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บทน า 
 ในปัจจุบันศาลยุติธรรมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกขึ้น ในรูปแบบของกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทยังมีข้อจ ากัดว่าสามารถด าเนินการได้เฉพาะในคดี
แพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์เท่านั้น แต่คดีอาญาส่วนใหญ่
มักเป็นคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินซึ่งมีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ คดีอาญาแผ่นดินไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่สามารถจะน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลได้ ท าให้คู่ความในคดีอาญา
ความผิดต่อแผ่นดินไม่มีทางเลือกที่จะท าให้คดีของตนเสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว ไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ
หรือแนะน าให้ความรู้ถึงทางเลือกในการด าเนินคดีว่าควรจะด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์
สูงสุดตามที่กฎหมายปัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเลยและผู้เสียหายในคดีอาญาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
สิทธิ หน้าที่และขั้นตอนการด าเนินคดีในศาล ศาลยุติธรรมโดยประธานศาลฎีกาจึงมีนโนบายให้ศาล
ทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี เพ่ือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการระงับข้อ
พิพาทในคดีอาญา  โดยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยัง
มีปัญหาในการด าเนินการหลายประการในเรื่องบทกฎหมายที่ให้อ านาจศาลด าเนินกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีเพ่ือระงับข้อพิพาทในคดีอาญา ประเภทของคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธี ระเบียบเกี่ยวกับการสมานฉันทแ์ละสันติวิธีในชั้นศาล ข้อจ ากัดทางกฎหมายใน
การลงโทษจ าเลย ตลอดจนการเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาในชั้นศาล 
  
ด าเนินการระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาล 
 ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ในคดีอาญาแก่จ าเลย เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้เสียหายที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าผิดของ
จ าเลย กรณีคดีที่มีผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งจากการด าเนินงานช่วยให้คดีเสร็จจากการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล
ชั้นต้นได้มาก และลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงด้วย อย่างไรก็ตามเพ่ือส่งเสริมให้
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การสมานฉันท์และสันติวิธี ในคดีอาญาของศาลทั่วประเทศด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้ โดยก าหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

1. บทกฎหมายที่ให้อ านาจศาลด าเนินกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อระงับข้อ
พิพาทในคดีอาญา 
   การจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีในศาลชั้นต้นด าเนินการตามนโยบายของประธาน
ศาลฎีกา มิได้จัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดี
แพ่ง เพียงแต่การด าเนินกระบวนการสมานฉันท์คดีอาญาอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสองเท่านั้น ไม่มีบทกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ส่งผลให้
ศาลแต่ละแห่งต้องออกระเบียบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธีขึ้นใช้เป็นการเฉพาะเป็นระเบียบ
ภายในของศาล มีการก าหนดรูปแบบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการท างานแตกต่างกัน
ออกไป ดั่งจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีและการออกระเบียบดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมและนโยบายการบริหารของศาลแต่ละแห่ง จึงท าให้การสมานฉันท์ในคดีอาญาในภาพรวม
ของทุกศาลขาดความเป็นเอกภาพและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างแท้จริง  
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติให้ น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในคดีอาญาเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ซึ่งทั้งนี้รวมถึง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาด้วย การที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนมารองรับ
กระบวนการสมานฉันท์ในคดีอาญาของศาล ท าให้ไม่ทราบว่าบุคคลใดที่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
สมานฉันท์ได้ ประชาชนจึงอาจไม่ให้ความร่วมมือในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ ซึ่งแท้จริง
แล้วผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์คดีอาญานั้น นอกจากโจทก์ ผู้กระท าความผิด ทนายความและ
ผู้เสียหายจากการกระท าผิดอาญาแล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดอาญานั้นก็สามารถเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ เช่น บิดามารดาของผู้กระท าผิด บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ถูก
กระท าอนาจาร บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ในคดีอาญาในชั้นศาลได้ แม้มิใช่
ผู้เสียหายในคดีนั้น เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้ทราบถึงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบ
ภายหลังจากการกระท าผิด  
 
 2. ประเภทของคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
  คดีอาญาที่อาจเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ได้ โดยทั่วไปคือ คดีอาญาทุก
ประเภท ยกเว้นคดีอาญาที่อยู่ในหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาล คดีที่         
ผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยแล้วไม่ส าเร็จ คดีที่คู่ความประสงค์ขอให้เข้ากระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธี และคดีที่ผู้พิพากษาเห็นสมควร ส่วนคดีอาญาที่เข้าหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
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พิพาทของศาล ได้แก่ คดีความผิดอันยอมความได้ คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ คดีที่เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหาย 
  หากคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ทราบระเบียบการด าเนินงานของแต่ละศาลที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลหรือระเบียบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธี
ในชั้นศาล ก็จะไม่ทราบว่าประเภทคดีใดบ้างที่สามารถใช้ทางเลือกอ่ืนในการระงับข้อพิพาทคดีอาญา
ของศาลนอกเหนือจากการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาตามปกติ เนื่องจากการสมานฉันท์และ
สันติวิธีมีกระบวนการคล้ายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ท าให้คู่ความเกิดความสับสน ด้วย
เหตุที่ขาดข้อก าหนดหรือกฎหมายรองรับกระบวนการสมานฉันท์คดีอาญาในชั้นศาล ศาลแต่ละศาลที่
จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีขึ้นจึงออกระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี
ในชั้นศาลขึ้นเป็นการเฉพาะของแต่ละศาล เมื่อเปรียบเทียบการก าหนดประเภทคดีที่ เข้าสู่
กระบวนการสมานฉันท์ในชั้นศาลของศาลอาญากรุงเทพใต้กับศาลจังหวัดมีนบุรีจะเห็นได้ว่ามีความ
แตกต่างกัน โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ก าหนดให้คดีอาญาทุกประเภทเว้นแต่คดีอาญาที่อยู่ ใน
หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือคดีที่ผู้ประนีประนอมไม่ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ซึ่งประเภทคดีที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ก าหนดไว้ในระเบียบศาล
อาญากรุงเทพใต้ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2549 ข้อ 14  คือ (1) 
คดีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องกันเอง (2) คดีความผิดต่อส่วนตัว (3) คดีที่ผู้เสียหายร้องขอตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 (4) คดีที่มีความเกี่ยวพันทางญาติ (5) คดีความผิดที่
กระท าโดยประมาท (6) คดีที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งคู่ความ ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีจ านวนมาก
ไม่ทราบว่าประเภทคดีใดที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท หรือคดีใดที่เข้าสู่การสมานฉันท์
และสันติวิธีของศาลอาญากรุงเทพใต้ได้แก่คดีอาญาประเภทใดบ้าง ส่วนของศาลจังหวัดมีนบุรี  เดิมมี
การก าหนดประเภทคดีที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ไว้เช่นเดียวกับประเภทคดีของศาล
อาญากรุงเทพใต้ ซึ่งปรากฏตามระเบียบศาลจังหวัดมีนบุรีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และ
สันติวิธี พ.ศ.2553 ข้อ 7 (ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2553) และต่อมาได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ในการสมานฉันท์และสันติวิธีขึ้นมาอีกฉบับโดยยกเลิกฉบับ พ.ศ.2553 และประกาศใช้ระเบียบศาล
จังหวัดมีนบุรีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ.2555 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
โดยก าหนดให้คดีอาญาทุกประเภทสามารถเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาลได้ มิได้
ยกเว้นคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือคดีที่ผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จอย่างเช่น
ฉบับแรก และศาลจังหวัดมีนบุรียังมุ่งเน้นคดีอาญาทั้งหมดไม่ว่าคดีอาญานั้นจะเป็นคดีที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ฟ้องหรือคดีที่ราษฎร์เป็นโจทก์ฟ้องเท่านั้น   
  การก าหนดประเภทคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ในชั้นศาล ควรต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการสมานฉันท์เป็นหลัก คือ การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและการสร้าง
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จิตส านึกให้แก่ผู้กระท าผิด ดังนั้น คดีอาญาที่จ าเลยให้การรับสารภาพแต่คดีดังกล่าวเป็นคดีที่มี
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 และ44/2 ควรจะต้องก าหนด
เป็นข้อบังคับให้น าคดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ก่อนเสมอ  
 
 3. ระเบียบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาล  
  กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีเป็นกระบวนยุติธรรมทางเลือกใหม่ที่ใช้ในศาล โดย
ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นศาลน าร่องต้นแบบในการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จอย่างดียิ่ง ในการด าเนินกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี  ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออก
ระเบียบศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ.2551 ซึ่งใช้เฉพาะ
ในศาลอาญากรุงเทพใต้เท่านั้น ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเป็นระเบียบกลาง เมื่อศาลทั่วประเทศศาล
ใดต้องการจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีขึ้น ก็จะออกระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์
และสันติวิธีของศาลนั้นๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ในการออกระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
ของศาลต่างๆ ได้น าระเบียบศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ.
