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ค าน า 

        รายงานผลการศึกษาดูงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับสูง(บธส.)” รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มีมุมมองที่เปิดกว้างในระดับนานาชาติและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้น าและการบริหารจัดการทั้งในบริบทของไทยและต่างประเทศนับเป็น
บทเรียนและประสบการณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้น าระดับสูงจากต่างประเทศ 
(Executive Forum: Foreign Leadership and Management) ที่คณะผู้ศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน ามาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กรให้ก้าวทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ประการส าคัญตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารต่อไปหวังว่า
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจศึกษาบริบทของประเทศออสเตรเลีย  คณะผู้จัดท า
รายงานฉบับนี้ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทุกฝุายที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

        ตามที่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 3 ออสเตรเลีย     
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
สามารถสรุปผลการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ได้ดังนี ้
       ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 19  
ธันวาคม 2495 โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐ
ฟิจิ สาธารณรัฐวานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน และรัฐเอกราช ปาปัวนิวกินี ด้วย  นอกจากนี้ยังมีสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (รัฐนิวเซาท์เวลส์) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ อันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ซิดนีย์ ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และบริษัทการบินไทย จ ากัด ประจ าภาคพ้ืน
ออสเตรเลีย ในการส่งเสริมและปกปูองผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและความ
ร่วมมือสองฝุาย ตลอดจนให้การคุ้มครองส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
ด าเนินการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ด าเนินการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และที่มีความโดดเด่นด้าน
การเมือง เศรษฐกิจความมั่นคงและการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น าระดับสูงระหว่างกันสม่ าเสมอ 
     ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ 

(รัฐนิวเซาท์เวลส์) ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2560  ได้เรียนรู้การบริหารเชิงประจักษ์ ของทีม

ประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปรียบเทียบ(Benchmarking)กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ของทั้งสองประเทศ สามารถสรุปผลส าหรับผู้บริหาร ในการพัฒนาการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรมไทย ดังนี้ 

1.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ร่า (The Royal Thai EmbassyCanberra) 
และสถานกงสุล (Royal Thai Consulate-General ) ณ นครซิดนีย ์
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 จุดเด่นและเงื่อนไขความส าเร็จ    
 1. ด้านภาวะผู้น า ที่มีวิสัยทัศน์ และมีแนวทางการบริหารโดยมองภาพกว้างอย่างรอบด้าน 
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น ประโยชน์และความคุ้มค่า มีความยืดหยุ่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้น า
ชัดเจน มีทักษะในการพูดโน้มน้าวจูงใจ การเจรจาต่อรอง เน้นการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้บรรลุตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การวางตัวที่เหมาะสมในฐานตัวแทน
ประเทศไทย ตัวแทนภาครัฐในต่างประเทศประการส าคัญการสร้างสัมพันธภาพทางการทูต 
           2.ทักษะการปฏิบัติการ ในการส่งเสริมและปกปูองผลประโยชน์ ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย ทั้งด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีและความร่วมมือสองฝุาย ตลอดจนให้การคุ้มครองส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทย 
ปรับปรุงการท างานให้ทันต่อเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
           3. การประสานงาน การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางด้านภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. จิตบริการ  การอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จะต้องมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  มุ่งมั่น  และตั้งใจต่องานที่ท า ทั้งนี้เพ่ือการคุ้มครอง
ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติ 
 การประยุกต์ใช้   

การบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานเพ่ืออ านวยและเสริมสร้างความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนได้เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  
 

 ข้อเสนอแนะ  
การปรับบริบทงานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน เช่น การผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดล าดับ
ความยากง่ายในการท าธุรกิจ(Being business) ของประเทศ อันได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย 
ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ซึ่งเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับลูกหนี้กรณีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาทาง
แพ่ง หรือหลักประกันทางธุรกิจทางการค้าอันเป็นผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการ
เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย ในด้านกระบวนการยุติรรมทางอาญาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องประสานความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งในด้านการเชื่อมต่อข้อมูล การสร้างระบบงานที่มีมาตรฐาน 
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เดียวกันในการที่จะพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดไม่ให้ออกมากระท าผิดซ้ า ซึ่งเป็นปัญหา
อาชญากรรม และอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเป็น
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งนี้สังคมไทยควรจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศเพ่ือส่งผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศชาติต่อไป 

 

2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 
 จุดเด่นและเงื่อนไขความส าเร็จ  
        1.ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยตรง
เรียกว่า  หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice Unit)   จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศ. 2004 เป็นหน่วยงาน
อิสระและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษ ACT โดยตรง   
       2. มีการติดตามประเมินผลด้วยการวิจัยที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                    

