสอบพยานหลักฐานในรูปคดี หรื อประเมินสถานภาพ
ของผู้เสียหาย
นิติเวชคลินิก (Clinical Jurisprudence or Clinical Forensic Medicine)
(พัชรา สินลอยมา, 2553) หมายถึง การตรวจผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้ วต้ องให้ ความเห็นแก่พนักงาน
สอบสวนโดยอาศัยจากอาการและการตรวจร่ างกาย และสิ่งตรวจพบ วัตถุพ ยานต่าง ๆ
เช่น ผู้ป่วยถูกข่มขืนกระทาชาเรา ผู้ป่วยได้ รับอันตรายเกิดบาดแผลชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจากอุบตั ิเหตุ
ทาตัวเอง หรื อถูกทาร้ ายจากบุคคลอื่น ผู้ป่วยถูกสารพิษชนิดต่าง ๆ ถูกสารทางกายภาพ
เช่น ความร้ อน ไฟฟ้า เป็ นต้ นได้ รับอันตรายจากกลุ่มพวกขาดอากาศ เช่น จมน ้า แขวนคอ เป็ นต้ น
รวมทังบุ
้ คคลต่าง ๆ ที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้ แพทย์ทาการตรวจได้ เช่น คนถูกวางยาสลบชนิด
ต่าง ๆ หญิงถูกข่มขืนกระทาชาเรา ตรวจอายุบคุ คลว่าอายุเท่าไร เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ผู้ป่วยที่
อาจได้ รับค่าชดเชยจากกรมแรงงาน แพทย์ก็จะต้ องตรวจผู้ป่วยและให้ ความเห็ นแก่กรมแรงงานว่า
การที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับอันตรายบาดเจ็บ ต้ องพิการสูญเสียอวัยวะคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็ นต์เพื่อจ่ายเงินชดเชย
ให้ แก่ผ้ บู าดเจ็บการตรวจผู้ป่วยคดีชนิดต่าง ๆ นี ้ การที่แพทย์ให้ ความเห็นแก่พนักงานสอบสวน
ในทางคดีอาญาอาจนา ไปใช้ ในคดีแพ่งเกี่ยวกับฟ้องร้ องในเรื่ องละเมิดได้ อีกด้ วยการทาพินยั กรรม
ของผู้ป่วยอาจจะต้ องให้ แพทย์เป็ นพยานเพื่อรับรองว่าขณะทาพินยั กรรมผู้ป่วยมีสติสมั ปชัญญะดี
ไม่หมดสติ หรื อสติฟั่นเฟื อน หรื อวิกลจริ ต โดยแพทย์จะเป็ นผู้ให้ ความเห็น ในใบรับรองแพทย์เพื่อ
ประกอบคดีโดยอาศัยตามลักษณะองค์ความรู้ ทางการแพทย์ (Base Evidence) และตามตารา
มาตรฐานทางการแพทย์ (Text Books) โดยพิจาณาจากการรับการรักษาของผู้ได้ รับการบาดเจ็บ
ว่าจะต้ องได้ รับการรักษาตามอาการบาดเจ็ บเป็ นจ านวนกี่ วัน เพื่อนาไปประกอบอ้ างอิง ในชัน้
พนักงานสอบสวน ชันอั
้ ยการ และชันศาล
้
แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรูญ หัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งระดับการบาดเจ็บดังคาสัมภาษณ์ของ
แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรูญ ว่า
“การให้ความเห็นของแพทย์ เกี ่ยวกับระดับความบาดเจ็ บในกรณี ผู้เสี ยหายได้รับ
บาดเจ็ บ นั้น แพทย์ จ ะใช้ ดุล ยพิ นิ จ ตามลัก ษณะองค์ ค วามรู้ ท างการแพทย์
(Base Evidence) และตามตารามาตรฐานทางการแพทย์ (Text Books) โดย
พิ จาณาจากการรับการรักษาของผูไ้ ด้รับการบาดเจ็บว่าจะต้องได้รับการรักษา
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ตามอาการบาดเจ็บเป็ นจานวนกี ่วนั จากบาดแผลทีต่ อ้ งทาการรักษาโดยดู
ความกว้างความ ลึกของบาดแผล เช่น บาดแผลถลอกก็ไม่จาเป็ นต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษาหลายวัน แต่ถา้ เป็ นกระดูกหักหรื อถูกไฟลวกซึ่ งจาเป็ นต้อง
ใช้เวลาในการติ ดตามการรักษาบาดแผลที ่เกิ ดขึ้นเพราะแผลอาจได้รับการติ ดเชื ้อ
ได้ จึงต้องใช้เวลาในการรักษาเป็ นเวลานานแพทย์ก็จะลงความเห็นว่าเป็ น
ลักษณะการบาดเจ็ บสาหัส เพราะต้องใช้เวลานานเกิ นกว่า 20 วันในการรักษา
บาดแผลดังกล่าว ฉะนัน้ กฎหมายที ่ร ะบุว่ าบาดเจ็ บสาหัส คื ออะไรก็ จ ะอ้างอิ ง
ตามลักษณะองค์ความรู้ทางการแพทย์ (Base Evidence) และตามตารา
มาตรฐานทางการแพทย์ (Text Books)”
(แพทย์หญิ งวรัทพร สิ ทธิ จรู ญ, สัมภาษณ์ ,26 มกราคม 2555)
โดยในส่วนท้ ายของใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแบ่งระดับการ
บาดเจ็บได้ ดงั นี ้
- การบาดเจ็บที่ไม่มีบาดแผลชัดเจนหรื อเพียงถลอกเล็กน้ อย
- บาดเจ็บเล็กน้ อย หมายถึงประมาณระยะเวลาพักรักษา 0-7 วัน
- บาดเจ็บธรรมดา หมายถึงประมาณระยะเวลาพักรักษา 8-20 วัน
- บาดเจ็บสาหัส หมายถึงประมาณระยะเวลาพักรักษา เกินกว่า 20 วัน
- ทุพพลภาพ หมายถึงไม่สามารถประกอบกิจ/อาชีพตามปกติได้
สอดคล้ องกับการนามาใช้ บญ
ั ญัตเิ ป็ นกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา
สาหรับคาว่า “สาหัส” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ซึง่ ได้ บอกไว้ วา่ อันตรายสาหัสมี
ด้ วยกันทังหมด
้
8 กรณี ดังนี ้
1) ตาบอด หูหนวก ลิ ้นขาด หรื อเสียฆานประสาท
2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรื อความสามารถสืบพันธุ์
3) เสียแขน ขา มือ เท้ า นิ ้วหรื ออวัยวะอื่นใด
4) หน้ าเสียโฉมอย่างติดตัว
5) แท้ งลูก
6) จิตพิการอย่างติดตัว
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7) ทุพพลภาพ หรื อป่ วยเจ็บเรื อ้ รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวิต
8) ทุพพลภาพ หรื อป่ วยเจ็บด้ วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรื อ
จนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ เกินกว่า 20 วัน
ตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 บริ ษัทที่รับประกันภัย
ต้ องจ่ายผู้ประสบอุบตั ิเหตุจากรถวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งคน ซึ่งแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 ค่าเสียหายเบื ้องต้ น (วงเงิน 50,000 บาท) และส่วนที่ 2 เสียหายส่วนเกิน
ค่า เสี ย หายเบื อ้ งต้ น เมื่ อ มี ก ารพิ สูจ น์ ค วามถูก ผิ ด แล้ ว กรณี ค วามเสี ย หายต่อ ชี วิ ต หรื อ ตาม
ที่กฎกระทรวงกาหนดกรณีใดกรณีหนึง่ หลายกรณี ดังนี ้
1. ตาบอด
2. หูหนวก
3. เป็ นใบ้ หรื อเสียความสามารถในการพูด หรื อลิ ้นขาด
4. สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์
5. เสียแขนขา มือ เท้ า นิ ้ว และอวัยวะอื่นใด
6. จิตพิการอย่างติดตัว
7. ทุพพลภาพอย่างถาวร
กรณี ความเสี ยหายต่ อ ชี วิ ต ดั ง กล่ า วสอดคล้ องกั บ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 ซึง่ ได้ บอกไว้ วา่ อันตรายสาหัสมีด้วยกัน 8 กรณี ฉะนันจะเห็
้
นได้ ว่า การกาหนด
ระดับความบาดเจ็บสาหัสของประมวลกฎหมายอาญา ได้ ถกู นาไปใช้ ในพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อีกด้ วย
อย่างไรก็ดี ระดับความบาดเจ็บซึ่งเป็ นความเสียหายด้ านชีวิตและร่างกายที่เกิด
ขึ ้นกับผู้เสียหายเป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึง่ ที่จะยังผลไปสูค่ วามสาเร็จของการนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิ ดโดยประมาทในรูปแบบของการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ เนื่องด้ วย ระดับการบาดเจ็บต่างๆมีความเสียหายในชีวิตและร่างกาย
ของผู้เสียหายจากบาดเจ็บเพียงเล็กน้ อยไปจนกระทัง่ บาดเจ็บสาหัส นายมาโนชแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับระดับความบาดเจ็ บที่ มี ผลต่อความส าเร็ จ ในการประชุม ประสานสัม พันธภาพ ดัง คา
สัมภาษณ์ของนายมาโนชที่วา่
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“ถ้าผมเจ็บไม่มากเท่าที เ่ ป็ นอยู่ ผมก็คงไม่เรี ยกร้องอะไรมาก เอาเท่าทีเ่ ป็ นที ่
บาดเจ็บจริ งๆ แค่ค่ายาค่าหาหมอก็พอแล้วก็เลิ กแล้วกันไป มานัง่ คุยกันก็ง่ายๆ
คงไม่มีอะไรมาก แต่นี่ผมเจ็ บหนักมาก มันกระทบกับชี วิตของผมมาก ผมก็เลย
ต้องเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ของผมให้เขารับผิ ดชอบที เ่ ขาขับรถมาชนผม”
(นายมาโนช, สัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2555)
นายพนมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความบาดเจ็บที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายพนมที่วา่
“ถ้าบาดเจ็ บเล็กน้อยเราคงไม่ต้องคุยอะไรกันมากมาย แต่พอแบบนี ้มนั บาดเจ็ บ
สาหัสเลยต้องมาคุยกันให้เข้าใจกันเพือ่ ทีจ่ ะได้รับผิ ดชอบค่าเสียหายอย่าง
พอสมควร”
(พนม, สัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2555)
นายสายชลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความบาดเจ็บที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสายชลที่วา่
“ถ้าเล็กๆน้อยๆแล้วมานัง่ คุยกันก็คงจบง่ายเพราะผมก็รับผิ ดชอบน้อย อะไรๆก็ไม่
ลาบากมาก นี พ่ ีเ่ ขาก็เจ็ บหนักผมก็รู้อยู่ผมก็พยายามรับผิ ดชอบมากที ่สดุ เท่าที ่ทา
ได้แล้วครับ”
(สายชล, สัมภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
นายสมหมายมี แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดับ ความบาดเจ็ บ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนายสมหมายที่วา่
“ถ้าทุกฝ่ ายได้รับความเสี ยหายน้อยแล้วใช้ กระบวนการประชุมฯมาพูดคุยตกลง
กันคงไม่มีอะไรมากมาย คงสาเร็ จได้ไม่ยากเพราะเป็ นความเสี ยหายน้อย แต่ถ้ า
ความเสี ยหายเยอะๆอย่างที ่พี่เค้าเจ็ บหนักๆหรื อค่ าเสี ยหายที ่เกิ ดขึ้ นสูงก็ อาจจะ
ต้องพูดคุยทาความเข้าใจกันมากหน่อย อาจต้องใช้เวลา”
(สมหมาย, สัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2555)
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นางอัญชลีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความบาดเจ็บที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ในการประชุมประสานสัมพันธภาพ ดังคาสัมภาษณ์ของนางอัญชลีที่วา่
“ถ้าในคดี ทีผ่ เู้ สี ยหายได้รับบาดเจ็บหรื อความเสียหายทัง้ ทางร่ างกายและ
ทรัพย์สินน้อยแล้วเอากระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์มาใช้ก็มีความเป็ นไปได้
สูงมากว่ าจะประสบความสาเร็ จมากกว่าในกรณี ที่ผู้เสี ยหายได้รับบาดเจ็ บหรื อ
ความเสี ยหายมาก เพราะเมื ่อความเสี ยหายที ่ เกิ ดขึ้ นน้อย ค่ารักษาพยาบาลก็
น้อย ผูเ้ สี ยหายก็ยงั สามารถที จ่ ะดาเนิ นชี วิตประจาวันได้ตามปกติ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อชี วิตของผู้เสี ยหายมากนัก ผู้เสี ยหายส่วนใหญ่ ก็จะพูดคุยทาความ
เข้าเพือ่ ประสานสัมพันธภาพให้กลับมาดีต่อกันเฉกเช่นเดิ ม และผูเ้ สี ยหายก็
เรี ยกร้องค่าเสียหายตามใบรับรองแพทย์เท่านัน้ ”
(อัญชลี , สัมภาษณ์ ,24 มกราคม 2555)
1.2 ความเสียหายในด้ านจิตใจ เป็ นความเสียหายที่เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับ
จิตใจจากคดีที่เกิดขึ ้นกับผู้เสียหาย ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบด้ านต่างๆที่เกิดจากคดีการกระทาผิด
โดยประมาทที่เกิดขึ ้นทังทางด้
้
านชีวิตและร่ างกาย ทาให้ ผ้ เู สียหายอาจจะต้ องทาการรักษาตัวให้
หายดีเป็ นปกติจากอาการบาดเจ็บที่เป็ นผลจากคดีที่เกิดขึ ้น รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินที่
เกิดขึ ้น ผู้เสียหายอาจรู้ สึกหดหู่ ท้ อแท้ ท้ อถอยอาการคิดมาก จนกระทั ง้ ผู้เสียหายอาจเกิดอาการ
คิดสันฆ่
้ าตัวตายได้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งใน
คดีคดีการกระทาผิดโดยประมาทนีจ้ ึงเป็ นกระบวนการที่ทาให้ ผ้ เู สียหายได้ รับการบรรเทาความ
เสี ยหายที่ เ กิ ดขึน้ ในด้ า นจิ ตใจทางด้ านความรู้ สึก ของผู้เ สี ย หายในการพบปะพูด คุยเจรจาให้
ผู้กระทาผิดได้ รับทราบความเสียหายทางด้ านจิตใจที่เกิดขึ ้นกับผู้เสียหาย
1.3 ความเสียหายในด้ านทรัพย์ สิน อันหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่เป็ นความ
เสียหายอันเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาทที่เกิดขึ ้น ทังขณะเกิ
้
ดเหตุและ
หลังเกิดเหตุ ได้ แก่
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1) ยานพาหนะในวันเกิดเหตุ ในคดีขบั รถประมาท สิ่งแรกที่เห็นได้ ชดั
ว่าเกิดความเสียหายขึ ้นในด้ านทรัพย์สินคือ รถยนต์คนั เกิดเหตุทงของผู
ั้
้ เสียหายและผู้กระทาผิด
โดยอาจจะมีความเสียหายมากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความรุนแรงของอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้น
2) ค่ าเสียหายจากการรั กษาพยาบาล เป็ นค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นจะต้ อง
เกิดขึ ้นจากคดีประมาท ไม่ว่าผู้เสียหายจะได้ รับบาดเจ็บมากหรื อน้ อยเพียงใดก็ตาม ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลก็จะต้ องเกิดขึ ้น โดยในส่วนใหญ่ผ้ เู สียหายจะได้ รับการชดใช้ เยียวยา
จากบริ ษัทประกันภัยรถยนต์ ผู้กระทาผิ ดโดยส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสได้ รับผิดชอบโดยตรงโดยการ
พูดคุยเยียวยาในส่วนอื่นๆนอกจากค่ารักษาพยาบาลที่บริ ษัทประกันภัยรถยนต์เป็ นผู้รับผิดชอบ
การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีคดีการกระทาผิด
โดยประมาทจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับทราบความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผู้เสียหาย
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูกระทาผิ ดได้ มีโอกาสชดใช้ เยี ยวยาผู้เสียหายในด้ านอื่นๆนอกเหนือจากค่า
รักษาพยาบาลที่บริ ษัทประกันภัยรถยนต์เป็ นผู้รับผิดชอบไปแล้ ว เช่น ค่ารักษาพยาบาลเบื ้องต้ น
ค่าทาขวัญ เป็ นต้ น
3) ค่ าเสียหายด้ านอื่นๆ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากคดีประมาทที่เกิดขึ ้น
อาจเป็ นค่ า เสี ย หายด้ า นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งอัน เป็ นผลกระทบจากคดี ที่ เ กิ ด ขึ น้ เช่ น ค่า รายได้
ประจาเดือน ค่าเสียโอกาส ค่ายานพาหนะในขณะรักษาพยาบาลและดาเนินคดี เป็ นต้ น
2. ผู้ กระทาผิด ผู้กระทาผิดโดยประมาทในคดีการขับรถประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสนัน้ เป็ นผู้กระทาผิดโดยมีพฤติการณ์และองค์ประกอบกล่าวคือ
2.1 การขับรถชน ผู้กระทาผิดโดยประมาท อาจมีปัจจัยอื่นที่เป็ นปั จจัยร่วมซึ่งมี
ผลให้ ผ้ กู ระทาผิดกระทาผิดโดยประมาทได้ ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้กระทาผิดเป็ นผู้ที่
กระทาผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันสามารถที่จะจาแนกการกระทาที่เป็ น
การทาผิดของผู้กระทาผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก คือ
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มาตรา 43 ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถ
(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรื อน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย
แก่บคุ คลหรื อทรัพย์สิน
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสยั ของการขับรถตามธรรมดา
หรื อ ไม่อ าจแลเห็น ทางด้ านหน้ าหรื อด้ านหลัง ด้ านใดด้ านหนึ่ง หรื อทัง้ สองด้ า นได้ พ อแก่ค วาม
ปลอดภัย
(6) คร่ อมหรื อทับเส้ นหรื อแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้ นแต่
เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี ้ยวรถหรื อกลับรถ
(7) บนทางเท้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เว้ นแต่รถลากเข็น
สาหรับทารก คนป่ วยหรื อคนพิการ
(8) โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรื อความเดือดร้ อ น
ของผู้อื่น
โดยในคดี ก ารกระท าผิ ด ในคดี ที่ เ ป็ นกรณี ศึก ษานี ้ ผู้ก ระท าผิ ด มี ก าร
กระทาผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (2) ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถ
ในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น
2) อายุ อายุของผู้กระทาผิด เป็ นส่วนหนึ่งในการบ่งบอกถึงวุฒิภาวะใน
การควบคุมรถยนต์ไม่ให้ เกิดอุบตั เิ หตุ ดังนัน้ กรมการขนส่งทางบกจึงมีการบัญญัติ คณ
ุ สมบัติของผู้
ที่สามารถทาใบอนุญาตขับรถไว้ ในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี ้
1) ต้ องเป็ นบุคคลที่ อายุ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป สาหรับผู้ที่ต้องการ
ขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
2) ต้ องเป็ นบุคคลที่ อายุ 18 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป สาหรับผู้ที่ต้องการ
ขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สว่ นบุคคล
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3) มีความรู้และความสามารถในการขับรถ
4) มีความรู้ ในข้ อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
และตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจรทางบก
5) ไม่เป็ นผู้มีร่างกายพิการจนเป็ นที่เห็นได้ วา่ ไม่สามารถขับรถได้
6) ไม่มีโรคประจาตัวที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็ น
อันตรายขณะขับรถ
7) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
8) ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยูแ่ ล้ ว
9) ไม่เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกยึดหรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ฉะนัน้ ผู้ที่สามารถมี ใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ไ ด้ นัน้ จะต้ องเป็ นผู้มี อายุ
พอควรที่สามารถจะมีวฒ
ุ ิภาวะในการขับขี่รถยนต์บนท้ องถนนได้ อย่างปลอดภัย
2.2 การชดใช้ เยียวยาผู้เสียหายเบือ้ งต้ น เมื่อเกิดคดีขึ ้น หากผู้กระทาผิดได้ มี
การชดใช้ เยียวยาให้ กับผู้เสียหายในเบื ้องต้ น จะเป็ นการเริ่ มประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
เป็ นอย่างดี สามารถที่จะประสบความสาเร็ จในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ใน
การจัด การความขัด แย้ งที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ สู ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการจั ด การรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นของค่ า
รักษาพยาบาลของผู้เสียหาย การไปเยี่ยมเยียนผู้เสียหายของผู้กระทาผิด เป็ นต้ น ดังคาสัมภาษณ์
ของนายมาโนชที่วา่
“แม้เค้าชนแล้วหนี ไปเค้าบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ติดใจอะไร พอเค้ายอมรับผิ ดมาเยี ่ยม
เราบ้าง มาดูแลหรื อสนใจรับผิ ดชอบในสิ่ งที ่เกิ ดขึ้ นผมก็ว่าดี แล้ว ผมก็ไม่ได้ติดใจ
อะไร”
(นายมาโนช, สัมภาษณ์ ,18 มกราคม 2555)
3. ผู้ เกี่ยวข้ องกับผู้ กระทาผิดและผู้เสียหาย เป็ นผู้มีส่วนร่วมในการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ เนื่องจากญาติ หรื อครอบครัว ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้เสียหายและผู้กระทาผิด เป็ นผู้ได้ รับ
ความเสียหายจากคดีที่เกิดขึ ้นโดยทางอ้ อม ฉะนัน้ จาเป็ นจะต้ องเชิญให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องซึ่งอาจจะ
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เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส บุตร ญาติ หรื อบุคคลอื่นๆที่ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดมีความสัมพันธ์และ
ได้ รับหรื อทราบถึงผลกระทบจากคดีที่เกิดขึ ้น
4. พนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ เป็ นผู้ทาหน้ าที่คนกลางผู้ประสานงานใน
การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีคดีการกระทาผิด
โดยประมาท โดยเป็ นผู้ดาเนินการให้ เกิดการประชุมประสานสัมพันธภาพในขันตอนการสื
้
บเสาะ
และพิ นิ จ ซึ่ง อยู่ใ นส่ว นงานของส านัก งานคุม ประพฤติต ามที่ ศ าลมี ค าสั่ง ดัง นัน้ พนัก งานคุม
ประพฤติผ้ ูที่ มี ความรู้ ความสามารถ และเป็ นผู้เ ชี่ ย วชาญในการน ากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีคดีการกระทาผิดโดยประมาทมาใช้ ในขันตอน
้
การสืบสะและพินิจจึงมีความสาคัญมาก เพราะเป็ นกลไกสาคัญในการจัดการประชุมประสาน
สัมพันธภาพให้ มีขึ ้น ซึ่งมีปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในการจัด การความขัดแย้ ง ในคดีค ดี การกระท าผิ ด โดยประมาทมาใช้ ใ นขัน้ ตอนการสื บ เสาะ
และพินิจ ดังนี ้
4.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากทุกฝ่ าย เป็ นกระบวนการที่จาเป็ นต้ องได้ รับ
การยินยอมจากทุกฝ่ ายจึงจะสามารถดาเนินการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ใน
การจัดการความขัดแย้ ง ในคดี ก ารกระทาผิ ด โดยประมาทได้ และในขัน้ ตอนการเชิ ญชวนให้
ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด และผู้เกี่ยวข้ อง ให้ เข้ าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญชานาญในการทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการยุติ ธรรมเชิงสมานฉันท์ที่จะ
นามาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ไม่เช่นนันเมื
้ ่อผู้เกี่ยวข้ องไม่มีความเข้ าใจและไม่เห็น
ความสาคัญในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ จงึ อาจไม่เกิดขึ ้น
4.2 ต้ องอาศัยความรู้ และความชานาญ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็ นกระบวนการที่จาเป็ นจะต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อผู้ชานาญการที่ผ่านการอบรมเชิงสมานฉันท์
เป็ นผู้ดาเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงถูกมองว่า
ยาก ผู้นามาใช้ ถ้าไม่มีความชานาญมีความกังวลว่าจะไม่สาเร็จหากนากระบวนการดังกล่าวมาใช้
4.3 พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ต้ อ งผ่ านการอมรม
พนักงานคุมประพฤติผ้ จู ดั ให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความ
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ขัดแย้ ง ในคดี การกระทาผิ ดโดยประมาท จะต้ องได้ รับ การอบรมให้ เป็ นพนักงานคุม ประพฤติ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งปั จจุบนั มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
คุมประพฤติให้ มีความเชี่ยวชาญในด้ านการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ น้อย
สอดคล้ องกั บ ข้ อเสนอแนะในการวิ จั ย ของ Angkana
Boonsit (2004)
เรื่ อง Rastorative Justice And Domestic Violence ว่า ควรให้ มีหลักสูตรฝึ กอบรมอย่างเข้ มข้ น
สาหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธ รรมและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง และจาเป็ นต้ องตัง้ ศูนย์ ยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการอบรม ศึกษา วิจยั และประสานงานในโครงการกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
4.4 พนักงานคุมประพฤติยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มีจานวนน้ อย พนักงานคุม
ประพฤติผ้ ทู ี่ได้ รับการอบรมการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแต่ละสานักงานมีจานวน
น้ อ ย และพนัก งานคุม ประพฤติผ้ ูที่ ไ ด้ ผ่านการอบรมฯอาจถูก ย้ า ยไปส านัก งานอื่ น ทาให้ บ าง
สานักงานไม่สามารถใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดี
การกระทาผิดโดยประมาทได้
4.5 กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นตั ว ชี ว้ ั ด ของกรมคุ ม
ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติปฏิบตั ิงานตามตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติ ดังนันหากไม่
้
มีการนา
กระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์มาใช้ เป็ นตัวชี ้วัดในการทางานของกรมคุมประพฤติ พนักงาน
คุมประพฤติซึ่งมีภาระงานเกินอัตรากาลังที่มีอยู่ในแต่ละสานักงานจึงไม่ได้ มีการนากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ เท่าที่ควร
4.6 ไม่ มีสถานที่ท่ เี หมาะสมในการดาเนินการกระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์ สานักงานคุมประพฤติบางสานักงานไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้ กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการ
กระทาผิดโดยประมาทได้ โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็ นผู้ประสานงานจัดการประชุมประสาน
สัมพันธภาพจึงมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สง่ เสริมให้ มีการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ เท่าที่ควร ดังคาสัมภาษณ์ของพนักงานคุมประพฤติที่วา่
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“การนากระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ มาใช้เป็ นสิ่ งที ่ทายากบางคนเลยไม่ กล้าทา
เพราะกลัว ไม่ ส าเร็ จ เพราะต้อ งให้ทุก คนยอม พนัก งานคุ ม ประพฤติ ที่ มี ค วามรู้ เ รื ่ อ ง
กระบวนการนี ้ก็มีน้อย แถมบางสานักงานไม่ มีเลยด้วยซ้ าเพราะย้ายไปที ่อื่น ก็ หมด ซึ่ ง
จริ งๆแล้วพี ่ว่ามันเป็ นกระบวนการที ่ดีมีประสิ ทธิ ภาพนะ ทาแล้วสาเร็ จจะเป็ นคุณูปการ
ของตัว พนักงานคุม ประพฤติ เอง เลยแหละว่ า ทาให้ ความรู้ สึ กระหว่ า งผู้ เ สี ยหายและ
ผูก้ ระทาผิ ดดีกนั มากขึ้น”
(อนุลกั ษณ์ สาริ กบุตร, สัมภาษณ์ ,18 มกราคม 2555)
5. ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติเป็ นผู้มีส่วนสาคัญในการผลักดัน
ส่งเสริ มให้ กระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ ได้ มีการนามาใช้ ในขัน้ ตอนในส่วนของกรมคุม
ประพฤติ นโยบายส่งเสริ ม ให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จะปรากฏออกมา
ในรู ปแบบของตัว ตัวชี ว้ ัดของกรมคุม ประพฤติ ซึ่ง ตัวชี ว้ ัดเป็ นแนวทางการปฏิ บัติง านให้ บรรลุ
เป้าหมายของแต่ละปี งบประมาณแผ่นดิน ฉะนัน้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์มาใช้
จะถูกขับเคลื่อนไปได้ ด้วยนโยบายของผู้บริ หารกรมคุมประพฤติในแต่ช่วงสมัย ขึ ้นอยู่กบั นโยบาย
และการให้ ความสาคัญในการส่งเสริมให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์เป็ นนโยบายหลักของ
กรมคุมประพฤติโดยการบรรจุให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์เป็ นข้ อหนึ่งในตัวชีว้ ัดการ
ทางานของกรมคุมประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติมี ทาเนียบอธิบดีผ้ บู ริ หารกรมคุมประพฤติตงแต่
ั้
สถาปนากรมคุมประพฤติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2535 จนถึงปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 6 ทาเนียบอธิบดีผ้ ูบริหารกรมคุมประพฤติ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
นายชัช ชลวร
นายจรัล บูรณะพันธ์ศรี
พันตารวจตรี วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายวันชัย รุจนวงศ์

ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง
17 มิถนุ ายน 2535 – 31 ตุลาคม 2535
1 พฤศจิกายน 2535 – 1 ตุลาคม 2540
2 ตุลาคม 2540 – 13 ตุลาคม 2541
14 ตุลาคม 2541 – 19 มิถนุ ายน 2544
22 มิถนุ ายน 2544 – 1 สิงหาคม 2544
2 สิงหาคม 2544 – 27 ตุลาคม 2548
28 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2550
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ลาดับที่
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง
8
นายนัทธี จิตสว่าง
1 ตุลาคม 2550 – 21 กรกฎาคม 2551
9
นายวันชัย รุจนวงศ์
22 กรกฎาคม 2551 – 1 กรกฎาคม 2552
10 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
19 ตุลาคม 2552 – 28 พฤศจิกายน 2554
11 พันตารวจเอกโภคพิบลู ย์ โปตระนันทน์
10 พฤศจิกายน 2554 – ปั จจุบนั
ที่มา กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ, 2555
กรมคุม ประพฤติ มี น โยบายสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน ากระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉั น ท์ ม าใช้ ในขัน้ ตอนสื บ เสาะและพิ นิ จ คดี ข องพนัก งานคุม ประพฤติ โ ดยก าหนดให้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์เป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งของตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติ โดยกรมคุม
ประพฤติกาหนดให้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์เป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งของกรมคุมประพฤติตงแต่
ั้
ปี เดือนมี นาคม พ.ศ.2547 ในสมัยดร.กิ ตติพ งษ์ กิตยารักษ์ ดารงตาแหน่งเป็ นอธิ บดีกรมคุม
ประพฤติ (2 สิงหาคม พ.ศ.2544-27 ตุลาคม พ.ศ.2548) ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์ได้
มีการกาหนดให้ เป็ นตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติจนถึงตัวชีว้ ดั ของกรมคุมประพฤติปี พ.ศ.2552
ใ น ส มั ย ข อ ง น า ย วั น ชั ย รุ จ น ว ง ศ์ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง เ ป็ น อ ธิ บ ดี ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
(22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551-1 กรกฎาคม พ.ศ.2552) โดยสามารถอ้ างอิงได้ จากรายงานคดีที่นา
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ แล้ วสามารถทาข้ อตกลงร่วมกัน ซึ่งสานักงานคุมประพฤติ
จะต้ องส่งรายงานการทากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อรายงานต่อกรมคุมประพฤติ ดัง
ตารางคดี ที่ น ากระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ แ ล้ ว สามารถท าข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ได้
สานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2552 ดังนี ้
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ตารางที่ 7 แสดงคดีท่ นี ากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ แล้ วสามารถทา
ข้ อตกลงร่ วมกันได้ ของสานักงานคุมประพฤติท่ วั ประเทศ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2547 - 2552
ฐาน
ความผิด

การทาข้ อตกลง
สามารถทาข้ อตกลง
1. เกี่ยวกับ ร่วมกันได้
เพศ
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
2.1 ต่อชีวิต
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
2.2 ต่อ ร่วมกันได้
ร่างกาย ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
3.1 ต่อ ร่วมกันได้
เสรี ภาพ ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
3.2 เปิ ดเผย ร่วมกันได้
ความลับ ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
3.3 หมิ่น ร่วมกันได้
ประมาท ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
4.1 ลัก สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
ทรัพย์
วิ่งราว
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ทรัพย์
ร่วมกันได้

มีค.กย.47

2548

2549

2550

2551

2552

รวม

5

40

81

94

85

39

344

6

28

28

13

5

80

21

178

344

343

232

102

1,220

3

20

55

36

12

6

132

52

509

1,093

971

624

278

3,527

5

95

201

163

70

27

561

6

28

37

27

24

12

134

1

3

1

-

1

6

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

5

9

9

6

7

36

1

1

1

-

-

3

112

237

206

186

78

836

21

29

22

3

1

76

2

17
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ฐาน
ความผิด

การทาข้ อตกลง
สามารถทาข้ อตกลง
4.2 กรรโชก ร่วมกันได้
ชิงทรัพย์ ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
4.3
ร่วมกันได้
ฉ้ อโกง ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
4.4 โกง ร่วมกันได้
เจ้ าหนี ้ ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
4.5
ร่วมกันได้
ยักยอก ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
4.6 รับ ร่วมกันได้
ของโจร ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
4.7 ทาให้ สามารถทาข้ อตกลง
เสียทรัพย์ ร่วมกันได้
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
4.8 บุก ร่วมกันได้
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
รุก
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
5. ลหุโทษ ร่วมกันได้