2551 มาเป็นต้นแบบโดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือเนื้อหาในระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละศาล ดังนั้นการที่แต่ละศาลด าเนินการออกระเบียบเกี่ยวกับ
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาลขึ้นนั้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
ระเบียบดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะแต่ในศาลนั้นๆ เท่านั้น มิใช่ระเบียบกลางที่สามารถใช้ได้ในศาล
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ระเบียบของแต่ละศาลเป็นการยากที่ประชาชน คู่ความ ผู้ที่ เ กี่ยวข้องในคดี 
โดยเฉพาะทนายความจะเข้าถึงข้อมูลของแต่ละศาลได้ เนื่องจากแนวทางการสมานฉันท์และสันติวิธี
มิได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้คู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเกิดความสับสนไม่เข้าใจถึง
ระบบการด าเนินการสมานฉันท์และสันติวิธีของแต่ละศาล  
  การด าเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกในคดีอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางอาญาและกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี มี
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการที่แตกต่างกัน การไม่มีระเบียบกลางเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติ
วิธีในชั้นศาลอาจท าให้ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ความ ผู้เสียหาย ชุมชน ทนายความ เจ้าหน้าที่ศาล หรือผู้
พิพากษา เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีได้ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
อาจไม่ประสบผลส าเร็จ เมื่อผลของกระบวนการสิ้นสุดลงโดยไม่เป็นอย่างที่คู่ความคาดหมายไว้ 
อาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสมานฉันท์ฯ โดยอาจน าไปสู่ปัญหาการ
ร้องเรียนผู้ด าเนินกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีได้ 
 



 5 

 4. ข้อจ ากัดทางกฎหมายในการลงโทษจ าเลย 
  คดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นคดีอาญาความผิดอาญาต่อส่วนตัว
หรือความผิดอันยอมความได้ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย หากคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้ ต้อง
ส่งส านวนคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล แต่ถ้าหากคู่ความสามารถตกลงยอมความกันได้ 
ก็จะมีการถอนค าร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง ศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) คดีเป็นอันระงับไปในชั้นศาล ซึ่งแตกต่างจากคดีที่ 
เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ที่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี โดยทั่วไป
มีผลสองประการ ประการแรก กรณีที่จ าเลยให้การปฏิเสธ จะต้องส่งส านวนคดีเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีต่อเนื่องของศาลต่อไป ประการที่สอง กรณีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและศาลมีค า
พิพากษา หรือก่อนมีค าพิพากษาถ้าศาลเห็นสมควรให้มีการสืบเสาะและพินิจจ าเลยก่อนมีค าพิพากษา 
หรือกรณีคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและเป็นคดีที่กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่านั้น ศาลต้องท าการสืบพยานโจทก์ประกอบค ารับสารภาพของ
จ าเลยเพ่ือให้แน่ใจว่าจ าเลยได้กระท าผิดจริง แล้วจึงมีค าพิพากษา กล่าวคือหากคดีจ าเลยให้การรับ
สารภาพ ศาลต้องมีค าพิพากษา 
  มาตรการทางกฎหมายที่ถูกน ามาใช้ในกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี คือ การใช้
ดุลพินิจก าหนดโทษผู้กระท าผิดให้เหมาะสมกับการกระท าความผิดด้วยวิธีการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 23 , 24 , 25 , 26 , 49 , 56 และมาตรา 78 อย่างไรก็ตามยังมีผู้กระท าความผิด
จ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้เป็นอาชญากรโดยสันดาน และยังอยู่วิสัยที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ แต่กลับ
ต้องได้รับโทษด้วยวิธีการจ าคุก ด้วยเหตุที่ว่ากระท านั้นมีลักษณะรุนแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