 การประยุกต์ใช้ เชิญภาคประชาชนมาเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินการประชุมกลุ่มและ

ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เพ่ือสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ในสังคม   

 ข้อเสนอแนะ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทยมีกฎหมายรองรับชัดเจน 

ได้แก่พระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ.2559  และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานภาครัฐ

รับผิดชอบ ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมควรให้ความส าคัญในการติดตามประเมินผลด้วยการวิจัยที่เป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง                       
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บทท่ี 1 

บทน า 

1 หลักการและเหตุผล 

การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส) รุ่นที่ 3  ได้ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมประกอบด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพัฒนา
กระบวนการทางความคิดที่มีประสิทธิภาพส าหรับความเป็นผู้น า การคิดแบบมีเหตุมีผล การอ่าน
งานวิจัย วิธีคิดและน าเสนอนโยบายตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาเครือข่าย
ผู้บริหาร โดยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เน้นการสัมมนา การวิพากษ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์รวมทั้งการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) และการศึกษาส่วนบุคคล 
(Inddividual Study:IS) ส าหรับการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษา ระบบ
กระบวนการยุติธรรมที่มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาการ
ด าเนินงานเพ่ือเทียบเคียงการปฏิบัติในเชิงผลเลิศ (Benchmarking) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองระดับ
สากล สร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดที่ว่า "คุก" ไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายส าหรับผู้กระท าความผิดเล็กน้อยและไม่เป็นภัย
หรืออันตรายต่อสังคม เพราะการน าบุคคลดังกล่าวไปจ ากัดอิสรภาพแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับ
เป็นการซ้ าเติมปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้น และมีผลกระทบตามมาอย่างมากมาย  ท าให้รัฐบาล โดย
กระทรวงยุติธรรมจะมุ่งใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และมาตรการลงโทษระยะปานกลางใน
ความผิดเล็กน้อยและไม่เป็นภัยต่อสังคมแทนการจ าคุก ตามแนวทางการลงโทษแบบไม่ใช้การคุมขัง 
(non-custodial measures) ตามข้อก าหนดโตเกียว (Tokyo Rules) อย่างเต็มที่ และโดยที่
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที่มีการใช้ในประเทศออสเตรเลียมายาวนาน 
โดยเฉพาะการใช้รูปแบบการพิพากษาโดยชุมชนที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการใช้งาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งมกีารบันทึกไว้ครั้งแรกสุดเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว โดยเป็นการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในบริบทของสังคมสมัยใหม่ที่รู้จักกันในชื่อของ Wegga wegga 
Model ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในออสเตรเลีย และ
ยังเป็นตัวอย่างให้กับการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากการเป็นต้นแบบใน 
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เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้ว ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก และมีบทบาทด้านความม่ันคงท่ีโดดเด่นทั้งภูมิภาคและระดับ 
โลก โดยมักด าเนินบทบาทในแนวทางเดียวกับสหรัฐอเมริกา และมุ่งเน้นการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียน จีน และอินเดีย ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับ
ไทยในหลายๆ ด้าน 

 ดังนั้น การศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย จึงน่าจะเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองใน
ระดับสากล เสริมสร้างแนวคิดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  การบริหารจัดการ
องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – ออสเตรเลีย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงาน อันเป็นจุดที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาระบบความคิด 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  
2 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศออสเตรเลีย อันจะส่งผลต่อ
การศึกษาการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพ่ือ
การบริหารงานยุติธรรมในอนาคต 

2.2  เพ่ือศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย 

2.3  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความรอบรู้ มุมมอง แนวคิดต่าง ๆ ในเรื่องส าคัญทั้งในและ
ต่างประเทศ อันมีผลกระทบต่อองค์กรและประเทศชาติที่ต้องน ามาพิจารณาและปรับใช้ในการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับผู้น าและการบริหารจัดการทั้งในบริบทของไทยและต่างประเทศ 
3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มุมมองและการบริหารงานระดับสากล มีแนวคิดการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน  เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานยุติธรรมไทยในอนาคต 

  1.3.2 ผู้บริหารน าความรู้ที่ได้รับมาพิจารณาและปรับใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พร้อมน าไปขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

  1.3.3 กระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรที่พร้อมในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพให้ก้าว
สู่ระดับสากล 
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บทท่ี 2  
เกี่ยวกับองค์กรที่ศึกษาดูงาน 

ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศออสเตรเลีย 

1. สภาพภูมิประเทศ      
ประเทศออสเตรเลีย (Australia)หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth 

of Australia) มีพ้ืนที่จ านวน 7,617,930 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,941,300 ตารางไมล์ ตั้งอยู่บนแผ่น

เปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลีย ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก โดยพ้ืนที่ถูก