มีค.กย.47

2548

2549

2550

2551

2552

รวม

6

13

5

10

6

40

-

1

-

-

-

2

2

41

31

33

8

115

5

6

2

2

-

15

3

4

-

-

-

9

1

1

-

-

-

2

3

15

83

63

39

12

215

1

1

22

16

2

8

50

10

15

14

7

8

54

-

1

-

2

1

4

27

41

36

57

9

172

4

10

5

8

1

28

75

181

168

157

50

646

13

26

11

15

10

75

4

29

7

4

5

50

1

2

2

15

1
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ฐาน
ความผิด

การทาข้ อตกลง

มีค.กย.47

2548

2549

2550

2551

2552

รวม

2

3

3

1

-

9

30

252

525

425

378

143

1,753

1

34

99

76

43

9

262

156

1,266

2,733

2,399

1,842

757

9,153

11

204

486

364

171

69

1,305

167

1,470

3,219

2,763

2,013

826

10,458

93.41

86.12

84.90

86.83

91.51

91.65

87.52

ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้

6. อื่นๆ

รวม

สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
ไม่สามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้
รวมจานวนคดีที่นา
RJ มาใช้
% ที่ทาข้ อตกลง
ร่ วมกันได้

ที่มา สานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ, 2555
จากตารางคดีที่นากระบวนการยุติธรรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ แล้ วสามารถทาข้ อตกลง
ร่วมกันได้ สานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2552 ในปี พ.ศ.2550
สมัยของท่านอธิบดีวนั ชัย รุจนวงศ์ ดารงตาแหน่งเป็ นอธิบดีกรมคุมประพฤติ มีการนากระบวนการ
ยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ม าใช้ ในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจ ของกรมคุมประพฤติมากที่สุดถึง
3,219 คดี และประสบผลส าเร็ จสามารถทาข้ อตกลงร่ วมกันได้ ถึง 2,733 คดี ซึ่ง หลังจากปี
พ.ศ.2553 เป็ นต้ นมาถึงปั จจุบนั (พ.ศ.2555) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์ไม่ได้ ถกู บรรจุให้
เป็ นตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติจงึ ไม่มีรายงานคดีที่นากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ใน
งานคุมประพฤติ
6. พฤติการณ์ การกระทาผิดโดยประมาท พฤติการณ์การกระทาผิดเป็ นเหตุการณ์และ
ลักษณะการกระทาผิดที่เกิดขึ ้น โดยมีลกั ษณะการกระทาผิด ความเสียหาย และพฤติการณ์อื่นๆที่
นาไปสูก่ ารเกิดคดี โดยมีองค์ประกอบคือ
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6.1 ลักษณะการชน ว่าในคดีดงั กล่าวเป็ นลักษณะการชนอย่างไร ประกอบไป
ด้ วยเจตนาหรื อไม่ ประมาทหรื อไม่ หรื อมีเหตุอื่นเป็ นแรงแรงบันดาลให้ เกิดเหตุหรื อไม่
6.2 ความเสียหายที่เกิดขึน้ เป็ นความเสียหายทางด้ านชีวิตและร่ างกาย และ
ความเสี ยหายของทรัพ ย์ สิ นได้ แก่ยานพาหนะคันเกิ ดเหตุว่ามี ลักษณะความเสี ยหายมากน้ อย
ประการใด
6.3 ลักษณะอันควรปราณี จากคดีที่เกิดขึ ้น ผู้กระทาผิดมีลกั ษณะอันควรปราณี
อันได้ แก่
1) ผู้กระทาผิดเมื่อทราบว่าเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นได้ หยุดรถให้
ความช่วยเหลือผู้เสียหายขณะเกิดเหตุหรื อไม่ หากขณะเกิดเหตุผ้ กู ระทาผิดรี บให้ ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ก็ สามารถยกเหตุเป็ นข้ ออันควรปราณีได้ ทังนี
้ ้ในขันตอนการน
้
ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ก็ยงั สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ สงู อีกด้ วย
2) ผู้ก ระท าผิ ด เคยกระท าความผิ ด หรื อ ได้ รั บ การลงโทษในรู ป แบบ
ความผิ ดเดียวเดียวกันดังกล่าวมาก่อนหรื อไม่ หากผู้กระทาผิดไม่เคยกระทาผิดหรื อได้ รับการ
ลงโทษในรูปแบบความผิดเดียวกันดังกล่าวมาก่อน ก็เป็ นเหตุอนั ควรแก่การปราณีได้
3) ผู้กระทาผิดมีจิตสานึกในการกระทาผิด โดยการกล่าวขอโทษอย่าง
จริ งใจ ชดใช้ เยียวยาให้ กบั ผู้เสียหายตามสมควร รี บไปเยี่ยมเยื อนผู้เสียหายขณะพักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลหรื อบ้ า นพักส่ว นตัวหรื อไม่ หากผู้กระทาผิด มี จิ ต ส านึกในการกระทาผิด ขอโทษ
ผู้เสียหาย ดูแลเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มความสามารถของตน ก็สามารถยกเหตุเป็ นข้ ออันควร
ปราณีได้ ทังนี
้ ้ในขันตอนการน
้
ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ก็ยงั สามารถที่จะประสบ
ความสาเร็จได้ สงู อีกด้ วย
จาการใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันการสื
้
บเสาะและพินิจของ
พนักงานคุมประพฤติ ผลของการประชุมประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติจะนาข้ อตกลง
ที่ได้ ในการประชุมประสานสัมพันธภาพไปเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์การสืบเสาะและเขียนรายงาน
การสืบเสาะและพินิจพร้ อมความเห็นเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลต่อไป
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3. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ ง
ในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา ผลการวิจยั
พบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญและมีประสิทธิภาพที่
เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่พึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่สามารถ
นามาใช้ จดั การความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคดีต่างๆ ซึ่งรวมถึงในคดีขบั รถโดยประมาทได้ เป็ นอย่างดี
โดยกระบวนการดังกล่าว สามารถจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดโดยประมาทซึ่ง
ผู้ก ระท าผิ ด ไม่ ไ ด้ มี เ จตนาหรื อ ตัง้ ใจที่ จ ะกระท าความผิ ด ดัง นัน้ ในคดี ขับ รถโดยประมาท
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็ นกระบวนการวิธีจดั การความขัดแย้ งเหมาะสมที่จะเป็ น
กระบวนการยุติธรรมคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรมหลักซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทา
ผิดได้ มีโอกาสพูดคุยทาความขอโทษและเพื่อให้ เกิดความสมานฉันท์ในการฟื น้ ฟูสมั พันธภาพซึ่ง
กันและกันระหว่างบุคคลที่เกิดความขัดแย้ งเกิดขึ ้นโดยไม่ตงใจ
ั้
1. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของผู้ มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
1.1 พนักงานคุมประพฤติ พบว่า พนักงานคุมประพฤติในฐานะผู้ประสานงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์จากการอบรมความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสาหรับพนักงาน
คุม ประพฤติ ที่ ก รมคุม ประพฤติ เ ป็ นผู้ จัด ขึ น้ เพื่ อ ฝึ กอบรมพนัก งานคุม ประพฤติ ป ฏิ บัติ ง าน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พอสมควรจาการทางานเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวมากว่า
3 ปี ดังนัน้ พนักงานคุมประพฤติจึงเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิด
เพื่อนของผู้เสียหาย และหัวหน้ างานของผู้กระทาผิด
เห็นได้ วา่ พนักงานคุมประพฤติเป็ นบุคคลสาคัญที่สดุ ในการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับการนากระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีก าร
กระทาผิดโดยประมาทแก่ผ้ มู ีสว่ นร่วม ซึง่ แม้ แต่พนักงานคุมประพฤติเอง ก็อาจจะยังมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวรวมทังการน
้
ากระบวนการดังกล่าวไปใช้ ได้ ในระดับหนึ่ง ดังนัน้
จึงควรจัดให้ มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในการปฏิบตั ิงานด้ านนี ้ให้ แก่
พนักงานคุมประพฤติประจาสานักงานคุมประพฤติ เพื่อให้ สามารถนากระบวนการดังกล่าวไปใช้
จัดการความขัดแย้ งได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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2.2 ผู้ เสียหาย ผู้ กระทาผิด และผู้ มีส่วนร่ วมการประชุมอื่นๆ พบว่า ไม่มี
ความรู้ ความเข้ าใจในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดี
การกระทาผิดโดยบุคคลเหล่านี ้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เบื ้องต้ นผ่าน
การถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวจากพนักงานคุมประพฤติ
กรณีดงั กล่าวสอดคล้ องกับที่กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กล่าวในการให้ สัมภาษณ์ ใน
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2548 ว่า ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จะให้ ความส าคัญ และคานึง ถึง ความพึง พอใจของผู้มี ส่วนร่ วมทุกฝ่ าย และมี ความสอดคล้ อง
เป็ นไปตามตามหลักปฏิ บัติตามกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ที่ Restorative Justice
Consortium ได้ กาหนดไว้ ว่าให้ ยึดถือประโยชน์ของทุกฝ่ าย ซึ่งการที่ผ้ มู ีส่วนร่ วมในการประชุม
ได้ รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจจากพนักงานคุมประพฤติเพียงอย่างเดียวนันอาจจะยั
้
งไม่
เพี ย งพอ ดัง นัน้ จึง ควรเพิ่ ม พูน ความรู้ ความเข้ า ใจแก่ ผ้ ูมี ส่ว นเกี่ ย วข้ องในการประชุม รวมทัง้
ประชาชนทัว่ ไปให้ มากขึ ้นด้ วยสื่อและวิธีการต่างๆอีกด้ วย
2.3 การถ่ ายทอดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บกระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉั นท์ ผลการศึกษาครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับการศึกษาวิจัยของยศวันต์ บริ บูรณ์ ธ นา (2553)
ที่พบว่าผู้เสียหายและผู้กระทาผิดร้ อยละ 63 และ 52 ตามลาดับ ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ ซึง่ ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดจะทราบได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการแจ้ งและชักชวนให้ เข้ าร่วมการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ แสดงให้ เห็นว่า ผู้มีส่วนร่ วมในการประชุมประสานสัมพันธภาพไม่
ทราบว่า มี กระบวนการดัง กล่าวรวมทัง้ ยัง ไม่มี ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ ม าก่อนเลย แม้ จ ะมี การประชาสัม พันธ์ ผ่านเอกสาร แผ่นผับ หรื อวารสารเกี่ ยวกับ
กระบวนการยุตธิ รรมบ้ างแล้ วก็ตาม ดังนัน้ จึงควรมีการเผยแพร่ให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการ
ยุตธิ รรมรวมถึงประชาชนทัว่ ไปมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่ านทาง
สื่อต่างๆให้ ม ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ ออิเล็คทรอนิคส์ สื่อสิ่ง พิม พ์ หรื ออินเตอร์ เน็ต โทรทัศน์ หรื อ
แม้ กระทัง่ การจัดการประชุมวิชาการหรื อเวทีเพื่อประชาชนในการเผยแพร่ กระบวนการดังกล่าว
ให้ แก่สาธารณชนก็ ตาม สอดคล้ องกับ การพัฒ นาแผนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ ขององค์การ
สหประชาชาติที่ระบุไว้ ใน Handbook on Restorative Justice Programmes: United Nations,
2006 ที่ระบุไว้ ว่าให้ มีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ผลเพื่อเอื ้อให้ เกิดความร่ วมมือ
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และ/หรื อ การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็น ในการพัฒ นากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉัน ท์ เ ชิ ง
ปฏิบตั กิ ารและการเผยแพร่ความรู้ในกระบวนการดังกล่าวแก่ประชาชน
2. ด้ า นรู ป แบบ กระบวนการ และวิ ธีก ารในการนากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
2.1 ด้ านรู ปแบบของการจัดดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ
พบว่ า รู ป แบบที่ ใ ช้ ในการประชุ ม พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ ช้ การไกล่ เ กลี่ ย
เหยื่ อ-ผู้กระทาผิ ด (Victim Offender Mediation) โดยให้ ผ้ ูเสี ยหาย ผู้กระทาผิด เพื่อนของ
ผู้เสียหาย หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติซึ่งทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน
นั่ง บนเก้ าอี ล้ ้ อมเป็ นวงกลมเพื่ อสลายอานาจของแต่ละฝ่ าย อี กทัง้ ยัง เป็ นการไม่แบ่ง แยกฝ่ าย
ผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย ซึง่ รูปแบบดังกล่าวเป็ นรูปแบบหนึง่ ในสี่รูปแบบของกระบวนการยุติธรรม
เชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ มี ใ ช้ อยู่ เ ป็ นสากลตามหลั ก ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ส อดคล้ องกั บ
จุฑารัตน์ เอือ้ อานวย (2548) ในการศึกษาเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับ
กระบวนทัศน์กระบวนการยุติธ รรมไทย ที่ไ ด้ ภ าพรวมจากการส ารวจทั่วโลกระบุว่ามี การใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์โปรแกรมต่างๆจ าแนกได้ 4 รู ปแบบได้ แก่ การไกล่เกลี่ ย
เหยื่อ-ผู้กระทาผิดการประชุมกลุ่มครอบครั ว การพิจารณาแบบล้ อมวง และคณะกรรมการบูรณา
การชุมชน
2.2
สัมพันธภาพ พบว่า