ในขณะที่สังคมเองก็ไม่อาจยอมรับให้รอการลงโทษจ าคุกและใช้วิธีการคุมประพฤติแบบปกติกับ
ผู้กระท าความผิดเหล่านี้ได้ 
  มาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate Punishment Programs) หมายถึง โทษที่
อยู่ระหว่างโทษจ าคุกกับการรอการลงโทษจ าคุกโดยให้ลงโทษปรับหรือคุมประพฤติไว้ เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้กระท าความผิดที่จะใช้วิธีการลงโทษจ าคุกก็ถือว่ามีความรุนแรง
มากเกินไป แต่หากจะใช้วิธีคุมประพฤติก็จะเบาไป มาตรการลงโทษระดับกลางถือเป็นทางเลือกแทน
การคุมประพฤติและการลงโทษจ าคุกเพ่ือใช้กับผู้กระท าความผิดในชุมชนที่สะท้อนให้เห็นการโต้ตอบ
ต่อการกระท าความผิดได้ดีกว่าการคุมประพฤติหรือการลงโทษจ าคุกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกทั้งยัง
เป็นแนวคิดวิธีการลงโทษที่สอดคล้องกับแนวคิดการลงโทษในชุมชน (Community Penalty) หรือ
ความยุติธรรมโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาตรการ
ลงโทษระดับกลางเป็นโทษทางอาญาที่มีสภาพบังคับไม่รุนแรงเท่ากับโทษจ าคุกแต่รุนแรงมากกว่าโทษ
ปรับ เช่น การเพิกถอนสิทธิบางประการ การคุมประพฤติแบบเข้มงวด การลงโทษเกี่ยวกับทรัพย์สิน 



 6 

การฝึกอบรม การจ าคุกเป็นช่วงๆ การติดตั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring) การ
ขังในที่อยู่อาศัยของตน เป็นต้น  
  มาตรการลงโทษระดับกลางอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้พิพากษามีทางเลือกใน
การใช้ดุลพินิจที่จะปฏิบัติกับผู้กระท าความผิดแต่ละรายได้หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น และยัง
ช่วยลดภาระเรือนจ า ลดความแออัดของผู้ต้องโทษจ าคุก หลีกเลี่ยงผู้กระท าความผิดที่ยังไม่สมควร
ได้รับโทษจ าคุกไม่ให้เข้าสู่เรือนจ าและยังมีโอกาสในการรับผิดชอบตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง   
โดยรูปแบบการลงโทษระดับกลางที่นิยมใช้กัน คือ การให้ท างานบริการสังคมจ านวนชั่วโมงสูง การคุม
ความประพฤติแบบเข้มงวด การกักขังที่บ้าน การกักขังที่ศูนย์กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติ การควบ 
คุมตัวดัวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และการคุมความประพฤติในค่ายแบบการฝึกทหาร แต่ในประเทศไทย
มีข้อจ ากัดที่จะน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจศาลในเรื่องนี้ไว้
อย่างชัดเจน 
  
 5. การเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาในชั้นศาล 
  การสมานฉันท์และสันติวิธีคดีอาญาในชั้นศาลได้มีการมุ่งเน้นถึงหลักการรักษาความลับ
ของการสมานฉันท์และไม่น าข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยเปิดเผยในระหว่างการสมานฉันท์ไปใช้ใน
ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล เพ่ือให้คู่ความกล้าพูดกล้าเจรจาต่อรองและกล้าเปิดเผยความ
ต้องการที่แท้จริงของตนเองออกมา อันเป็นแนวทางส าคัญในการสมานฉันท์ เพ่ือที่จะร่วมกันเยียวยา
ปัญหาที่เกิดขึ้น และผู้สมานฉันท์ (ผู้พิพากษา) สามารถชี้แนะแนวทางของการสมานฉันท์ได้ตรง
ประเด็น ซึ่งท าให้คู่ความมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และเสนอมาตรการในการ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความเสียหายนั้นร่วมกัน โดยไม่ต้องกังวลว่าการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอนั้นจะส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อรูปคดีของตนหรือจะส่งผลร้ายในชั้น
พิจารณาคดีในกรณีที่สมานฉันท์ไม่ส าเร็จ ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสมานฉันท์เป็นเพียงการพูดถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการกระท าผิดเท่านั้น ไม่อาจน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่จะ
อ้างอิงในชั้นศาลได้ นอกจากนี้หากมีการยอมรับให้น าข้อมูลที่ได้จากการสมานฉันท์ไปใช้เป็น
พยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได้ หรือผู้ที่ให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต้องผูกพันตามสิ่งที่