แยกออกจากทวีปเอเชียด้วยทะเลอาราฟูรา และทะเลติมอร์  จัดเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกและ

บางครั้งถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประเทศออสเตรเลียประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีป

ออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอ่ืนๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ จึงเป็น

ประเทศที่ ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศออสเตรเลีย

ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์-เลสเต (ทิศเหนือ) หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และ

นิวแคลิโดเนีย (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) และนิวซีแลนด์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)    

ประเทศออสเตรเลียมีชายฝั่งยาว 34,218 กิโลเมตร หรือ 21,262 ไมล์ (ไม่รวมเกาะนอก

ชายฝั่งทั้งหมด) ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 9° และ 44°S, และ ลองจิจูด 112° และ 154°E ด้วยเหตุนี้

ประเทศออสเตรเลียมีขนาดใหญ่ท าให้มีความหลากหลายของภูมิประเทศ ประกอบด้วยพ้ืนที่ปุาฝน

เขตร้อนทางตะวันออกเฉียงเหนือ ภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศ

ตะวันออก และมีทะเลทรายในภาคกลาง ซึ่งมีผืนดินที่เก่าแก่ที่สุดและดินอุดมสมบูรณ์น้อยที่สุด  แต่

ส่วนใหญ่ของประชากรอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินหลักของทวีป

ออสเตรเลีย 

2. การเมืองการปกครอง 
  ประเทศออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีรูปแบบรัฐบาล

เป็นสหพันธรัฐ โดยมีประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และ
มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์(Governor General) ประจ าออสเตรเลีย 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


 

 ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 6 รัฐ ได้แก่ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western 
Australia) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) รัฐควีนแลนด์ (Queenland) รัฐวิคตอเรีย 
(Victoria) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) และรัฐทัสมาเนีย (Tasmania) และมีอาณาเขต
ปกครองตนเอง  2 อาณาเขต ได้แก่ดินแดนนอร์ทเทิร์น เทอริทอรี (Northern Territory) และ
ดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australia Capital Territory : ATC) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุง
แคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศ ดังแสดงโดยแผนที่รัฐและดินแดนของออสเตรเลียดังต่อไปนี้  
แผนที่รัฐและดินแดนของออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส าหรับการปกครองประเทศ ในระดับรัฐบาลกลาง ฝุายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 17 กระทรวง 1 ส านักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และ 1 ส านัก
อัยการสูงสุด โดยมีการปกครองในระบอบรัฐสภาตามแบบสหราชอาณาจักร และในระดับรัฐ ฝุาย
บริหารมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีฝุายนิติบัญญัติและรัฐสภาของตนเอง โดย
ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายจะแบ่งออกเป็นกฎหมายสหพันธ์ และกฎหมาย
ระดับรัฐ กฎหมายสหพันธ์จะเป็นกฎหมายมหภาค เช่น ความมั่นคง ภาษี ครอบครัว เขตแดนศุลกากร 
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ในขณะที่บางเรื่องจะเป็นอ านาจของระดับรัฐ เช่น กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่ง และการคมนาคม เป็นต้น 

 โดยสรุป ประเทศออสเตรเลียมีรัฐสภา 9 แห่ง 1 สภาของสหพันธ์  6 สภาของแต่ละรัฐ และ 
2 สภาของแต่ละดินแดนปกครองตนเอง รัฐสภาของสหพันธ์ ใช้ระบบสองสภา ประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎร (House of Representative) และวุฒิสภา (Senate) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย
สมาชิก 150 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้แทนเขตละหนึ่งคน วุฒิสภามี 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Australian_states_map_th.svg


 

สมาชิก 76 คน มาจากแต่ละรัฐ รัฐละ 12 คน และจากดินแดนปกครองตนเอง (เขตเมืองหลวง และ 
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี) ดินแดนละ 2 คน ทั้งสองสภาจัดการเลือกตั้งทุกสามปี สมาชิกวุฒิสภามีวาระ  

6 ปี โดยการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 
 ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีพรรคการเมืองหลักสามพรรค ได้แก่ พรรคแรงงาน

ออสเตรเลีย พรรคเสรีนิยม และพรรคชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2465 รัฐบาลของสหพันธ์มาจากพรรค
แรงงานหรือเป็นรัฐบาลผสมของพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีแมลคัม เทิร์น
บุลล์ มาจากพรรคเสรีนิยม ส่วนพรรคอ่ืนๆ ที่มีบทบาทได้แก่  ออสเตรเลียนเดโมแครต และ
ออสเตรเลียนกรีนส์ โดยมักได้ที่นั่งเฉพาะในวุฒิสภา 

 