ด้ า นกระบวนการและวิ ธี ก ารจั ด ด าเนิ น การประชุ ม ประสาน

2.1 เวลาและสถานที่ท่ ใี ช้ ในการจัดการประชุม พนักงานคุมประพฤติ
จัดให้ มีการประชุมประสานสัมพันธภาพขึ ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ณ
สานักงานคุมประพฤติซึ่งเป็ นสถานที่ราชการ โดยใช้ ห้องประชุมสานักงานคุมประพฤติประจาศาล
อาญาซึง่ เป็ นห้ องที่มีอยูแ่ ล้ ว อีกทังเป็
้ นสถานที่ที่อยู่ในบริ เวณเดียวกับศาลซึ่งอาจสร้ างความรู้สึกที่
ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดสามารถอานวยความยุติธรรมได้ ด้วยตนเอง สภาพของสถานที่มีความ
พร้ อมในการจัดการประชุมและเอื ้อต่อการประสานสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
ตามอัตภาพและมีความเหมาะสมอยู่พอสมควร สอดคล้ องกับ การพัฒนาแผนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ ขององค์ การสหประชาชาติที่ระบุไ ว้ ใ น Handbook on Restorative Justice
Programmes: United Nations, 2006 ที่ระบุไว้ ว่า การจัดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะต้ อง
คานึงถึงทรัพยากรบุคคลและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะทาให้ การประชุมกลุ่มดาเนินไป
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อย่างราบรื่ น ในกรณี ประเทศที่รายได้ ต่า ให้ จัดการประชุมโดยใช้ ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ หรื อตาม
สภาพ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผู้วิจยั พบว่าในด้ านสถานที่ที่ใช้ ในการประชุมมีความแตกต่าง
กันไปตามแต่พนักงานคุมประพฤติประจาสานักงานคุมประพฤตินนๆจะเห็
ั้
นว่าเหมาะสมที่จะใช้ ใน
การจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ เนื่องจากบางสานักงานคุมประพฤติสถานที่คบั แคบ ไม่มี
ห้ องประชุม ทาให้ อาจจะต้ องใช้ โต๊ ะทางานของพนักงานคุมประพฤติเป็ นที่ดาเนินการประชุมซึ่งไม่
มีความสะดวกและไม่เหมาะสมสาหรับใช้ จดั ประชุม อาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและผลของการ
ประชุมได้
2.2 ด้ านการจัดที่น่ ังประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุมเป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
คดีดงั กล่าว ในการประชุมครัง้ นี ม้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจานวน 5 คน ได้ แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด
เพื่ อนของผู้เ สี ยหาย หัว หน้ า งานของผู้กระทาผิ ด และพนักงานคุม ประพฤติ ซึ่ง เป็ นผู้ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยจัดเก้ าอี ้นัง่ ประชุมในลักษณะเป็ นวงกลมในห้ องประชุม มี
ตาแหน่งการนัง่ เป็ นวงกลมเริ่ มจากพนักงานคุมประพฤติ (วนขวา) ผู้กระทาผิด หัวหน้ างานของ
ผู้กระทาผิด เพื่อนของผู้เสียหาย และผู้เสียหาย เพื่อสลายความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละฝ่ ายและ
ไม่เป็ นการแบ่งฝ่ ายระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด สอดคล้ องกับที่ดวงพร คาพูณวัฒน์ (2545)
กล่าวว่า การนัง่ แบบข้ างกัน (side by side) ช่วยส่งเสริ มความรู้สึกร่วมและความร่วมมือกันช่วย
แก้ ไขมากกว่าการนัง่ แบบตรงข้ ามกันหรื อแบบเผชิญหน้ า (face to face) ทังนี
้ ้ การจัดที่นงั่ เป็ นแบบ
วงกลมยังเป็ นลักษณะที่ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกคนสามารถเห็นหน้ าตาและลักษณะท่าทางของ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างทัว่ ถึง และสามารถสลายกาแพงที่มองไม่เห็นที่กนั ้ อยู่ระหว่างผู้เสียหาย
และผู้กระทาผิดส่งผลให้ มีความใกล้ ชิดสนิทสนมและเกิดการเปิ ดใจกล้ าพูดความรู้สึกต่อที่ประชุม
มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับถิรนันท์ อนวัฒน์ศิริวงศ์ (2534) กล่าวว่า การจัดที่นงั่ ในการประชุมเป็ น
วงกลมมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มที่ต้องการความเป็ นกันเองมากกว่าการ
จัดที่นงั่ รอบโต๊ ะสี่เหลี่ยม นอกจากนี ้ การจัดที่นงั่ และบริ บทสภาพแวดล้ อมต่างๆในที่ประชุม ยัง
ส่งผลให้ มีการลดสภาวะความขัดแย้ ง (conflict) และนาไปสู่บรรยากาศความรู้ มือเพื่อหาวิ ธีการ
แก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
2.3 ผู้ร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ ในกรณีศกึ ษานี ้ประกอบด้ วย
ผู้เสียหาย เพื่อนของผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด โดยผู้มีส่วนร่วมดังกล่าวมี
ความสาคัญดังต่อไปนี ้
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2.3.1 ผู้เสียหาย เป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากคดีที่เกิดขึ ้น
ผู้เสียหายมีผลกระทบทังทางด้
้
านร่ างกาย จิตใจ รวมถึงทรัพย์สินที่ได้ รับความเสียหายจากคดีที่
เกิดขึ ้นดังกล่าว ดังนัน้ ผู้เสียหายจึงเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการประชุมประสานสัมพันธภาพที่จะ
บรรยายความรู้ สึก ความเจ็บปวดทังทางด้
้
านร่ างกายละจิตใจของตน และมีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องให้
ผู้กระทาผิดชดใช้ เยียวความเสียหายที่เกิดกับตน เพื่อนาไปสู่การจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นให้
หายไป และฟื น้ ฟูสมั พันธภาพที่ดีให้ กลับคืนสูส่ งั คม
2.3.2 เพื่อนของผู้เสียหาย เป็ นคนที่ผ้ เู สียหายเลือกให้ มาร่วม
ในการประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้เอง เนื่องจากแม้ จะไม่ได้ เป็ นครอบครัวของผู้เสียหาย
แต่ก็มีความสัมพันธ์ เป็ นเพื่อนสนิทผู้ใกล้ ชิดที่ได้ รับรู้ เหตุการณ์อย่างละเอียดและต่อเนื่อง เป็ นผู้ที่
คอยติดตามดูแลอาการของผู้เสียหาย ช่วยดูแลครอบครัวของผู้เสียหายในขณะที่ผ้ ูเสีย หายพัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและที่บ้านพัก รวมถึงติดตามผลความคืบหน้ าการดาเนินคดีที่เกิดขึน้
ผู้เสียหายจึงมีความเห็นว่าเพื่อนของผู้เสียหายคนนี ้เป็ นบุคคลที่มีความเข้ าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
และผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตนมากพอสมควร ทังยั
้ งเป็ นคนใจเย็นทีทกั ษะและความรู้ ในการเจรจา
น่าจะมีผลดีในการเชิญเข้ าร่วมประชุมในส่วนของผู้สนับสนุนของผู้เสียหาย (Supporter)
2.3.2 ผู้กระทาผิด เป็ นผู้กระทาการโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิด
อุบตั เิ หตุในครัง้ นี ้ ผู้กระทาผิดจะเป็ นผู้ที่ทราบเหตุการณ์ในส่วนของการกระทาผิดของตนมากที่สดุ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ลาดับขันตอนและความประมาทที
้
่เกิดขึ ้นได้ อย่างไร สามารถอธิบายให้
ผู้เสียหายเข้ าใจถึง พฤติกรรมในการกระทาผิดของตนว่าเกิดจากเหตุใด และเป็ นโอกาสในการ
จัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจาการกระทาผิดของตนด้ วยการแสดงความขอโทษ สานึกผิด และให้
การช่วยเหลือชดใช้ เยียวยาจนเป็ นที่พึงพอใจของผู้เสียหาย เป็ นการสลายความขัดแย้ งที่เกิดขึน้
จากการกระทาของตน
2.3.2 หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด ผู้กระทาผิดเป็ นผู้เลือกให้
บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ เนื่องจากเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญตังแต่
้ ต้น
กล่าวคือ รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจากผู้กระทาผิด แล้ วจึงดาเนินการจัดหาทรัพย์ที่ใช้ ในการ
ประกันตัวผู้กระทาผิด และช่วยเหลือในการดาเนินคดีทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังช่วยเหลือต่อรองกับ
บริ ษัทต้ นสังกัดที่ให้ ผ้ ูกระทาผิดออกจากงานโดยทันที ให้ สามารถทางานต่อไปได้ อีกระยะหนึ่ง ที่
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สาคัญ เป็ นผู้จัดการเยี ยวยาผู้เ สี ย หายเบื อ้ งต้ นแทนผู้ก ระท าผิ ดเนื่ องจากความไม่พ ร้ อมของ
ผู้กระทาผิด โดยการดูแลเยี่ยมเยียน รับส่งผู้เสียหาย และพูดคุยเจรจากับผู้กระทาผิด หัวหน้ างาน
ของผู้กระทาผิดจึง มีบทบาทหน้ าที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่ เป็ นตัวเชื่ อมให้ ผ้ ูเสี ยหายและผู้กระทาผิด
สามารถพบปะพูดคุยและประสานสัมพันธภาพให้ ดีขึ ้น
ดังนัน้ เห็นได้ ว่าผู้เข้ าร่ วมประชุม ประสานสัมพันธภาพทุกคนมีเหตุผล
และบทบาทสาคัญในการเข้ าร่วมประชุมมากน้ อยแตกต่างกันไป โดยเฉพาะการเลือกผู้สนับสนุน
(Supporter) ในการเข้ าร่วมประชุมของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด ทังสองฝ่
้
ายต่างเลือกผู้ที่มีความรู้
และมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น เนื่องจากผู้มีส่วนร่ วมเหล่านี ้จะมีผลที่จะเป็ นผู้โน้ มน้ าว
สนับสนุนให้ ผ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดสามารถประสานสัมพันธภาพกันได้ การเลือกผู้สนับสนุนใน
การเข้ าร่ วมประชุม จึง มี ค วามส าคัญประการหนึ่ง หากผู้ สนับสนุน มี ความเข้ าใจในเหตุการณ์
ผลกระทบต่า งๆ และมี จุด ประสงค์ ที่ จ ะร่ ว มในการประชุม เพื่ อ สนับ สนุน ให้ เ กิ ด การประสาน
สัมพันธภาพเพื่อสลายความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ก็จะยังผลให้ กระบวนการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ตามเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี
2.4 พนักงานคุมประพฤติผ้ ู ประสานงาน พนักงานคุมประพฤติทา
หน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ มีบทบาทหน้ าที่สร้ างความเชื่อมัน่ (trust)
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมในการนากระบวนการดังกล่าวมาใช้ จดั การความขัดแย้ ง ด้ วยการพูดคุยทาความเข้ าใจ
กับผู้มีส่วนร่ วมทุกคนก่อนมีการประชุมดังกล่าว การที่พนักงานคุมประพฤติอธิบายวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของกระบวนการดังกล่าวแล้ วจึงสอบถามความต้ องการเข้ าร่ วมประชุมแก่ผ้ มู ีส่วน
ร่วมทุกคน แสดงให้ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติได้ ปฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
โดยยึดหลักคานึงถึง สิทธิและเสรี ภาพของผู้เสียหาย ผู้กระทาผิดในความต้ องการที่จะยินยอมให้
นากระบวนการดังกล่าวมาใช้ ยงั แสดงให้ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติเป็ นที่ยอมรับของผู้มีส่วนร่วม
ในการประชุมทุกคน เป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการสร้ างความเชื่อมัน่ ในกระบวนการนี ้ให้ กบั ผู้มีส่วน
ร่วมในการประชุม นอกจากนี ้ พนักงานคุมประพฤติยงั ปฏิบตั ิตนเป็ นกลางไม่แสดงออกว่าเข้ าข้ าง
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใด เช่น เมื่อผู้เสียหายเรี ยกร้ องค่าเสียหายในปริ มาณที่มากจนผู้กระทาผิดไม่สามารถ
ชดใช้ ได้ พนัก งานคุ ม ประพฤติ ก็ ก ล่ า วให้ ผู้ เสี ย หายพิ จ ารณาข้ อเสนอของผู้ กระท าผิ ด ใน
ขณะเดียวกัน พนักงานคุมประพฤติก็กล่าวชักชวนให้ ฝ่ายผู้กระทาผิดพยายามหาทางชดใช้ เยียวยา
ให้ แก่ผ้ เู สียหายให้ มากที่สุดแต่ตงอยู
ั ้ ่บนความเคารพการตัดสินใจของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
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นอกจากนี ้ ทัง้ ยัง รั บ ฟั ง และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม ทุก คน สอดคล้ อ งกับ
จุฑารัตน์ เอือ้ อานวย (2548) ในการศึกษาเรื่ องกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ : การปรับ
กระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทยในด้ านทักษะและค่านิยมของผู้ประสานงาน ที่พนักงานคุม
ประพฤติผ้ ปู ระสานงานจะต้ องสงวนท่าทีไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องและตัดสินใจแทน (Non-judgmental)
ยกย่องให้ เกียรติตอ่ ความเห็นของทุกคน ฟั งอย่างกระตือรื อร้ นและใส่ใจ เป็ นต้ น โดยการจัดประชุม
ประสานสัมพันธภาพดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการอบรมและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสาหรับพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ.2547 มี
ความสอดคล้ องเป็ นไปตามมาตรฐานรู ปแบบ กระบวนการ และขันตอนตามหลั
้
กการของความ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของในระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม จากการที่ผ้ วู ิจยั เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้พบว่า แม้ ว่าการ
ประชุมจะเป็ นไปได้ ด้วยดีก็ตาม แต่พนักงานคุมประพฤติยงั ไม่เป็ นขาดทักษะในการการดาเนินการ
ประชุม โดยระหว่างการประชุม พนักงานคุม ประพฤติไม่ค่อยมีการการสอดแทรกหรื อใช้ คาพูด
ชักชวนนาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมไปสู่การประสานสัมพันธภาพที่ดีได้ ดียิ่งขึ ้น เช่น การพูดชักนาไปสู่
การขอโทษของผู้กระทาผิด เป็ นต้ น ไม่มีการนากระบวนวิธีทางจิตวิทยาที่ผลัดกันเป็ นผู้พดู และผู้ฟัง
โดยผู้ฟังจะเป็ นผู้สรุ ปความภายหลังจากที่จบการฟั งซึ่งทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เชิงตระหนักซึ่งเป็ น
รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ส น ท น า ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย ค ว า ม รู้ สึ ก ก า ร ส รุ ป แ ล ะ ก า ร ต ร ะ ห นั ก
(Describe, Summarize and Recognize) ของขันตอนการท
้
างานของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉั น ท์ ม าใช้ ซึ่ ง จุ ฑ ารั ต น์ เอื อ้ อ านวย (2548) ได้ ศึก ษาไว้ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์: การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย ซึ่งเทคนิควิธีเหล่านี ้ อาจจะเกิดขึ ้นได้
จากประสบการณ์ของผู้ดาเนินการประชุมหรื อการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญด้ านกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ดังนัน้ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิง านกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการนากระบวนการดังกล่าวมาใช้ ให้ เกิด ประสิทธิภาพ
มากที่สดุ สอดคล้ องกับการพัฒนาแผนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ขององค์การสหประชาชาติที่ระบุ
ไว้ ใน Handbook on Restorative Justice Programmes: United Nations, 2006 ที่ระบุไว้ ว่าให้ มี
การการอบรมฝึ กฝนอย่างเป็ นมาตรฐานแก่อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน และคนกลาง ให้ มีความรู้
ความเข้ า ใจที่ ตรงกันและมี การพัฒ นาการนากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง สมานฉันท์ ม าใช้ อย่า ง
ต่อเนื่อง การจัดให้ มีการฝึ กอบรมความรู้และทักษะนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ใน
งานคุ ม ประพฤติ บ่ อ ยครั ง้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านมี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ
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(Professional) สามารถนากระบวนการดังกล่าวไปเป็ นเครื่ องมือใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งให้
ประสบผลสาเร็จได้ อย่างดียิ่งขึ ้น
2.5 ข้ อตกลงในการชดใช้ เยียวยา ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ มี
โอกาสทาความเข้ าใจกัน สามารถตกลงที่จะชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายได้ จากการประชุมในครัง้ นี ้
แม้ ว่าในระยะแรกในการประชุมผู้เสียหายจะแสดงอารมณ์โกรธเคืองผู้กระทาผิดบ้ าง แต่ด้วยท่าที
ของผู้กระทาผิดที่มีลกั ษณะนอบน้ อม แสดงการสานึกผิดด้ วยความจริ งใจ และขอโทษผู้เสียหาย
แล้ ว ผู้เสียหายก็ไม่ได้ แสดงท่าทีมีอารมณ์โกรธเหลืออยู่อีก ในส่วนของค่าเสียหายแต่เดิมผู้เสียหาย
เรี ยกร้ องไปเป็ นจานวนเงิน 2 ล้ านบาท แต่จากการประชุมผู้เสียหายมีความเข้ าใจในความสามารถ
ในการชดใช้ เยียวยาของผู้กระทาผิดจึงสามารถตกลงค่าเสียหายที่จานวนเงิน 7 แสนบาท แสดงให้
เห็นว่า แม้ การกระทาผิดดังกล่าว ผู้เสียหายจะได้ รับบาดเจ็บสาหัสจนต้ องทนทุกข์ทรมานกับความ
เจ็บปวดและได้ รับความเสียหายมูลค่าสูง แต่กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์เป็ นกระบวนการ
ที่ คานึง ถึง ความรู้ สึกของผู้เ สี ยหายและความพึง พอใจของผู้เสี ยหายและผู้กระทาผิดเป็ นหลัก
ดังนัน้ กระบวนการดังกล่าวจึงใช้ เพื่อเยียวยาความรู้สึกของผู้เสียหายและนาไปสู่ข้อตกลงในการที่
ผู้ ต้ องหาชดใช้ เยี ย วยาให้ กั บ ผู้ เสี ย หายจนเป็ นที่ พ อใจของทั ง้ สองฝ่ าย สอดคล้ องกั บ ที่
กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ให้ สมั ภาษณ์ ในหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2548
ว่าเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ เหยื่อและผู้กระทาผิดจะต้ องได้ รับความ
พอใจทังสองฝ่
้
าย
3.
ด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ วนร่ วมในการน ากระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ ด้ านการ
ด าเนิ น การประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพ ด้ า นรู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นการประชุม กลุ่ม ประสาน
สั ม พั น ธภาพ ด้ านเวลาและสถานที่ ที่ ใ ช้ ในการจั ด การประชุ ม ประสานสั ม พั น ธภาพ
ด้ านผู้ดาเนินการประชุม กลุ่ม ประสานสัม พันธภาพ ด้ านจ านวนผู้เข้ าร่ วมประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพ ด้ านผลหลังการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ และด้ านกระบวนการทังหมดใน
้
การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพโดยรวม มีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมากในทุกด้ าน
ของการประชุ ม ประสานสั ม พั น ธภาพในครั ง้ นี ้ ควา มสอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของ
ยศวันต์ บริ บรู ณ์ธนา (2553) ที่พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดโดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
ด้ านต่างๆของประสิทธิผลในการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
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นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ เช่น Umbreit and Coates (1992)
การศึกษาเด็กและเยาวชนกระทาผิดใน 4 แหล่งคือ Albuquerque Minneapolis Oakland and
Austin พบว่า 79% ของเหยื่ออาชญากรรม และ 87% ของผู้กระทาผิดที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ไกล่เ กลี่ ยมี ความพึง พอใจในกระบวนการดัง กล่าว นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิจัยที่ สอดคล้ อ งกันคือ
Umbreit and Fercello (1999) ศึก ษาเรื่ อ งโปรแกรมการไกล่ เ กลี่ ย เหยื่ อ -ผู้ก ระท าผิ ด
พบว่า 100% ของเหยื่ออาชญากรรมซึ่งมีส่วนร่ วม และ 88.4% ของผู้กระทาผิดที่มีส่วนร่ วมมี
ความพึงพอใจในกระบวนการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่า ความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพของ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมในคดีนีใ้ นทุกด้ านมี ระดับ พึงพอใจมาก โดยเฉพาะในด้ านรู ปแบบที่ ใช้ ในการ
ประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ และในด้ านผลหลังการประชุมประสานสัมพันธภาพที่มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ที่ 3.00 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนร่วมในการประชุมทุก คนมีความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าผู้มีสว่ นร่วมในการประชุมเห็นด้ วยในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการ
จัดการความขัดแย้ งในคดีประมาท และยังมีความพอใจมากในผลและข้ อตกลงจากการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ
ในด้ านการดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 และด้ านเวลา
และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60 ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าผู้มีสว่ นร่วมในการประชุมทุกคนมีความพึงพอใจมาก แต่น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับด้ านอื่นๆ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจยั พบว่า ในด้ านการดาเนินการประชุมพนักงานคุมประพฤติจดั ให้ มีการ
ประชุมขึ ้นโดยนัดหมายผู้เกี่ยวข้ องก่อนการประชุมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้ าร่วมการประชุมเห็น
ว่าแม้ จะมีการนัดเวลาล่วงหน้ า ซึ่งการประชุมจัดขึ ้นหลังเกิดเหตุเป็ นเวลา 9 เดือนซึ่งทิ ้งระยะเวลา
จากวันที่เกิดเหตุนานจนเกิน ไป โดยน่าจะมีการจัดการประชุมก่อนหน้ านี ้และควรจะจัดให้ มีการ
ประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ส่วนในด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้วิจยั พบว่า ผู้มีส่วนร่ วมในการประชุมเห็นว่าเวลาในการประชุมเป็ น
เวลาทางาน ผู้มีสว่ นร่วมในการประชุมจะต้ องลางานเพื่อมาร่วมประชุม แสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนร่วม
ในการประชุมยังมีการหึความสาคัญในการประชุมดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงั
ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 8 ลาดับความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพ
ระดับความพึง
พอใจ
พอใจมากที่สดุ

ความพึงพอใจในการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพ
รูปแบบที่ใช้ ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
ผลหลังการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
ผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
พอใจปานกลาง กระบวนการทั ง้ หมดในการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัมพันธภาพโดยรวม
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
พอใจน้ อยที่สดุ
เวลาและสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การประชุม ประสาน
สัมพันธภาพ
ด้ านการดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
ที่มา: พัฒนพงษ์ ทองเนื ้อสุก, 2554

ค่ าเฉลี่ย
3.00
3.00
2.95
2.90
2.80
2.60
2.50

ประเด็นที่ น่าสนใจคื อ แม้ ว่าคดีที่ ใช้ ศึกษาจะเป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี คดี ขับรถยนต์
ประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส ผู้กระทาผิดไม่มีเจตนาในการกระทาความผิดแต่เป็ น
คดีที่ผ้ เู สียหายได้ รับบาดเจ็บสาหัสมีความทนทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด ทังยั
้ งมีมลู ค่าความ
เสี ยหายในด้ านต่างๆสูง แต่ส ามารถใช้ กระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ ซึ่งให้ ความส าคัญ
คานึง ถึงความรู้ สึกของผู้เสี ยหายมาจัดการความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างคู่กรณี ได้ เป็ นอย่างดี
ดังผลการวิจยั ที่ผ้ มู ีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมากในทุก
ด้ าน
ทัง้ นี ้ อาจมีผ ลจากองค์ประกอบด้ านต่างๆที่เป็ นปั จจัยเกื อ้ หนุนให้ การนากระบวนการ
ดังกล่าวมาใช้ ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ โอกาสในการชดใช้ เยียวยาทาความ
เข้ าใจกันก่อนที่จะมีการประชุม ผู้เสียหายได้ รับการพูดคุยเยียวยาเบื ้องต้ นจากฝ่ ายผู้กระทาผิดโดย
หัว หน้ า งานของผู้ก ระท าผิ ด เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ สิ่ ง เหล่า นี อ้ าจเป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ จ ะส่ง ผลในการ
สมานฉันท์ ประสานสัม พันธภาพที่ ดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดได้ ง่ ายขึน้ ทัง้ การเลื อก
องค์ประกอบของกลุ่มผู้ที่เข้ าร่วมประชุมก็สามารถเลือกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งที่
เกิดขึน้ อย่างแท้ จริ ง ทาให้ ก ารประชุมสามารถร่ วมกันพูดคุยแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องตรงจุด ที่
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สาคัญอีกประการหนึง่ กระบวนการดังกล่าวยังให้ ความรู้ สึกว่าผู้เสียหายได้ รับศักดิ์ศรี ซึ่งถูกทาลาย
จากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นคืนมา โดยตนสามารถเรี ยกร้ องการชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายตามสิทธิ
ของตนได้ เมื่อผู้เสียหายมีความรู้ สึกที่ดีดงั กล่าว ก็ย่อมส่งผลให้ กระบวนการนี ้สามารถขับเคลื่อน
ผ่านไปสู่ความทมสาเร็ จได้ ด้วยดี นาไปสู่ข้อตกลงที่เป็ นที่พึงพอใจของทังสองฝ่
้
าย และสามารถใช้
กระบวนการนี ้เป็ นเครื่ องมือคืนสัมพันธภาพที่ดีกลับสูส่ งั คมได้ ประสบผลสาเร็จอย่างน่าพึงพอใจ
ประการสาคัญประการหนึง่ การประสานสัมพันธภาพที่ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพึงพอใจ
ได้ นนั ้ เกิดจาการให้ อภัยของผู้เสียหาย ซึ่งพื ้นฐานทางวัฒนธรรม (Tradition) และการขัดเกลาทาง
สัง คม (Socialization) ของคนไทยปลูก ฝั ง ค่ า นิ ย ม (Values) การให้ อภั ย (Forgiveness) แก่
ผู้ก ระท าผิ ด ดัง นัน้ การนากระบวนการดัง กล่าวมาใช้ ใ นการจัด การความขัด แย้ ง ที่ เกิ ด ขึน้ จึง
สามารถประสบความสาเร็ จที่เป็ นที่พึงพอใจของผู้เห็นพ้ องกับค่านินมดังกล่าวและผู้เข้ าร่ วมการ
ประชุมได้ เป็ นอย่างดี
4. ด้ านอื่นๆที่พบจาการวิจัย
1. การน ากระบวนการยุ ติธ รรมเชิ งสมานฉั นท์ ม าใช้ ในคดี ป ระมาท
กระบวนการดัง กล่า วเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ สี ย หายและผู้ก ระท าผิ ด ได้ มี ก ารพบปะเพื่ อ ที่ จ ะพูด คุย
แสดงความรู้ สึก แสดงความสานึกผิด และผู้เสียหายได้ รับการขอโทษจากผู้กระทาผิด โดยเฉพาะ
ในคดีขบั รถยนต์ประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัสนี ้ ผู้กระทาผิดไม่มีเจตนาขับรถไปชน
ผู้เสี ยหายให้ ได้ รับบาดเจ็บ แต่ผ้ ูเสียหายได้ รับบาดเจ็บสาหัสมีความทนทุกข์ ทรมานและความ
เจ็บปวด ทังยั
้ งมีมูลค่าความเสียหายในด้ านต่างๆสูง หากผู้เสียหายได้ รับการชดใช้ เยียวยาจาก
ผู้ กระท าผิ ด ตามสมควรแล้ ว ผู้ เสี ย หายก็ มี ก ารให้ อภั ย แก่ ผ้ ู กระท าผิ ด และน าไปสู่ ก ารคื น
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคูก่ รณีได้ ง่ายกว่าคดีอื่นๆที่ลกั ษณะมีเจตนา
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ตารางที่ 9 สถิตคิ ดีความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกและคดีขับรถประมาท
สานักงาน คุมประพฤติท่ วั ประเทศ ปี พ.ศ.2549 – 2552
ประเภทการกระทาผิด /
ปี พ.ศ.
ขับรถประมาท
พระราชบัญ ญัติจ ราจรทาง
บก
รวมคดีทงสองประเภท
ั้

2549

2550

2551

2552

รวม

6,281
41,187

6,019
44,461

5,150
41,718

2,612
28,785

20,062
156,151

4 7,468

5 0,480

4 6,868

3 1,397

176,213

จากตารางสถิ ติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ จ ราจรทางบกและคดีขับรถประมาท
สานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ ปี พ.ศ.2549 – 2552 จะเห็นได้ ว่า คดีที่เข้ ามาสู่สานักงานคุม
ประพฤติทวั่ ประเทศ เฉพาะตามความผิดคดีขบั รถประมาทที่ในปี พ.ศ.2549 - 2552 เป็ นระยะเวลา
4 ปี มีจานวนคดีมากถึง 20,062 คดี ดังนัน้ หากมีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
จัดการความขัดแย้ งในคดีประมาทที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยให้ ผ้ ูกระทาผิดมีโอกาสได้ แสดงการขอ
โทษและรับผิดชอบชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายให้ แก่ผ้ เู สียหายตามจานวนสมควรแล้ วจะส่งผลดีให้ เกิด
ความสมานฉันท์เกิดขึ ้นกับคูก่ รณีและเป็ นการคืนสัมพันธภาพที่ดีสสู่ งั คมได้ มากขึ ้น
2. การผลักดันให้ มีการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาปฏิบัติใช้
ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัย ยังพบว่า การนากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤตินนั ้ พนักงาน
คุมประพฤติปฏิบตั ิงานตามนโยบายการปฏิบตั ิงานกระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขันตอน
้
การสืบเสาะและพินิจ โดยเป็ นนโยบายการปฏิบตั ิงานของพนักงานคุมประพฤติด้วยการส่งเสริ ม
การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจผ่านนโยบายและ
ตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติซึ่งมีการส่งเสริ มให้ มีการนามาใช้ ตงแต่
ั ้ เดื อนมีนาคม พ.ศ.2547-2552
โดยในระยะแรกที่มีการส่งเสริมให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการ
้
สืบเสาะและพินิจกรมคุมประพฤติจะมีการจัดอบรมความรู้ความเข้ าใจและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้ แก่พนักงานคุมประพฤติที่จะต้ องนากระบวนการดังกล่าวไป
ใช้ ในขันตอนสื
้
บเสาะและพินิจอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในระยะหลังการจัดอบรมความรู้ ความเข้ าใจ
และขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ของกรมคุมประพฤติมีน้อยลงส่งผล
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ให้ มีพนักงานคุมประพฤติปฏิบตั งิ านกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ไม่เพียงพอ กอปรกับตังแต่
้
ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้ นมาการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและ
พินิจของพนักงานคุมประพฤติไม่ได้ รับการสนับสนุนโดยไม่เป็ นตัวชี ้วัดในการปฏิบตั ิงานของกรม
คุมประพฤติ ดังนัน้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ของพนักงานคุมประพฤติจึงมี
ไม่มากเท่าที่ควร
อย่างไรก็ดี จาการศึกษาวิจัยพบว่าตัวชี ้วัดของกรมคุมประพฤติตงแต่
ั ้ ปี
2552 เป็ นต้ นมา นโยบายของกรมคุม ประพฤติไ ด้ ให้ ค วามส าคัญ เน้ น ไปในการแก้ ไ ขฟื ้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติแก้ ไขฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
อาจเกี่ยวเนื่องด้ วยสถานการณ์ยาเสพติดในปั จจุบนั มีสถิติเพิ่มมากขึ ้นกว่าช่วงก่อน และรัฐบาลมี
นโยบายด้ านการปราบปรามและบาบัดผู้ติดยาเสพติด ดังนัน้ กรมคุมประพฤติจึงให้ ความสาคัญ
กับเรื่ องยาเสพติดซึ่งเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนก่อน นโยบายการส่งเสริ มการนากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ ในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจจึงหยุดฉะงักยังไม่ได้ รับการสนับสนุนส่งเสริ ม
ต่อเนื่องให้ เป็ นตัวชี ้วัดของกรม