ตนเองเสนอแล้ว ก็จะเป็นการไม่ส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ ฝ่ายผู้กระท าผิด ผู้เสียหายและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องจะไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการสมานฉันท์ ส่งผลให้ไม่มีฝ่ายใดกล้าที่จะให้ข้อมูลที่
หรือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ 
ข้อมูลในการพูดคุยกันหรือพยานหลักฐานต่างๆ ในกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีไม่ควรน ามาใช้
เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้  
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  การเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาในชั้นศาล อาจเป็นได้ 2 กรณี 
คือกรณีแรก การเป็นความลับโดยห้ามคู่ความน าข้อมูลที่เกิดจากการสมานฉันท์ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี ทั้งเอกสารและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการสมานฉันท์ถือเป็นความลับ คู่ความจะขอคัดถ่าย
หรืออ้างเป็นพยานเอกสารหรือพยานบุคคลไปใช้ในชั้นพิจารณาไม่ได้ และอีกกรณีหนึ่งคือ การเป็น
ความลับโดยผู้สมานฉันท์ (ผู้พิพากษา) จะไม่น าข้อมูลที่ได้จากคู่ความในการสมานฉันท์ไปใช้การ
ด าเนินคดีเช่นกัน ซึ่งโดยแนวทางการปฏิบัติงานของศาลนั้น ผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่ในการสมานฉันท์
และสันติวิธีในชั้นศาล เมื่อคดีดังกล่าวไม่สามารถสมานฉันท์ส าเร็จ คดีนั้นก็จะต้องส่งกลับเข้าไปยัง
ระบบการพิจารณาคดีของศาลตามปกติ โดยผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาคดี นัดพร้อมหรือ
สืบพยาน รวมทั้งพิพากษาคดี มิใช่ผู้พิพากษาคนเดียวกันกับผู้พิพากษาซึ่งท าหน้าที่ในการสมานฉันท์  
โดยมีการแยกผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีตามปกติออกจากผู้พิพากษาที่หน้าที่ในศูนย์สมานฉันท์และ
สันติวิธีของศาล ซึ่งในประเด็นนี้ท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่าการพูดคุยกันในระหว่างการสมานฉันท์จะไม่
มีผลใดๆ ต่อการพิจารณาคดแีละค าพิพากษาคดีนั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าการด าเนินการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาลมีข้อขัดข้องบางประการ ซึ่ง
หากได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นจะท าให้กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทกฎหมายให้อ านาจศาลด าเนินกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี
เพ่ือระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยเฉพาะ 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า ศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการน าคดีอาญาในชั้นศาลเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือ
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีให้ชัดเจนและเฉพาะยิ่งขึ้น โดยบัญญัติเพ่ิมเติมในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอาจจะเพ่ิมเป็นมาตรา 172/1 , 172/2 , 172/3 โดยมีบทบัญญัติ
กฎหมายพอสังเขป ดังนี้ 
   “มาตรา 172/1 ศาลมีอ านาจสั่งได้ตามท่ีเห็นสมควรให้คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มาศาลด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าคู่ความนั้นๆ จะได้มีทนายความว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วก็ดี อนึ่ง ถ้าศาลเห็น
ว่าการที่คู่ความมาศาลด้วยตนเองอาจยังให้เกิดความสมานฉันท์และสันติวิธีดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา
ต่อไปนี้ ก็ให้ศาลสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเอง” 
  “มาตรา 172/2 ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะไกล่
เกลี่ยหรือสมานฉันท์ให้คู่ความได้ตกลงกันหรือบรรเทาผลแห่งคดีในข้อที่พิพาทนั้น” 
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  “มาตรา 172/3 เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ
เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่าย
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะให้มีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการสมานฉันท์และสันติวีธีของศาล การแต่งตั้งผู้สมานฉันท์ 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของผู้สมานฉันท์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา”   