ข้อมูลหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน 
1. สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า (The Royal Thai EmbassyCanberra) 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 ที่ตั้ง เลขที่ 111 Empire CircuitYarralumla ACT 2600Australia Tel. 02 6206 
0100 Fax. 02 6206 0123  
 1.2 เอกอัคราชทูตประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า ปัจจุบัน คือ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2465
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงแคนเบอร์รา ไม่ได้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และยุทธศาสตร์เป็นของหน่วยงานโดยตรง แต่เป็นการน าวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการต่างประเทศมาปรับใช้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “องค์กรน าในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศไทยเพ่ือผลประโยชน์ 
ของชาติ”  

พันธกิจ  
            1) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกปูอง รักษา 

และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐาน

ระหว่างประเทศ 

  2) เป็นองค์กรที่ก ากับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่าง

ประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

 3) คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล 

 4) น าองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 5) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวที
ระหว่างประเทศ 

 6) ด าเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพ่ือสนับสนุนงานด้านการ
ต่างประเทศ 

 7) ส่งเสริมและด าเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 8) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 

 9) บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 
 10) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับหลักธรรมาภิบาล         
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ยุทธศาสตร์ ยึดแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับภูมิภาคแปซิฟิกใต้  โดยกระทรวงการต่างประเทศมีการจัดท ายุทธศาสตร์ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
ทุกๆ 4 ปี และมีการประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์เป็นระยะ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และสถานการณ์ต่างๆ ในต่างประเทศ  ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ภูมิภาคแปซิฟิกใต้นั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย (สอท.) รวมถึง
ทีมประเทศไทยจะร่วมกันจัดท าข้อมูลในพ้ืนที่ เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป การจัดท ายุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคนี้ได้เริ่มท ามาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ 
เอกอัครราชทูต หรือผู้แทนจะเข้าร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงฯ ทุกครั้ง 
เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอในการประชุมเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ รวมถึงยุทธศาสตร์
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศจะมีแผนงานและยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 1.4 การให้บริการ/สินค้า 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับประเทศออสเตรเลีย และท าหน้าที่ผู้แทนในการเจรจาและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยที่อาศัย
อยู่ในประทศออสเตรเลีย เอกอัครราชทูตมีอ านาจเต็มในการเจรจาทางการทูตในฐานะผู้แทนประมุข
สูงสุด และรัฐบาลของประเทศผู้ส่ง เว้นแต่การเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาซึ่งผลผูกพันกับประเทศ
ไทย จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจ หรือแต่งตั้งเป็นเฉพาะกรณี ทูตลงนามเองไม่ได้         

 ลักษณะสัมพันธภาพที่ส าคัญกับเขตอาณาที่รับผิดชอบ  
 1) ความสัมพันธ์ทางการทูต (Diplomatic Relations) 

 - ไทยและออสเตรเลียได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 
- สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเขตอาณาดูแลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลีย (ส าหรับรัฐนิว

เซาทเ์วลส์ มีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์) และมีเขตอาณาครอบคลุมอีก 4 ประเทศ ได้แก่ วานูอาตู 
ฟิจิ ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน 

 - มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อยู่ใน 5 รัฐ ได้แก่ รัฐควีนส์แลนด์ (บริสเบน) รัฐวิกตอเรีย 
(เมลเบิร์น) รัฐออสเตรเลียใต้ (อะดิเหลด) รัฐทัสมาเนีย (โฮบาร์ต) และรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เพิร์ท) 

2) ความสัมพันธ์ด้านการเมือง (Political Relations) 
- ไทยสนับสนุนออสเตรเลียในการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการเป็น

หุ้นส่วนร่วม 
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 - ออสเตรเลียมองว่าไทยเป็นประเทศส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
วามสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งมีบทบาทน าในอาเซียน 

 - มีการยกระดับการประชุมประจ าปีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งสอง จาก
ระดับปลัดกระทรวงถึงระดับรัฐมนตรี 

   3) ความสัมพันธ์ด้านความม่ันคง (Security Relations) 
   - มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Australian Federal Police (AFP) โดยเฉพาะใน

เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ 
   - Australia-Thailand Regional Security Dialogue 
   - มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการอาชญากรรมระหว่างประเทศ อาทิ การค้า

มนุษย์ การฟอกเงิน ยาเสพติด Bali Process (กระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์), การต่อต้าน
ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 

  4) ความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือทางทหาร (Military Relations) 
 - ไทยมีระดับความความร่วมมือทางทหารกับออสเตรเลียเป็นอันดับ 2 รองจาก

สหรัฐอเมริกา 
 - ภายใต้ความตกลงด้านการทหาร (Agreement of Defence Co-operation) มีการ