บทที่ 5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ ง
ในคดี ก ารกระท าผิ ด โดยประมาท: ศึก ษากรณี ส านัก งานคุม ประพฤติ ป ระจ าศาลอาญา มี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความรู้ ความเข้ าใจ ของผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุม
ประพฤติประจ าศาลอาญา รวมถึง รู ป แบบ กระบวนการ และวิ ธี ก ารโดยการน ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท และความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา
จากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการรวบรวมข้ อมูล
เกี่ ยวกับแนวคิด งานวิจัยและเอกสารต่า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ เอกสารทางวิช าการ บทความ
วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารงานวิจยั ต่างๆ เป็ นต้ น และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ เทคนิค
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เสียหายและญาติของผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด
และญาติของผู้กระทาผิดในคดีความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและของเมาอย่ างอื่น เป็ นเหตุให้
เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส และขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับอันตราย
สาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือตามสมควรนี ้ และใช้ วิธีการการสังเกตการณ์ (Observation)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ทังนี
้ ้ผู้วิ จยั ทาการศึกษาเฉพาะคดีขบั รถ
โดยประมาท โดยมีผ้ เู กี่ยวข้ องในคดีดงั กล่าวที่ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมทังสิ
้ ้นจานวน 5 คน
ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2554
สามารถอภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณี สานักงานคุมประพฤติประจ าศาลอาญา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้ าใจ ของผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทของสานักงานคุม
ประพฤติประจ าศาลอาญา รวมถึง รู ป แบบ กระบวนการ และวิ ธี ก ารโดยการน ากระบวนการ
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ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท และความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการจัดการความ
ขัด แย้ งในคดี ก ารกระท าผิ ด โดยประมาทของส านัก งานคุม ประพฤติ ป ระจ าศาลอาญา นัน้
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจของผู้ มี ส่ว นร่ วมในการน ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
จากการศึกษาในด้ านความรู้ ความเข้ าใจของผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ พบว่า สานักงานคุมประพฤตินากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในรู ปแบบที่ เรี ยกว่า การประชุมประสานสัมพันธภาพมาใช้ ผู้มีส่วนร่ วมในการนากระบวนการ
ดังกล่าว มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันออกไป
ในส่ว นของพนัก งานคุม ประพฤติ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ กระบวนการ
ยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าจากการอบรมและคู่มื อ การปฏิ บัติ ง านกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจสาหรับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อนามาปฏิบตั ิงานใน
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในส่วนของผู้ร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ ได้ แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด เพื่อน
ของผู้ เสี ย หาย และหัว หน้ า งานของผู้ กระท าผิ ด ก่ อ นหน้ าที่ จ ะมาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประสาน
สัมพันธภาพ ไม่มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทมาก่อนไม่ว่าจะเป็ นความรู้ จากการ
อบรม หนัง สื อ แผ่น พับ หรื อ สื่ ออื่ น ๆ โดยผู้มี ส่ว นร่ วมทุกคนได้ รั บ ความรู้ เกี่ ยวกับ การประชุม
ประสานสัมพันธภาพว่ามี จุดประสงค์ รายละเอียดในส่วนของรู ปแบบ วิธีการ และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพเบื ้องต้ นจากการอธิบายในขันตอนของการเชิ
้
ญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องในคดีมาร่วมประชุมของพนักงานคุมประพฤติผ้ รู ับผิดชอบคดี ดังนัน้ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพทุกคนจะมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพียงระดับหนึ่งก่อนเริ่ มขันตอนการประชุ
้
มประสานสัมพันธภาพ โดยผู้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ดังกล่าวรับทราบวัตถุประสงค์ของกระบวนการนีส้ อดคล้ องตรงกันและต้ องการเข้ าร่ วมประชุม
ประสานสัมพันธภาพ เพื่อให้ การประชุมประสานสัมพันธภาพช่วยฟื น้ ฟูความเสียหายทังทางด้
้
าน
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จิตใจให้ แก่ผ้ เู สียหาย รวมทังผู
้ ้ กระทาผิดมีการชดใช้ เยียวยาให้ ผ้ เู สียหาย และคืนสัมพันธภาพที่ดี
กลับสูส่ งั คม
นอกจากนี ้ จากการศึก ษาวิ จัย ผู้วิ จัย พบว่า พนัก งานคุม ประพฤติเ ป็ นผู้มี ส่ว น
สาคัญในการถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ให้ แก่ผ้ มู ีส่วน
เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่ วมประชุม โดยก่อนหน้ าที่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องในการประชุมประสานสัมพันธภาพจะ
เข้ าร่วมประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุมอาจจะไม่มี ความรู้ความเข้ าใจในด้ านจุดประสงค์ รูปแบบ วิธีการ
และขัน้ ตอนในการประชุม ประสานสัมพันธภาพเลยก็ ตาม แต่ในขัน้ ตอนการสืบเสาะและพินิจ
เมื่อพนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบคดีจะมีการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุม
ประพฤติผ้ ทู าหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานการประชุมจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
ประชุมแก่ผ้ มู ีส่วนร่ วมที่จะเข้ าประชุม พนักงานคุมประพฤติ ผู้ประสานงานการประชุม จึงเป็ นผู้มี
ส่วนส าคัญที่ สุดในการถ่ายทอดความรู้ ความเช้ าใจให้ ผ้ ูมี ส่วนร่ วมประชุม เกี่ ยวกับการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ
1.2 ด้ านรู ปแบบ กระบวนการ และวิธีการในการนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
จากการศึกษาในด้ านรู ปแบบในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉั นท์มาใช้
ในการจัดการความขัด แย้ ง ผู้ศึกษาวิ จัย พบว่า ในส่ว นของส านักงานคุม ประพฤติซึ่ง ได้ น า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในขันตอนการสื
้
บเสาะและพินิจ โดยใช้ วิธีการประชุม
ประสานสัมพันธภาพหรื อการไกล่เกลี่ยเหยื่อ -ผู้กระทาผิด (Victim-Offender Mediation) มาใช้ ใน
คดีที่ศาลมีคาสัง่ ให้ สืบเสาะและพินิจผู้กระทาผิด ซึ่ง รู ปแบบการไกล่เกลี่ยเหยื่อ-ผู้กระทาผิดเป็ น
รูปแบบหนึ่งในสี่รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีใช้ อยู่เป็ นสากลตามหลักของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ มี พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท าหน้ าที่ เ ป็ นคนกลางผู้ ประสานงาน
(Mediator/Facilitator) เป็ นผู้ ด าเนิ น การประสานงาน โดยกระบวนการดัง กล่ า วมี ขั น้ ตอน
ตามลาดับนี ้
1.2.1 ขัน้ ก่ อนเข้ าประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ในชันเจ้
้ าหน้ าที่
ตารวจ พนักงานสอบสวนจะทาสานวนเสนอให้ อยั การสัง่ ฟ้องคดี และเมื่ออัยการสัง่ ฟ้องคดีตอ่ ศาล
ชันต้
้ น ศาลมีคาสัง่ ให้ พนักงานคุมประพฤติทาการสื บเสาะและพินิจในประเด็นต่างๆ พนักงานคุม
ประพฤติจ ะท าการสื บ เสาะและพิ นิ จ ตามค าสั่ง ของศาล และพิ จ ารณาว่ า คดี นี ส้ ามารถที่ จ ะ
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ดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพได้ พนักงานคุมประพฤติผ้ รู ับผิดชอบคดีจะโทรศัพท์
ติ ด ต่ อ ผู้ เกี่ ย วข้ องในคดี เ พื่ อ สอบถามความต้ อ งการที่ จ ะเข้ าร่ ว มการประชุ ม กลุ่ ม ประสาน
สัม พัน ธภาพแก่ ผ้ ูเ สี ยหาย เพื่ อ นของผู้เ สี ย หาย ผู้ก ระท าผิ ด และหัวหน้ างานของผู้กระทาผิ ด
ตามลาดับ โดยในขัน้ ตอนนีห้ ากผู้มีส่วนร่ วมไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ พนักงานคุมประพฤติจะให้ ความรู้ เบื ้องต้ นแก่ผ้ ูมีส่วนร่ วมทุกคน เมื่อผู้มีส่วนร่ วมมี
ความรู้ความเข้ าใจและตอบรับที่จะเข้ าประชุมดังกล่าวแล้ ว พนักงานคุมประพฤติได้ นดั หมายให้ มี
การประชุมประสานสัมพันธภาพในวัน ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. ที่ สานักงาน
คุมประพฤติประจาศาลอาญา
1.2.2 ขัน้ ตอนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
เมื่อถึงวันและเวลาที่นดั หมาย ผู้มีสว่ นร่วมทุกคนพร้ อมกันที่สานักงานคุม
ประพฤติประจาศาลอาญา พนักงานคุมประพฤติทาหน้ าที่เป็ นคนกลางผู้ประสานงานเชิญผู้มีส่วน
ร่วมการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพเข้ าสูห่ ้ องประชุมของสานักงานคุมประพฤติ
สถานที่ท่ ีใช้ จัดการประชุม เป็ นห้ องประชุมของสานักงานคุมประพฤติ
ขนาดห้ องประชุมไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปจนสร้ างความอึดอัดหรื อความประหม่าแก่ผ้ มู ีส่วนร่วม
การประชุม มีความสะอาด แสงสว่างเพียงพอสามารถเห็นหน้ าของผู้เข้ าประชุมทุกคนได้ ชดั เจน
มี ค วามเงี ย บไม่มี เ สี ย งรบกวนขณะด าเนิ น การประชุม จากภายนอก ภายในห้ อ งประชุม เปิ ด
เครื่ องปรับอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิพอเหมาะไม่หนาวหรื อร้ อนจนเกินไป ทาให้ มีบรรยากาศของห้ องที่ใช้
ทาการประชุม โดยรวมเหมาะสมที่ ผ้ ูเสียหายและผู้กระทาผิด จะได้ มีโอกาสพบปะพูดคุย แสดง
ความรู้สกึ แก่ที่ประชุม
การจัดเก้ าอีน้ ่ ังประชุม พนักงานคุมประพฤติจะเชิญให้ ผ้ มู ีส่วนร่ วมนัง่
บนเก้ าอี ้พลาสติกสีน ้าเงินมีพนักพิงเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสามารถนัง่ ประชุมได้ อย่างผ่อนคลาย โดยเก้ าอี ้
ดังกล่าวถูกจัดเตรี ยมตังเรี
้ ยงไว้ ในลักษณะเป็ นวงกลมในห้ องประชุม มีตาแหน่งการนัง่ เป็ นวงกลม
เพื่ อสลายความไม่เ ท่าเที ย มกันของแต่ล ะฝ่ ายและไม่เป็ นการแบ่ง ฝ่ ายระหว่างผู้เสี ยหายและ
ผู้กระทาผิ ด เริ่ ม จากพนักงานคุม ประพฤติ (วนขวา) ผู้กระทาผิด หัวหน้ างานของผู้กระทาผิ ด
เพื่อนของผู้เสียหาย และผู้เสียหาย
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เริ่ มเปิ ดการประชุม เมื่อผู้มีส่วนร่ วมทุกคนนัง่ ประจาแล้ วพนักงานคุม
ประพฤติ ผู้ประสานงานซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการประชุมจะกล่าวสวัสดีต้อนรับผู้เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
หน้ าตายิ ้มแย้ มสดใส
รั บ ทราบกฎเกณฑ์ พืน้ ฐาน พนักงานคุม ประพฤติผ้ ูประสานงานจะ
อธิ บ ายขัน้ ตอนการประชุ ม ว่ า เมื่ อ เริ่ ม ต้ น ประชุ ม จนเสร็ จ สิ น้ จะมี ก ารสรุ ป ข้ อตกลงร่ ว มกั น
มี จุด ประสงค์ที่ ต้อ งการฟื ้นฟูสัม พันธภาพที่ ดี ต่อ กัน ให้ ทัง้ สองฝ่ ายได้ ถ่ ายทอดความรู้ สึก และ
ผลกระทบที่ได้ รับจากคดีที่เกิดขึ ้น รวมถึงสิ่งที่อยากให้ ผ้ กู ระทาผิดชดใช้ เยียวยาให้ กับผู้เสียหาย
และกติกาในการประชุม ว่าต้ องใช้ คาที่สุภ าพในการประชุม มี การสลับกันพูดและต้ องให้ ความ
สนใจในการฟั ง และหากมีความต้ องการจะยุตกิ ารประชุมสามารถทาได้ ทกุ เมื่อ
บรรยายความรู้ สึกและผลกระทบ พนักงานคุมประพฤติเปิ ดโอกาสให้
ให้ ผ้ เู สียหายกล่าวถึงผลกระทบ ความเสียหาย ความรู้สึกจากคดีที่เกิดขึ ้น โดยผู้เสียหายกล่าวแก่ที่
ประชุมพร้ อมมีอารมณ์และท่าทางโกรธเล็กน้ อยว่าตนได้ รับบาดเจ็บอย่างสาหัส ต้ องเข้ ารับการ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็ นเวลานานถึง 15 วัน ร่ างกายบริ เวณข้ อศอกข้ างขวาและหัวเข่าทัง้
สองข้ างถลอก กระดูกบริ เวณไหล่ขวาหัก ปวดบริ เวณก้ นกบ ตัดดามเหล็กไว้ ในแขนขวา และยัง
ต้ องนอนรักษาตัวที่บ้านต่อเป็ นระยะเวลา 3 เดือนอาการจึงจะดีขึ ้น อีกทังในวั
้ นเกิดเหตุผ้ กู ระทาผิด
ขับ รถยนต์ ช นแล้ ว ยัง หนี ไ ม่ ใ ห้ ก ารช่ว ยเหลื อ ตน โดยในขณะรั ก ษาตัว ผู้เ สี ย หายเครี ย ดจนคิ ด
อยากจะฆ่าตัว ตาย โดยมี เ พื่ อนของผู้เสี ยหายกล่าวเสริ ม ถึง เรื่ องความเสี ยหายของผู้เสี ยหาย
ทางด้ านร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย จากนันพนั
้ กงานคุมประพฤติได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทาผิด
ได้ กล่าวผลกระทบและความรู้สึกของตน ผู้กระทาผิดกล่าวว่าตนไม่ตงใจที
ั ้ ่จะทาให้ เกิดเหตุการณ์
ดัง กล่าวและไม่เ ห็นว่า ได้ ขับรถยนต์ช นผู้เสี ยหายเลยไม่มี โอกาสหยุดรถให้ ความช่วยเหลื อแก่
ผู้เสียหายและหากตนทราบว่าเกิดเหตุดงั กล่าวจะไม่หนีและรี บเข้ าไปช่วยเหลือผู้เสียหายโดยทันที
ผู้ก ระท าผิ ด ยัง กล่า วถึ ง ผลกระทบจากคดี ว่า โดนไล่อ อกจากงาน รวมถึ ง ขอความเห็ น ใจจาก
ผู้เ สี ยหายโดยเล่าถึง ความส าบากของตนและพฤติกรรมเลิกสุราอย่างเด็ดขาดหลัง เกิ ดเหตุถึง
ปั จจุบนั หัวหน้ างานของผู้เสียหายมีโอกาสกล่าวสนับสนุนรับรองว่าผู้กระทาผิดได้ เลิกดื่มสุราตังแต่
้
หลังวันเกิดเหตุจริง
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แสวงหาข้ อ ตกลงในการชดใช้ เ ยี ย วยาค่ า เสี ย หาย พนัก งานคุม
ประพฤติกล่าวนาว่าผู้เ สียหายต้ องการเรี ยกร้ องการชดใช้ เยี ยวยาค่าเสี ยหายจากผู้กระทาผิด
อย่ า งไรบ้ าง ผู้ เสี ย หายจึ ง แสดงมู ล ค่ า ความเสี ย หาย ได้ แก่ ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หาย
เช่น รถจักรยานยนต์คนั เกิดเหตุ ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าดาเนินคดี ค่าทาขวัญ และค่าอื่นๆ
เป็ นจ านวนเงิ น รวม 700,000 บาทนอกเหนื อจากที่ บริ ษั ทประกันภัยรถยนต์ไ ด้ ช ดใช้ เป็ นค่า
รั กษาพยาบาลและค่า ผ่าตัด แก่ผ้ ูเสี ยหายไปแล้ ว เป็ นจ านวนเงิ น 366,322.20 บาท จากนัน้
พนักงานคุมประพฤติจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทาผิดแสดงความรับผิดชอบที่จะชดใช้ คา่ เสียหายโดย
ผู้กระทาผิดกล่าวว่ากล่าวว่าตนไม่มีเงินที่จ ะชดใช้ แก่ผ้ เู สียหาย แต่ก็จะพยายามที่จะชดใช้ เยียวยา
ผู้เ สี ย หายให้ ม ากที่ สุด เท่ า ที่ ต นสามารถจะท าได้ รวมถึ ง มอบให้ บ ริ ษั ท ประกัน ภัย เป็ นผู้ร่ ว ม
รับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายแก่ผ้ เู สียหายตามที่เรี ยกร้ อง
การเยี ย วยาจิ ต ใจของผู้ เสี ย หาย เมื่ อ พนัก งานคุม ประพฤติ ถ าม
ผู้กระทาผิดว่ามีอะไรที่เป็ นความในใจหรื ออยากจะบอกแก่ผ้ เู สียหายหรื อไม่ ผู้กระทาผิดกล่าวขอ
โทษด้ วยนา้ เสียงอ่อนน้ อมและท่าทางที่ส านึกผิดอย่างจริ งใจพร้ อมทัง้ ยกมื อขอโทษผู้เสียหาย
ผู้เสียหายยกมือรับไหว้ จากผู้กระทาผิดทันทีพร้ อมกล่าวด้ วยน ้าเสียงที่อ่อนโยนลงกว่าตอนต้ นของ
การประชุมอย่างเห็นได้ ชัดเจนว่าจริ งๆแล้ วก็ไม่ได้ ติดใจอะไรแล้ ว เพียงแต่อยากให้ ผ้ ูกระทาผิด
ช่วยเหลือชดใช้ เยียวยาค่าเสียหายบ้ างเท่านันเอง
้ จากนัน้ พนักงานคุมประพฤติกล่าวสรุปข้ อตกลง
ที่ ไ ด้ จ าการประชุม ในครั ง้ นี ว้ ่ า ผู้เ สี ย หายยอมรั บ จะรอการชดใช้ จ ากผู้ก ระท าผิ ด ผ่ า นบริ ษั ท
ประกันภัยโดยการดาเนินคดีก็ยงั เป็ นไปตามกระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ
สรุ ปข้ อตกลงและปิ ดการประชุม พนักงานคุมประพฤติสรุ ปและทา
ข้ อตกลงร่ วมกันในการประชุมประสานสัมพันธภาพว่า ในการชดใช้ เยียวยาของผู้กระทาผิดแก่
ผู้เสียหาย ผู้เสียหายจะยินดีรอการชดใช้ จากบริษัทประกันภัยและดาเนินคดีตอ่ ไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม จากนัน้ พนักงานคุม ประพฤติจึง ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม เซ็นชื่ อรั บทราบข้ อตกลงจากการ
ประชุม แล้ ว จึง กล่า วขอบคุณ ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม ที่ ส ละเวลาและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการประชุม
จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุม
บรรยากาศหลังการปิ ดการประชุม ผู้กระทาผิดและหัวหน้ างานของ
ผู้กระทาผิดรี บลุกขึ ้นไปยกมือขอโทษผู้เสียหายอีกครัง้ หลังจากนันจึ
้ งพูดคุยกันเล็กน้ อยด้ วยท่าทีที่
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มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ ้น ต่างจากก่อนการเข้ าร่ วมการประชุมและตอนต้ นของการประชุม
ที่เมื่อผู้เสียหายและผู้กระทาผิดเจอกันก็ได้ ยกมือไหว้ เป็ นการทักทายเท่านันแต่
้ ไม่ได้ มีการพูดคุยกัน
การประชุมประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ผ้ ้ เู สียหายและผู้กระทาผิดจึงได้ มีโอกาส
พูดคุยแสดงความรู้ สึก และผู้กระทาผิดได้ มีโอกาสขอโทษ ชดใช้ เยียวยาให้ กับผู้เสียหายตามแก่
สมควร เพื่อเป็ นการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากคดีดังกล่าว เพื่อคืนสัมพันธภาพที่ดีส่สู งั คม
สอดคล้ องตามหลักการสาคัญ ของกระบวนการยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ 4 ประการ ได้ แก่ หลัก
บุ ค ค ล นิ ย ม ( Personalism) ก า รช ด ใ ช้ ค่ า ท า ข วั ญ ( Reparation) ก า ร ก ลั บ คื น สู่ สั ง ค ม
(Reintegration) และการมีสว่ นร่วม (Participation)
1.2.3 ขัน้ ตอนหลังการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ การประชุม
ประสานสัมพันธภาพครัง้ นี ใ้ ช้ เวลาในการประชุม 59 นาที แม้ เริ่ มแรกของการประชุมบรรยากาศ
ค่อนข้ างตึงเครี ยด แต่เมื่อผู้เสียหายได้ พดู คุยทาความเข้ าใจและรับ การขอโทษจากผู้กระทาผิดในที่
ประชุม ผู้เสียหายก็ไม่ได้ ติดใจหรื อมีความโกรธแค้ นต่อผู้กระทาผิดอีกต่อไป โดยรอรับการชดใช้
เยียวยาด้ วยการรับผิดชอบค่าเสียหายจากผู้กระทาผิดซึ่งกาลังดาเนินการผ่านบริ ษัทประกันภัยที่
ได้ รับทาประกันภัยให้ กับรถยนต์ของผู้กระทาผิด ซึ่ง ทางบริ ษัทประกันภัยได้ อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบความเสี ยหาย ข้ อมูล ประเมิ นค่าเสียหาย และรออนุมัติค่าเสี ยหายตามที่ ผ้ ูเสียหาย
เรี ยกร้ องเป็ นจานวนเงิน 700,000 บาท ในเบื ้องต้ นผู้กระทาผิดยังไม่ได้ ชดใช้ เยียวยาค่าเสียหาย
ให้ แก่ผ้ เู สียหายในรูปแบบของตัวเงินค่าเสียหายหรื อค่าทาขวัญใดๆทังสิ
้ ้น เนื่องจากสถานะทางการ
เงินค่อนข้ างยากจน โดยที่ผ้ เู สียหายก็แสดงความเข้ าใจในเหตุผลดังกล่าว เมื่อดาเนินการประชุม
กลุ่ม ประสานสัม พันธภาพเรี ยบร้ อยแล้ ว พนักงานคุมประพฤติจ ะนาข้ อตกลงร่ วมกันที่ ไ ด้ ในที่
ประชุม เป็ นข้ อมูล เพื่ อประกอบการวิ เคราะห์ ข้ อมูล และประเมิ นผู้ก ระท าผิด และพนักงานคุม
ประพฤติจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดทารายงานและเสนอความเห็นต่อศาลต่อไป อนึ่ง ในการประชุมใน
ครัง้ นี ้มีการจัดรูปแบบที่นงั่ ได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 5 การจาลองรู ปแบบการประชุมประสานสัมพันธภาพในสถานที่จริง