 2. ควรมีการก าหนดประเภทของคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีอย่าง
ชัดเจนและแน่นอน 
  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าคดีอาญาประเภทใดบ้างที่จะเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์และ
สันติวิธีได ้และคดีอาญาประเภทใดบ้างที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 
ควรมีการออกข้อก าหนดประธานศาลฎีกา ก าหนดประเภทคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์
และสันติวิธีในชั้นศาล ดังนี้ 
  (1) คดีอาญาทุกประเภท 
  (2) คดีอาญาที่จ าเลยให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพ (คดีอาญาที่เกี่ยวกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 และ44/2) 
  (3) คดีท่ีศาลเห็นสมควร 
  ทั้งนี้ หากศาลใดยังไม่ได้ด าเนินการการจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ให้น าคดีอาญา
ทุกประเภทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางอาญาของศาลตามเดิมไปก่อน 
  เมื่อออกเป็นข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาแล้ว ทุกศาลที่จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติ
วิธีจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดประเภทคดี เพ่ือให้กระบวนการสมานฉันท์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และคู่ความได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทุกศาล 
 3.  ควรมีการก าหนดระเบียบที่เป็นมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธีใน 
ชั้นศาล  
  ควรมีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีคดีอาญาในชั้นศาล 
(เป็นระเบียบมาตรฐานกลาง) โดยการจัดตั้งคณะท างานขึ้น เพ่ือให้คณะท างานร่วมกันจัดท าระเบียบ
เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้พิพากษาที่มี
ความรู้ ความช านาญ มีประสบการณ์ด้านการสมานฉันท์และสันติวิธี หรือบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ความรู้ด้านการสมานฉันท์ หรือตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมในการสร้างความสมานฉันท์ เพ่ือให้คณะท างานร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดท าระเบียบดังกล่าวขึ้น เมื่อจัดท าระเบียบเกี่ยวกับการ
สมานฉันท์และสันติวิธีคดีอาญาในชั้นศาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ออกเป็นระเบียบหรือข้อก าหนดของ
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ประธานศาลฎีกา เพ่ือให้ศาลที่จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีน าระเบียบดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ใน
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
  ระเบียบเกี่ยวกับการสมานฉันท์และสันติวิธีฯ ควรมีเนื้อหาครอบคลุมอ านาจตามกฎหมาย
ในการสมานฉันท์ในชั้นศาล มีค านิยามศัพท์ที่ เกี่ยวข้อง การด าเนินงานให้มีการสมานฉันท์ 
กระบวนการสมานฉันท์ การสมานฉันท์โดยองค์คณะผู้พิพากษาหรือบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอก 
(เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้พิพากษา) การสิ้นสุดกระบวนการสมานฉันท์ การรักษาความลับในการสมานฉันท์ 
การสมานฉันท์ในชั้นอุทธรณ์ การสมานฉันท์ในชั้นฎีกา เป็นต้น  
 4.  ควรแก้ไขข้อจ ากัดทางกฎหมายในการลงโทษจ าเลย  
  ศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมควรเสนอให้มีกฎหมาย
รองรับแนวคิดทางเลือกในการลงโทษแทนการจ าคุก โดยตราเป็นพระราชบัญญัติมาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate Punishment Programs) ซึ่งเป็นโทษที่อยู่ระหว่างโทษจ าคุกกับการรอ
การลงโทษจ าคุก โดยให้ลงโทษปรับหรือคุมประพฤติไว้ การตรากฎหมายดังกล่าวควรมีเนื้อหาตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ หน่วยงานที่สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายฉบับนี้  รูปแบบของโทษระดับกลาง 
วิธีการในการลงโทษระดับกลาง ระยะเวลาที่เหมาะสม ขอบเขตดุลพินิจของศาล การใช้อ านาจศาลใน
การใช้ดุลพินิจ  รูปแบบการก าหนดโทษแทนการจ าคุก เช่น การท างานบริการสังคมจ านวนชั่วโมงสูง 