ฝึกซ้อมร่วม การฝึกฝน การอบรม การศึกษาและการแลกเปลี่ยนการดูงาน การประชุมประจ าปี 
 - ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน 9 ประเทศท่ีไทยมีส านักงานผู้ช่วยทูตทหารครบทั้ง 3 เหล่า

ทัพ (ออสเตรเลีย สหรัฐฯ จีน พม่า มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และญี่ปุุน) 
   5) ความสัมพันธ์ด้านการเศรษฐกิจ (Economic Relations) 

  - ไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่ออสเตรเลียมีความตกลงเขตการค้าเสรี
แบบทวิภาคี (FTA)  
  - ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกท่ีไทยท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีท่ี
ครอบคลุมทุกด้าน (Comprehensive Bilateral FTA)  
 ความตกลงเขตการค้าเสรี (TAFTA) 

 - มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 
 - ลดก าแพงภาษีสาหรับการนาเข้าสินค้าทุกชนิดจากออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2553 
 - กรอบความตกลงการค้าเสรีครอบคลุมด้าน การบริการ การลงทุน E-Commerce 

และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
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1.5 ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาดูงาน จากการที่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงาน

ยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถานทูตไทย ประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า ในวันที่ 

15 มกราคม 2560 ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ทีส่ าคัญสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

1.5.1 ความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย  มี 5 ด้าน 
 1.5.1.1 ด้านการทูตความสัมพันธ์ทางการทูต 
  1) สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 
  2) สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเขตอาณาดูแลรัฐต่าง ๆในออสเตรเลีย 

(ส าหรับรัฐนิวเซาท์เวลล์ มีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์) 
  3) มีเขตอาณาครอบคลุมอีก 4 ประเทศได้แก่ วานูอาตู ฟิจิ ปาปัวนิวกินี

และหมู่เกาะโซโลมอน มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อยู่ใน 5 รัฐได้แก่ รัฐควีนส์แลนด์ (บริสเบน) รัฐ
วิกตอเรีย (เมลเบิร์น) รัฐออสเตรเลียใต้ (แอดิเลด) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (เพิร์ท)และรัฐแทสเมเนีย 
(โฮบาร์ต) 

 1.5.1.2 ด้านการเมือง ความม่ังคั่ง และความร่วมมือทางทหาร 
  1) ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
   ไทยสนับสนุนออสเตรเลียในการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ออสเตรเลียมองว่าไทยเป็นประเทศส าคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งมีบทบาทน าในอาเซียน การ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และกรอบความร่วมมือ Senior Officials talk (sot) 2528 Joint 
Commission on Bilateral Cooperation (JC) 2552 

  2) ความสัมพันธ์ด้านความม่ันคง 
   มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Australian Federal Police (AFP) 

โดยเฉพาะในเรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ Australia-Thailand Regional Security Dialogue มี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการอาชญากรรมระหว่างประเทศ อาทิ การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน ยา
เสพติด Bali Process (กระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์) การต่อต้านผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 

  3) สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน 
   (1) การเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 
   (2) คณะรัฐมนตรีชุดใหม่สาบานตนเข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 

กรกฎาคม 2559 
   (3) เงินประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 
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  4) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   (1) ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกา 
    นาย Malcolm Tumbull นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเดินทาง

เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค.2559 
    นาย Joe Biden รองประธานาธิบดี สหรัฐฯ เดินทางเยือน

ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค. 2559 
    ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ตกลงร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด

ฝึกร่วมนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ NT  
   (2) การปิดศูนย์กักกันผู้อพยพในปาปัวนิวกินี 
    รัฐบาลออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีเห็นชอบร่วมกันให้ปิดศูนย์

กักกันที่เกาะ Manus อย่างถาวร (ภายหลังศาลฎีฏาปาปัวนิวกินีตัดสินว่า การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวผิด
กฎหมายและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปาปัวนิวกินี) ผู้อพยพท้ังหมดจากศูนย์ดังกล่าวจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย 

   (3) การห้ามเดินทางเข้าออสเตรเลียตลอดชีวิต (Lifetime ban 
boat people) 

    รัฐบาลออสเตรเลียได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศออสเตรเลีย (lifetime ban) ต่อผู้ลักลอบเดินทางเข้าออสเตรเลียทางเรือโดยผิด
กฎหมาย ครอบคลุมผู้อพยพที่พ านักในศูนย์อพยพต่าง ๆ ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2556 ยกเว้นเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

 1.5.1.3 ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ (ECONOMIC RELATIONS) 
ความตกลงเขตการค้าเสรี (AFTA) 
  1) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548  
  2) วันที่ 1 มกราคม 2558 วันครบรอบ 10 ปี AFTA 
  3) ลดก าแพงภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าทุกชนิดจากออสเตรเลียตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2553 
  4) กรอบความตกลงการค้าเสรีครอบคลุมด้าน 
   (1) การค้าการลงทุน 
   (2) การบริการ 
   (3) E- Commerce 
   (4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
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สถิติมูลค่าการค้าไทย – ออสเตรเลีย 
 