จากภาพการจาลองรู ปแบบการประชุมประสานสัมพันธภาพในสถานที่จริ ง แสดงให้ เห็น
สภาพและบรรยากาศของห้ องที่ใช้ ในการประชุม โดยเริ่มจากบุคคลซ้ ายมือของภาพแทนผู้เสียหาย
ถัดมา(วนขวา)คือพนักงานคุมประพฤติ ผู้กระทาผิด หัวหน้ างานของผู้กระทาผิด และเพื่อนของ
ผู้เ สี ย หาย ส่ว นบุคคลในภาพ 2 คนที่ นั่ง แยกออกมาจากกลุ่ม การประชุม ซ้ ายมื อ คือ ผู้วิ จัย
ขวามือคือผู้เข้ าร่วมสังเกตการณ์
3. ด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นร่ วมในการน ากระบวนการยุ ติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีสว่ นร่วมในการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
สรุ ปได้ ว่า ผู้เข้ าร่ วมประชุม กลุ่ม ประสานสัมพันธภาพในคดีนี ม้ ีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ประชุมในระดับพอใจมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ซึ่งสามารถแปลระดับความพึงพอใจในระดับ
พอใจมาก
จากผลการประเมิ น ความพึง พอใจในการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพ ผู้วิ จัย พบว่ า
ความพึงพอใจในการประชุมประสานสัมพันธภาพของผู้เข้ าร่วมประชุมในคดีนี ใ้ นทุกด้ านอยู่ในขัน้
พึงพอใจมาก แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในด้ านรู ปแบบที่ใช้ ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
และในด้ านผลหลังการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.00 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วน
ร่วมในการประชุมทุกคนมีความพึงพอใจมากที่สดุ
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ส่วนในด้ านผู้ดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ด้ านจานวน
ผู้เข้ าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 และด้ านกระบวนการทังหมดในการ
้
ประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพโดยรวม มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนร่วมใน
การประชุมทุกคนมีความพึงพอใจมากรองลงมา
กลุม่ สุดท้ ายในด้ านการดาเนินการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 และ
ด้ านเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.60 ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่าผู้มีสว่ นร่วมในการประชุมทุกคนมีความพึงพอใจมาก แต่น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับด้ านอื่นๆ
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ภาพที่ 6 กระบวนการขัน้ ตอนการจัดประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
เจ้ าพนักงานตารวจ
เจ้าพนักงานตารวจจับกุม-พนักงานสอบสวน

อัยการ
อัยการสัง่ ฟ้ องคดีต่อศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้ น
ศาลสัง่ ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ

สานักงานคุมประพฤติ
พคป.รับคดี+พิจารณาคดีเข้าหลักเกณฑ์ทา RJ

สานักงานคุมประพฤติ
ชักชวนผูเ้ กี่ยวข้องในคดี+ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ RJ

พคป.สื บเสาะข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้อง

นัดหมายวัน+เวลา+สถานที่ทา RJ

วิเคราะห์ขอ้ มูลการสื บเสาะและพินิจ

ประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ

พคป.เขียนรายงานการสื บเสาะเสนอต่อศาล

นาข้อตกลงที่ได้ประกอบรายงานการสื บเสาะฯ

ศาลชั้นต้ น
ศาลพิพากษาพิจารณาคดี

ที่มา: พัฒนพงษ์ ทองเนื ้อสุก, 2554
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2. ข้ อจากัดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องเรื่ อง การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความ
ขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาท: ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญาใน
ครัง้ นี ้ มีข้อจากัดในเข้ าถึงข้ อมูลกรณีศึกษาที่สามารถใช้ กรณีศึกษาการกระทาผิดในคดีความผิด
ฐานขับรถขณะเมาสุราและของเมาอย่างอื่น เป็ นเหตุให้ เฉี่ยวชนผู้อื่นได้ รับบาดเจ็บสาหัส และขับ
รถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เฉี่ ยวชนผู้อื่นได้ รับอันตรายสาหัส ไม่หยุดรถให้ ความช่วยเหลือตาม
สมควรนี เ้ ท่ า นัน้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากัด ในด้ า นการจัด การประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพใน
สานักงานคุม ประพฤติในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตอื่ นๆมีน้อยมาก เนื่อ งจากกระบวนการ
ยุติธ รรมเชิง สมานฉันท์ เป็ นกระบวนการยุติธ รรมทางเลือกหรื อยุติธ รรมคู่ขนานที่ สานักงานคุม
ประพฤติไม่มีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานคุมประพฤติที่อิงกับตัวชีว้ ดั ในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการในปี งบประมาณ
นอกจากนี ้ การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการจัดประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพมาใช้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการทา สานักงานมีพนักงานคุมประพฤติไม่
เพียงพอกับภาระหน้ าที่ที่สานักงานมี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่นามาใช้ จึงมีน้อย ซึ่ง
หากมีกรณี ศึกษาที่หลากหลายกว่านี ้ จะทาเป็ นการสนับสนุนผลการวิจัยในการนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดยประมาทให้ เห็นภาพได้
ชัดเจนมากขึ ้น
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ ในงานคุมประพฤติ
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. กรมคุมประพฤติ ควรกาหนดให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็ นตัวชี ้วัด
ของกรมที่จะต้ องมีการนามาใช้ ในการสืบเสาะและพินิจคูข่ นานไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก
จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ในส่วนของนโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของ
รัฐบาลว่า ในด้ านนโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี หัวข้ อเกี่ยวกับกฎหมายและการยุติธรรม
ระบุไว้ ว่า ให้ มีการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมด้ วยมาตรการ
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เชิงรุก ให้ เข้ าถึงความเป็ นธรรมได้ ง่าย รวดเร็ ว ทังการช่
้
วยเหลือด้ านกฎหมาย ส่งเสริ มกองทุน
ยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้ อยโอกาสการคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรี ภาพ
ของประชาชน การเยียวยาผู้บริ สทุ ธิ์และผู้ได้ รับผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง การกระจายโอกาสการเข้ าถึง
ความยุตธิ รรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน
การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุตธิ รรม
เช่ น เดี ย วกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2551-2555 ระบุ เ ป็ นพัน ธกิ จ
ของกระทรวงยุติธรรมข้ อหนึ่ง ว่า ให้ มี การพัฒ นาและส่งเสริ ม งานสมานฉันท์ และกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกเพื่อประชาชน นอกจากนี ้ ยังกล่าวในยุทธศาสตร์ ที่ 4 ของกระทรวงฯให้ มีการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและพัฒนาความร่ วมมือในงานยุติธรรม เพื่อให้ สังคมไทยมี
ความยุตธิ รรมด้ วยกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกและการมีสว่ นร่วมของรัฐและประชาชน โดยการ
พัฒ นาระบบงานยุติ ธ รรมทางเลื อ ก การพัฒ นาระบบงานยุ ติ ธ รรมชุม ชน การพัฒ นาการ
บริหารงานยุตธิ รรมจังหวัด เพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงความยุติธรรมและมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม
เพิ่มมากขึ ้น โดยมีเป้าประสงค์ให้ สงั คมไทยมีความยุตธิ รรมด้ วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ
การมีสว่ นร่วมของรัฐและประชาชน ซึง่ มีกลยุทธ์ 3 ข้ อดังต่อไปนี ้
1. ส่งเสริมการประนอมข้ อพิพาทและกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
2. พัฒนาระบบงานยุตธิ รรมชุมชน
3. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในงานกระทรวงยุตธิ รรม
ดัง นัน้ กรมคุม ประพฤติก็ ควรที่ จ ะต้ อ งจัด ท านโยบายในส่ว นของกรมคุม ประพฤติใ ห้
สอดคล้ องกับนโยบายของชาติและกระทรวงยุติธรรมด้ วยการให้ ความส าคัญกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยจัดเป็ นตัวชี ้วัดของกรม
2. ควรมีการจัดตัง้ แผนกงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในกรมคุม ประพฤติ
เพื่อเป็ นการผลักดันให้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มีการนามาใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม
เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้รับผิดชอบในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ คือ
พนักงานคุมประพฤติซงึ่ มีภาระงานเกินกว่าที่จะรับผิดชอบและดาเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิง
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สมานฉั น ท์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ทัง้ ยัง ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุค ลาการผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ ประจาครบทุกสานักงานได้ แต่ละสานักงานจึงควรมีการ
จัดตังแผนกงานกระบวนการยุ
้
ตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เพื่อรับผิดชอบงานด้ านกระบวนการดังกล่าวให้
มีประสิทธิภาพ
3. ควรให้ มีการจัด ฝึ กอบรม ให้ พ นักงานคุมประพฤติมีผ้ ูมีความเชี่ ยวชาญในการนา
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงานคุมประพฤติทกุ สานักงานคุมประพฤติ
การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องอาศัยผู้มีความรู้
ความเข้ าใจและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งในปั จจุบนั ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ประจ าส านักงานอาจไม่เ พี ย งพอ ดัง นัน้ ควรมี พ นักงานคุม ประพฤติผ้ ูมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างน้ อยสานักงานละ 2 คน และควรจัดให้ มีการฝึ กอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ควรจัดสรรให้ มี ส ถานที่ที่เหมาะสมตามสภาพในการนากระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้
เนื่องจากในปั จจุบนั การจัดสถานที่ในการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ของ
สานักงานคุม ประพฤติเป็ นไปตามความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละสานักงาน ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ มีโอกาสสัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติผ้ ปู ฏิบตั ิงานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉัน ท์ พบว่า บางส านัก งานไม่มี ส ถานที่ ที่ เ หมาะสมในการน ากระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ โดยที่บางสานักงานใช้ ห้องประชุมของสานักงาน แต่บางสานักงานที่สถานที่ไม่มี
ความเอื ้ออานวยก็จาเป็ นจะต้ องใช้ บริ เวณโต๊ ะทางานของพนักงานคุมประพฤติเป็ นสถานที่ในการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพซึง่ ไม่มีความเหมาะสมมากนัก ในแต่ละสานักงานคุมประพฤติ จึงควร
มีงบประมาณในการจัดสรรให้ มีสถานที่ที่เหมาะสมในการนากระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
5. ควรส่งเสริ มให้ มีการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ ในการจัดการความขัดแย้ งในคดี
ประมาท
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จากการศึก ษาพบว่า คดีประมาทเป็ นคดีที่ หากผู้เสี ยหายได้ รับการชดใช้ เ ยี ยวยาจาก
ผู้กระทาผิดตามสมควรแล้ ว ก็มกั จะมีการให้ อภัยและนาไปสู่การปรองดองระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระทาผิดได้ ง่ายกว่าคดีอื่นๆที่ลกั ษณะมีเจตนา เพราะเหตุว่าคู่กรณี ต่างตระหนักว่าผู้เสียหาย
ไม่ได้ มีเจตนา
ดังนัน้ ควรมีการนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในคดีประเภทประมาทอื่นๆที่
ไม่ใช่เพี ยงคดีขับรถประมาทอันมีความรุ นแรงแต่สามารถนากระบวนการดังกล่าวมาใช้ ในการ
จัดการความขัดแย้ งได้ เป็ นอย่างดี
6. ควรมีการเผยแพร่ แนวคิดการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงานคุม
ประพฤติ สังคมไทยรู้จกั กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็ นครัง้ แรกจากเวทีวิชาการเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2543 เป็ นเวลาเพียงกว่าทศวรรษที่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ เป็ นที่ ร้ ู จักกันในแวดวงวิช าการและสังคมโดยทั่วไป เพื่อให้ ประชาชนมี
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ที่นามาใช้ ในงานคุมประพฤติมากขึน้ ควร
มีการเผยแพร่แนวคิดการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ ในคดีตา่ งๆ เมื่อประชาชนมี
ความรู้ ความเข้ า ใจเป็ นที่ แ พร่ ห ลายมากขึน้ จะน าไปสู่ก ารเลื อ กใช้ ก ระบวนการยุติธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์เป็ นกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์โดยประชาชนเอง
7. ควรผลัก ดัน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบัญ ญั ติ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ใ น
พระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ
ความจาเป็ นประการหนึ่งในการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ คือ จะต้ องมี
กฎหมายมารองรับในกระบวนการดังกล่าวด้ วยการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ เพื่อให้ มีกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นข้ อตกลงบังคับใช้ ทาง
กฎหมาย เป็ นการสนับสนุนการให้ ความสาคัญกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นร่วมในกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้ จริง
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4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษากรณี เฉพาะที่เป็ นคดีขบั รถโดยประมาท และ
ผู้เสียหายได้ รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏว่า ผู้มีส่วนร่วมในการนากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ จัดการความขัดแย้ งในคดีประมาทมีความพึงพอใจในกระบวนการดังกล่าว
ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ ยวกับปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสาเร็ จและความพึง
พอใจในการนากระบวนการดังกล่าวมาใช้ ตอ่ ไป
2. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษากรณีเฉพาะที่เป็ นคดีขบั รถโดยประมาทเพียงกรณี
เดียว ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลายกรณีว่าการนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ จดั การความขัดแย้ ง มีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จได้ ดงั กรณีตวั อย่างหรื อไม่ อย่างไร
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แบบแสดงความยินยอมให้ สัมภาษณ์
กรณีสัมภาษณ์ ต่อหน้ า
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า................................................................อายุ.............ปี
ขอแสดงเจตนายินยอมให้สมั ภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทใน
หัวข้อเรื่ อง “การนากระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉั นท์ มาใช้ จัดการความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดย
ประมาท:
ศึ ก ษากรณี ส านั ก งานคุ ม ประพฤติประจ าศาลอาญา ” โดยข้าพเจ้าได้รั บ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับที่ ม าและ
ความสาคัญในการทาวิจยั รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบตั ิหรื อได้รับการปฏิบตั ิ อีกทั้งยังได้รับคาอธิ บาย
และตอบข้อสงสัยจากผูส้ มั ภาษณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่ วมในการวิจยั ในครั้งนี้ และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวหรื องดเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุก
เมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริ การที่ขา้ พเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้ผวู ้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัว
ของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั และทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
เป็ นรายบุ คคล และข้อมูลจากการวิจัยทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบทางกฎหมาย หากข้าพเจ้ามี ขอ้ ข้องใจเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนของการวิจยั ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ นายพัฒนพงษ์ ทองเนื้ อสุ ก คณะรัฐศาสตร์ ถนน อังรี ดูนังต์ เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 08-0269-7339, 08-1090-0096
ข้าพเจ้ารับทราบและได้ทาความเข้าใจกับข้อความในเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดง
เจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ...............................................ผูถ้ ูกสัมภาษณ์
วันที่...........................
ลงชื่อ..........................................ผูส้ มั ภาษณ์
(..................................................)
วันที่...........................
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แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
เรื่ อง
การนากระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ จดั การความขัดแย้ งในคดีการกระทาผิดโดย
ประมาท:
ศึกษากรณีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา
--------------------------------------------------------------