การคุมความประพฤติแบบเข้มงวด การกักขังท่ีบ้าน การกักขังที่ศูนย์กักขังผู้ถูกคุมความประพฤติ การ
ควบคุมตัวดัวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และการคุมความประพฤติในค่ายแบบการฝึกทหาร เป็นต้น  
 5.  ควรมีกฎหมายคุ้มครองการเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาใน 
ชั้นศาล 
   การให้มีกฎหมายคุ้มครองการเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาใน
ชั้นศาล ผู้ศึกษาขอเสนอแนะเป็น ๒ แนวทาง เพ่ือเป็นทางเลือก ดังนี้ 
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเป็น 2 ประเด็น เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
  แนวทางแรก เห็นว่าศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมควร
เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ในส่วนที่ว่าด้วย
พยานหลักฐาน โดยบัญญัติเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 226/6 ดังนี้ “ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน 
พยานบุคคล รวมทั้งห้ามออกหมายเรียกพยานเอกสาร ห้ามออกหมายเรียกพยานบุคคลที่เข้าร่วม
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีหรือกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญามาเป็นพยานเบิก
ความในศาล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีหรือกระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญามาใช้ประกอบในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล”  
  แนวทางที่สอง ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามรับฟังพยานต่างๆ ที่ได้จาก
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีหรือกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา โดยออกเป็น
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ข้อก าหนดประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการเป็นความลับของการสมานฉันท์และสันติวิธีหรือการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นศาล โดยมีเนื้อหาในข้อก าหนด ประการแรก คือ “ห้ามมิให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐาน พยานบุคคล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีหรือ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา มาใช้ประกอบในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” เนื้อหา
ในข้อก าหนด อีกประการหนึ่ง คือ “ห้ามมิให้ผู้พิพากษาที่ด าเนินการสมานฉันท์สมานฉันท์และสันติวิธี
หรือด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเข้าเป็นผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะ
ด าเนินการพิจารณาคดีพิพากษาคดีที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแล้วไม่ประสบส าเร็จ”   
 นอกจากนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องกระบวนการ
สมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาลให้แก่คู่ความ พนักงานอัยการ ทนายความ ต ารวจ พนักงานราชทัณฑ์
และประชาชนในทุกระดับมิใช่เฉพาะผู้ที่มีอรรถคดีในศาลเท่านั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดี ความนิยม เลื่อมใสและศรัทธาต่อกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาล ตลอดจนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในศาลยุติธรรมด้วย 
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ประมวลกฎหมายอาญา. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522.  

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. 
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2544. 
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ระเบียบศาลอาญากรุงเทพใต้ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ. 2551. 
ระเบียบศาลจังหวัดมีนบุรี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสมานฉันท์และสันติวิธี พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พ.ศ. 2555). 
ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย การด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547. 
    
 
   

 