 
 การส่งออก/น าเข้า สินค้าทั้งหมด ออสเตรเลียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยและไทยเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 9 ของออสเตรเลียออสเตรเลียส่งออกสินค้าไปไทยมากเป็นอันดับที่ 14 (จีนเป็นอันดับที่ 1,
ญี่ปุุน 2) และออสเตรเลียน าเข้าสินค้าจากไทยมากเป็นอันดับที่ 4 (จีนเป็นอันดับที่ 1,สหรฐัเป็นอันดับ
ที่ 2) สินค้าส่งออก/ น าเข้าทีส่ าคัญ  

สินค้าส่งออกจากไทยท่ีส าคัญ 
1. รถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะส าเร็จรูป 

อะไหล่รถยนต์และส่วนประกอบส าคัญ 
2. เหล็ก เหล็กกล้า 
3. เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความเย็น

และอะไหล่ 
4. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและ

กระป๋อง 

สินค้าน าเข้าจากออสเตรเลีย 
1. น้ ามันดิบ 
2. ทองค า 
3. อลูมิเนียม ถ่านหิน  
4. ผลิตภัณฑ์นมเนย (dairy 

products) 
5. สินค้าจากเกษตร พืช เนื้อวัว 

 

รถยนต์ผลิตในไทยที่ส่งออกมาออสเตรเลีย 

1) Toyota : Hilux Vigo 
2) Honda : Jazz, City, Civic, Accord, CR-V 
3) Isuzu: D-Max 
4) Nissan : Tiida, Navara 
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 2556 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

2557 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

2558 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

2559 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 
มูลค่าการค้า
รวม 

15,845 14,713 13,978 12,586 

มูลค่าการ
ส่งออก 

10,349 9,299 9,768 9,583 

มูลค่าการน าเข้า 5,496 5,414 4,210 3,003 
ดุลการค้า 4,854 3,885 5,558 6,580 



 

5) Mazda : Mazda 3 
6) Ford : Escape, Ranger, Fiesta 
7) Carry Boy : ส่วนประกอบหลังคารถและชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ 

มูลค่าการลงทุนไทย-ออสเตรเลีย 

1) ปี 2558 ออสเตรเลียลงทุนในไทยมูลค่า 3.378 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

2) ปี 2558 ไทยลงทุนในออสเตรเลียมูลค่า 4.119 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

บริษัทไทยท่ีลงทุนในออสเตรเลีย 

สาขาพลังงาน 
1) บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นจากบริษัท Coogee Resources  Limited 

และจัดตั้งบริษัท PTTEP Australia มีส านักงานอยู่ที่นครเพิร์ท มีแหล่งผลิตที่ 
Montara ในทะเลติมอร ์

2) บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นของบริษัท Centennial Coal Company 
Limited มีธุรกิจเหมืองถา่นหินที่ Hunter Valley และ Lightgrow ในรัฐนิวเซาท์เวลส์                         

บริษัทไทยท่ีลงทุนในออสเตรเลีย 
1) บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง  จ ากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นร้อยละ 80 จากบริษัท 

Transfield Services Infrestructure และเปลี่ยนชื่อเป็น RATCH Australia 
Corporation Limส านักงานอยู่ที่นครซิดนีย์ 

2) บริษัท ผลิตไฟฟูา จ ากัด (มหาชน) หรือ EGCO ลงทุนผลิตพลังงานลมอยู่ที่ Boco 
Rock (Boco Rock Wind Farm) ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ภายใต้ชื่อ South Pacific 
Power PTY.Ltd. 

3) บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ซื้อหุ้นของ MSF Sugar ผลิตน้ าตาลได้มากเป็นอันดับ 
3 ในออสเตรเลีย 

สาขาบริการ 
1) TCC Hotels Group ซื้อกิจการโรงแรม 3 แห่งคือ Novotel Rockford 

Sydney,Hyatt Hotel Canberra และ Intercontinental Adelaide และเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของ Fraser&Neave Group มีกิจการ ได้แก่ Fraser Place 
Melbourne, Fraser Suite Sydney และ Fraser Suite Perth 

2) บริษัท  Minor International ซื้อกิจการของ Oaks Hotel & Resort Limited 
และกิจการร้านอาหาร ได้แก่ Ribs and Rupms และ Coffee Club 
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3) Amora Group มีธุรกิจโรงแรม 2 แห่งภายใต้เครือ Amora ที่นครซิดนีย์และนคร
เมลเบิร์น 