1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ าร่ วมกระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
2.1 เพศ
2.2 อายุ
2.3 อาชีพ
2.4 รายได้
2.5 ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศกึ ษา
2.6 ศาสนา
2.7 สถานะทางครอบครัว
2.พฤติการณ์ แห่ งคดี
2.1 วัน เวลาที่เกิดเหตุเป็ นเวลาใด
2.2 สถานที่เกิดเหตุเป็ นสถานที่ใด
2.3 เหตุการณ์ ณ วันเกิดเหตุเป็ นอย่างไร
2.4 ขณะเกิดเหตุ ผู้กระทาผิดหรื อผู้เสียหายมีสติสมั ปชัญญะครบถ้ วนหรื อไม่ อย่างไร
2.5 พฤติการณ์หลังเกิดเหตุผ้ กู ระทาผิดได้ รีบนาผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลหรื อไม่ อย่างไร
2.6 ความรู้สกึ หลังเกิดเหตุมีความรู้สกึ อย่างไร
2.7 ขณะเกิดเหตุ มีผ้ ทู ี่มีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุหรื อไม่ อย่างไร
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้กระทาผิดและผู้เสียหาย
3.1 ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดมีความรู้จกั กันมาก่อนเกิดคดีหรื อไม่ อย่างไร
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดก่อนเกิดเหตุเป็ นอย่างไร
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4. ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากคดี
4.1 หลังจากเกิดเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของทังผู
้ ้ เสียหาย
ผู้กระทาผิด รวมถึงครอบครัวของทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิดหรื อไม่ อย่างไร
4.2 ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิด รวมถึงครอบครัวของทังผู
้ ้ เสียหาย
และผู้กระทาผิด ส่งผลต่อทรัพย์สินและการดารงค์ชีวิตต่อไปหรื อไม่ อย่างไร
5. การเยียวยาเบือ้ งต้ นก่ อนเข้ ากระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
5.1 ผู้เสียหายได้ รับการดูแลจากผู้กระทาผิดในด้ านค่ารักษาพยาบาลหรื อไม่ อย่างไร
5.2 ผู้กระทาผิดได้ ตามไปเยี่ยมผู้เสียหายหรื อติดตามอาการของผู้เสียหายที่เกิดจากการ
กระทาผิดของตนหรื อไม่ อย่างไร
5.3 หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วระยะเวลาหนึง่ ผู้เสียหายได้ มีการติดตามถามไถ่
สวัสดิภาพของผู้เสียหายบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
6. ความรู้ เกี่ยวกับการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
6.1 การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเพื่อการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
อันได้ แก่ผ้ เู สียหาย ผู้กระทาผิด และครอบครัวของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด ที่เกิดความขัดแย้ งให้
กลับมาดีเฉกเช่นเดิม
6.2 การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพจะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องเกิดจากความสมัครใจของ
ทุกฝ่ ายทังผู
้ ้ เสียหายและผู้กระทาผิด
6.3 การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทาผิดได้ มีจิตสานึกในการ
กระทาผิดของตน และจะได้ มีโอกาสที่จะเข้ ามาแสดงความรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่
ผู้เสียหายและครอบครัวอันเป็ นผลที่เกิดจากการกระทาผิดของผู้กระทาผิด
6.4 การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเป็ นกระบวนการยุติธรรมคูข่ นานที่ทาไปพร้ อม
กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักซึ่งจะดาเนิน ไปตามขันตอนตามกฎหมาย
้
โดยพนักงานคุม
ประพฤติจะทารายงานประกอบการพิจารณาในการจัดประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเสนอต่อ
ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลต่อไป
6.5 ข้ อตกลงจากผลการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ จะไม่เป็ นข้ อผูกมัดใดๆทาง
กฎหมายแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
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6.6 ผู้เสียหายสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้กระทาผิดให้ ชดใช้ คา่ เสียหายหรื อไม่ก็ได้
ตามแต่ทงสองฝ่
ั้
ายจะตกลงกัน โดยพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถบังคับได้ โดยพนักงานคุม
ประพฤติเป็ นเพียงคนกลางและเป็ นพยานในการทาข้ อตกลงเท่านัน้
6.7 ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพหรื อไม่
อย่างไร
7. ความต้ องการในการเข้ าร่ วมการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
7.1 ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ญาติของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด รวมถึงพนักงานคุม
ประพฤติ มีความเต็มใจในการเข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพหรื อไม่ อย่างไร
7.2 ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ญาติของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด รวมถึงพนักงานคุม
ประพฤติ เห็นความสาคัญของกระบวนการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพหรื อไม่ อย่างไร
8. ความคาดหวังจากการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
8.1 ท่านคิดว่าการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพทาให้ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ญาติ
ของผู้เสียหายและผู้กระทาผิด มีความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน สามารถฟื น้ ฟูและประสานสัมพันธภาพที่ดี
ให้ กลับมาจากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดของผู้กระทาผิดได้ หรื อไม่ อย่างไร
8.2 ท่านคิดว่ากระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ท่าน
สามารถสานึกผิดและสามารถประสานสัมพันธภาพระหว่างท่านและผู้เสียหายให้ กลับคืนสู่สภาพดี
ดังเดิมได้ หรื อไม่ อย่างไร
8.3 ท่านคิดว่าการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ เปิ ดใจ
แสดงความรู้สกึ สานึกผิด ชดใช้ และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาผิดได้ หรื อไม่
อย่างไร
9. ขัน้ ตอนในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
9.1 ในการประชุมกลุ่มประสานสัม พันธภาพ ใช้ รูปแบบในการประชุม กลุ่ม ประสาน
สัมพันธภาพอย่างไร และมีลกั ษณะในการจัดประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพอย่างไร
9.2 บรรยากาศในการเข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพเป็ นอย่างไร มีบรรยากาศที่
เหมาะสมเอื ้อเฟื อ้ ส่งเสริมต่อการประสานสัมพันธภาพหรื อไม่ อย่างไร
9.3 ในระหว่างที่ท่านร่ วมในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ ท่านได้ แสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ หรื อไม่ อย่างไร
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9.4 ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ พนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการ
ประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพมีความเป็ นกลางหรื อไม่ อย่างไร
9.5 ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ มี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีซงึ่ กันและกันหรื อไม่ อย่างไร
9.6 ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพใช้
คาพูดที่สภุ าพ ให้ เกียรติซงึ่ กันและกันหรื อไม่ อย่างไร
9.7 ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น ผู้เข้ าร่วมประชุม
มีปฏิกิริยาแสดงออกมาหรื อไม่ อย่างไร
9.8 สถานที่ที่ใช้ ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ สร้ างความกดดันแก่ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมหรื อไม่ อย่างไร
9.9 เวลาที่ใช้ ในการจัดการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ ส่งผลกระทบต่อท่านหรื อไม่
อย่างไร
10. ความพอใจในกระบวนการ ขัน้ ตอน การจัดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
10.1 การดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1. ก่อนจัดการประชุมมีการประสานงานที่ดีจากพนักงานคุมประพฤติ
2. มีการนัดเวลาในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพล่วงหน้ า
10.2 รูปแบบที่ใช้ ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1. การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพโดยการนัง่ ล้ อมวงพบหน้ าเพื่อเผย
ความรู้สกึ ของแต่ละ่ ฝ่ าย
2. การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพจะต้ องใช้ ภาษาที่สภุ าพในการแสดง
ความคิดเห็น
3. การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ มีการดาเนินการประชุมโดยพนักงาน
คุมประพฤติเป็ นคนกลาง
10.3 เวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ
1. การนัดเวลาในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพเป็ นไปตามที่ท่านต้ องการ
2. สถานที่ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพมีความสะดวก
3. บรรยากาศและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเอื ้อ
ต่อการประสานสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
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4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการประชุมมีความเหมาะสมมาเร็วหรื อนานเกินไป
10.4 ผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1. พนักงานคุมประพฤติซงึ่ เป็ นผู้เป็ นคนกลางมีความเป็ นกลาง
2. พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุมอย่างถูกต้ องตามหลัก การประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ
3. พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุมโดยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีบรรยากาศ
ผ่อนคลายในการประชุม
4. พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุม ใช้ วาจาที่สุภาพเหมาะสมในการ
ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
10.5 ด้ านจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1. ผู้เข้ าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้ วย ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด ญาติผ้ เู สียหาย ญาติ
ผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติ มีจานวนเหมาะสม
10.6 ผลหลังการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1. กระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพทาคูข่ นานไปกับ การดาเนินการ
ทางกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักตามปกติเพื่อพิจารณาโทษตามกฎหมายโดยศาล
2. กระบวนการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ มีส่วนสาคัญที่ส่งผลในการ
สานึกผิดของผู้กระทาผิด
10.7 กระบวนการทังหมดในการประชุ
้
มกลุม่ ประสานสัมพันธภาพโดยรวม
1. การดาเนินการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ เหมาะสมในการใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดให้ กลับคืนมาหลังจาก
ถูกทาลายจากการกระทาผิดของผู้กระทาผิด
2. การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ ใน
การประสานสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิดในคดีการกระทาผิดโดยประมาท
3. การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ การจัดการประชุมมีเนือ้ หา
ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่ทา่ นคาดหวัง
4. ควรจัด ให้ มี ก ารประชุม กลุ่ม ประสานสัม พัน ธภาพเพื่ อ ฟื ้น ฟู ป ระสาน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
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11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 กระบวนการในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพมีความเหมาะสมแล้ วหรื อไม่
อย่างไร
11.2 การประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเหมาะที่จะเป็ นเครื่ องมือในการฟื น้ ฟูประสาน
สัมพันธภาพในคดีอื่นๆอีกได้ อย่างไร
11.1 ท่านคิดว่าควรใช้ เวลาเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับกระบวนการประชุมกลุ่มประสาน
สัมพันธภาพ
11.4 ผู้เ ข้ าร่ วมประชุมซึ่งประกอบด้ วย ผู้เสี ยหาย ผู้กระทาผิด ญาติผ้ ูเสียหาย ญาติ
ผู้กระทาผิด และพนักงานคุมประพฤติ มีจานวนเหมาะสมแล้ วหรื อไม่ หรื อมีความเห็นอย่างไรมี
จานวนเหมาะสมแล้ วหรื อไม่ หรื อมีความเห็นอย่างไร
11.5 พนักงานคุมประพฤติดาเนินการจัดการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพเหมาะสม
แล้ วหรื อไม่ อย่างไร
11.6 ข้ อเสนอแนะอื่นๆที่เป็ นประโยชน์
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แบบประเมินความพึงพอใจในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพ
ค าชี แ้ จง ให้ ผู้ ตอบแบบประเมิ น ใส่ เ ครื่ องหมาย / ลงในช่ อ งความคิ ด เห็ น ที่ ท่ า นเห็ น ว่ า
ตรงกับความเป็ นจริงที่สดุ
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้ อย

ความพึงพอใจในการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ
1. ด้ านการดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
1.1 ก่อนจัดการประชุมมีการประสานงานจากพนักงานคุม
ประพฤติ
1.2 มีการนัดเวลาในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
ล่วงหน้ า
2. รูปแบบที่ใช้ ในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
2.1 การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพโดยการนัง่ ล้ อม
วงพบหน้ าเพื่อเผยความรู้สึกของแต่ละ่ ฝ่ าย
2.2 การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพจะต้ องใช้ ภาษาที่
สุภาพในการแสดงความคิดเห็น
2.3 การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ มีการดาเนินการ
ประชุมโดยพนักงานคุมประพฤติเป็ นคนผู้ประสานงาน
3.เวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ
3.1 การนัดเวลาในการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
เป็ นไปตามที่ทา่ นต้ องการ
3.2 สถานที่ในการประชุมกลุ่มประสานสัมพันธภาพมีความ
สะดวก
3.3 บรรยากาศและสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการประชุมกลุม่ ฯ
เอื ้อต่อการประสานสัมพันธภาพ

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
(3)

พอใจปานกลาง พอใจน้ อย
(2)
(1)
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ความพึงพอใจในการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการประชุมมีความเหมาะสมมาเร็ว
หรื อนานเกินไป
4. ผู้ดาเนินการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
4.1 พนักงานคุมประพฤติซงึ่ เป็ นผู้เป็ นคนกลางมีความเป็ น
กลาง
4.2 พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุมอย่างถูกต้ อง
ตามหลักการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
4.3 พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุมโดยให้
ผู้เข้ าร่วมประชุมมีบรรยากาศผ่อนคลายในการประชุม
4.4 พนักงานคุมประพฤติดาเนินการประชุมใช้ วาจาที่
สุภาพเหมาะสมในการดาเนินการประชุมกลุม่ ฯ
5. จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
5.1 จานวนผู้เข้ าร่วมประชุม มีจานวนเหมาะสม
6. ผลหลังการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ
6.1 กระบวนการประชุมกลุม่ ฯทาคูข่ นานไปกับการ
ดาเนินการทางกระบวนการยุตธิ รรมตามกฎหมายโดยศาล
6.2 กระบวนการประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพ มีสว่ น
สาคัญที่สง่ ผลในการสานึกผิดของผู้กระทาผิด
7. กระบวนการทังหมดในการประชุ
้
มกลุม่ ประสาน
สัมพันธภาพโดยรวม
7.1 การดาเนินการประชุมกลุม่ ฯ เหมาะสมในการฟื น้ ฟู
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
7.2 การประชุมกลุม่ ฯ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่จะนามาใช้
ในคดีการกระทาผิดโดยประมาท

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
(3)

พอใจปานกลาง พอใจน้ อย
(2)
(1)
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ความพึงพอใจในการประชุมกลุ่ม
ประสานสัมพันธภาพ
7.3 การประชุมกลุม่ ประสานสัมพันธภาพในครัง้ นี ้ การ
จัดการประชุมมีเนื ้อหาครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่ทา่ น
คาดหวัง
7.4 ควรจัดให้ มีการประชุมกลุม่ ฯเพื่อฟื น้ ฟูประสาน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทาผิด

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
(3)

พอใจปานกลาง
(2)

พอใจน้ อย
(1)
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MATRIX แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ถูกสัมภาษณ์ และข้ อมูลที่ต้องการทราบจากการ
สัมภาษณ์
ญาติ
ผู้กระทา
ญาติ
ผู้เสียหาย
ผู้กระทา
ผิด
ผู้เสียหาย
ผิด
1. ข้ อมูลทัว่ ไป

/

/

2. พฤติการณ์แห่งคดี

/

/

3. ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากคดี
4. การเยียวยาเบื ้องต้ นก่อนเข้ า
กระบวนการประชุมกลุม่ ฯ
5. ความต้ องการในการเข้ าร่วมการ
ประชุมกลุม่ ฯ

/

/

/

/

/

6. ความคาดหวังจากการประชุมกลุม่ ฯ
7. ขันตอนในการประชุ
้
มกลุม่ ประสาน
สัมพันธภาพ
8. ความพอใจในกระบวนการ ขันตอน
้
การจัดการประชุมกลุม่ ฯ
9. ข้ อเสนอแนะ

/

/

พนักงาน
คุม
ประพฤติ
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายพัฒ นพงษ์ ทองเนื อ้ สุก เกิ ดวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2528 ที่ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ )
จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื่อปี การศึกษา 2550
เข้ า ศึก ษาต่อ ในหลัก สูต รสัง คมวิ ท ยามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสัง คมวิ ท ยา (อาชญาวิ ท ยาและ
งานยุติธรรม) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2552