สาขายานยนต์ 

1) บริษัท Carryboy ลงทุนภายใต้ชื่อ Carryb0y Australia ในรัฐวิกตอเรีย 
2) บริษัท Sammitr Manufacturing จ ากัด (มหาชน) หรือ  
3) บริษัท Aeroklas จ าหน่ายและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีส านักงานอยู่ที่นครเมลเบิร์น 
4) บริษัท Sammitr Motors Manufacturing จ ากัด (มหาชน) หรือ Sammitr 

Australia จ าหน่ายและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีส านักงานอยู่ที่นครเมลเบิร์น 
สาขาอื่น 

1) บริษัท Siam Cement Group (SCG) จัดตั้งบริษัทการค้าในออสเตรเลีย 
2) บริษัท IP Star จ ากัด ให้บริการ Satellite Broadband 

จ านวนโครงการจากภาคเอกชนออสเตรเลียที่ย่ืนเรื่องเพื่อขอเข้าไปลงทุนในไทยผ่าน BOI 

ปี พ.ศ. จ านวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท) อันดับ 
2556 23 703 20 
2557 39 21,951 11 
2558 12 772 12 
2559 (ณ ส.ค.) 20 846 14 

 

ประเทศที่เข้าไปลงทุนในไทยอันดับต้น ๆ ได้แก่ ญี่ปุุน (172 โครงการ) สิงคโปร์ (73 
โครงการ)  จีน (66โครงการ) และฮ่องกง (22 โครงการ)   

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
1) การเลือกตั้งในสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
2) ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacifec 

Partnership-TPPX ) กับเศรษฐกิจออสเตรเลีย  
3) กรณีการปิดเหมืองแร่ทองค า ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส (บริษัท Kingsgate 

Consolidated Ltd) 
4) มาตราการงดการน าเข้ากุ้งสดชั่วคราวจากการแพร่ระบาดชั่วคราวของเชื้อ white 

spot ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย 
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1.5.1.4 ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 1) มีคนไทยอาศัยประมาณ 80,000 คน ทั่วออสเตรเลีย และมีนักเรียนและ

นักศึกษาไทยศึกษาอยู่ประมาณ 20,000 คน  

 2) สมาคม/ชมรมไทย และสมาคมไทย-ออสเตรเลีย 30 แห่ง 

 3) วัดไทย 24 แห่งในทุกรัฐทั่วออสเตรเลีย 
(1) รัฐนิวเซาท์เวลท์ (นครซิดนีย์) 9 วัด 
(2) รัฐวิกตอเรีย (นครเมลเบิร์น) 5 วัด 
(3) รัฐควีนส์แลนด์ (นครบริสเบน) 3 วัด 
(4) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (นครแอดิเลด)  วัด 
(5) รัฐแทสเมเนีย (นครโฮบาร์ต)  วัด 
(6) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (นครเพิร์ท) 2 วัด 
(7) กรุงแคนเบอร์รา 1 วัด 
(8) เขตนอร์ทเทิร์นเทริทอรี (เมืองดาร์วิน) 1 วัด 

 4) จ านวนคนไทยในออสเตรเลีย (ที่เกิดในประเทศไทย) 
(1) รัฐนิวเซาท์เวลท์ (นครซิดนีย์) ประมาณ 17,541 คน 
(2) รัฐวิกตอเรีย (นครเมลเบิร์น) ประมาณ 10,765 คน 
(3) รัฐควีนส์แลนด์ (นครบริสเบน) ประมาณ 7,021 คน 
(4) รัฐออสเตรเลียใต้ (นครแอดิเลด) ประมาณ 2,210 คน 
(5) รัฐแทสเมเนีย (นครโฮบาร์ต) ประมาณ 474 คน 
(6) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (นครเพิร์ท) ประมาณ 5,665 คน 
(7) กรุงแคนเบอร์รา ประมาณ 483 คน 

5) จ านวนร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย 
(1) รัฐนิวเซาท์เวลท์ (นครซิดนีย์) ประมาณ 1000 ร้าน 
(2) รัฐวิกตอเรีย (นครเมลเบิร์น) ประมาณ 370 ร้าน 
(3) รัฐควีนส์แลนด์ (นครบริสเบน) ประมาณ 350 ร้าน 
(4) รัฐออสเตรเลียใต้ (นครแอดิเลด) ประมาณ 80 ร้าน 
(5) รัฐแทสเมเนีย (นครโฮบาร์ต) ประมาณ 15 ร้าน 
(6) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (นครเพิร์ท) ประมาณ 100 ร้าน 
(7) กรุงแคนเบอร์รา ประมาณ 35 ร้าน 
(8) เขตนอร์ทเทิร์นเทริทอรี (เมืองดาร์วิน) ประมาณ 10 ร้าน 

14 



 

1.5.1.5 ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา 
 1) ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) มีนักเรียนทุน 134 คน อยู่ในความดูแลของส านักงาน ก.พ.  

(1) ระดับปริญญาเอก 75 คน  
(2) ระดับปริญญาโท 24 คน 
(3) ระดับปริญญาตรี 33 คน 
(4) เรียนภาษา 2 คน 

2) ออสเตรเลียเป็นประเทศที่นักศึกษาไทยนิยมมาเรียนต่อมาก 

3) ในปี 2559 (ตุลาคม 2559) มีนักศึกษาไทยลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 28,703 คน 

เป็นอันดับ 5 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในออสเตรเลีย 
 

ทีมประเทศไทย 
  

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

1 
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สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า 

ส านกังานท่ีปรึกษา

การเกษตรฯ 

ส านกังานการทอ่งเที่ยว

แหง่ประเทศไทย 

ส านกังานเศรษฐกิจ

การลงทนุฯ 

ส านกังานสง่เสริม

การค้าฯ 

ส านกังานผู้ดแูล

นกัเรียนฯ 

ส านกังานผู้ช่วยทตู

ฝ่ายทหารบก 

ส านกังานผู้ช่วยทตู

ฝ่ายทหารเรือ 

ส านกังานขา่วกรอง

แหง่ชาต ิ

ส านกังานผู้ช่วยทตูฝ่าย 

ทหารและทหารอากาศ 

สถานกงสลุใหญ่ ณ 

นครซิดนีย์ 

การบินไทย 

 



 

2. หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Unit : RJU) ในเขตปกครอง
พิเศษเมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย(Australian Capital Territory : ACT) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ปัจจุบันในทางวิชาการยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงความหมายของ Restorative Justice 

หรือตามค าแปลในภาษาไทยคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ดีความหมายที่เป็นที่
ยอมรับในวงกว้างของนักวิชาการคือความหมายที่ ได้ ให้ ไว้ โดยองค์การสหประชาชาติว่ า              
เป็นกระบวนการที่ผู้เสียหายและผู้กระท าผิด และบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมในชุมชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าผิดมาร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลการกระท าผิดนั้น ๆ ต่ออนาคต
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยอาจมีหรือไม่มีความช่วยเหลือจากผู้ช่วยอ านวยกระบวนการ ทั้งนี้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี้จะมุ่งเน้นที่ผลของการด าเนินการในทางกฎหมาย แต่จะเน้นที่
กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือให้มีการเยียวยาทางจิตใจและวิญญาณ 
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2.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในออสเตรเลีย 
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เริ่มมีการน ามาใช้อย่างเป็นทางการใน

กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียมีขึ้นในปี 2001 โดยเริ่มใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่และ
ภายหลังน ามาใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชนด้วย ทั้งนี้การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ออสเตรเลียจะใช้กับคดีที่ผู้กระท าผิดยอมรับสารภาพเท่านั้นและสามารถใช้ได้ในเกือบทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรม เช่นเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้การประชุมกลุ่มเพ่ือหันเหคดีเยาวชน หรือศาลใช้
เพ่ือเป็นผลของค าตัดสินพิพากษาหรือเพ่ือให้ได้มามีค าพิพากษา หรือเพ่ือใช้ไกล่เกลี่ยหลังจากที่
ผู้กระท าผิดได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ าโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในปัจจุบัน  
ได้แก่ 

1) การประชุมกลุ่ม (Conferencing) ทั้งในกรณีเยาวชนและผู้ใหญ่มีการใช้งานทั่วทุกรัฐใน
ออสเตรเลีย 

2) การพิพากษาในวง (Circle sentencing) ซึ่งเป็นรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่เน้นใช้กับประชากรที่เป็นชาวพ้ืนเมือง ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจ าเพาะใน
รูปแบบชุมชนครอบครัว โดยมีการใช้งานทั่วประเทศเช่นกัน 

3) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าผิดซึ่งมีอยู่ในทุกรัฐเช่นกัน 
สภาเพ่ือกฎหมายความยุติธรรมแห่งออสเตรเลียได้มีการรับรองแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่า

ด้วย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative  Justice  National  Guidelines)  เมื่อปี 
ค.ศ. 2013 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ของประเทศออสเตรเลียและยังให้แนวทางในการฝึกอบรม และการประเมิน 

ภาพรวมผลของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในออสเตรเลียโดยเฉพาะในส่วน
ของการลดการกระท าผิดซ้ านั้นค่อนข้างไม่แน่ชัดแต่งานวิจัยจ านวนมากในออสเตรเลียมีผลออกมาใน
แนวทางเชิงบวกว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ก่อให้เกิดผลด้านดีแก่ทั้งผู้เสียหายและ
ผู้กระท าผิด โดยเฉพาะในคดีความผิดประเภทการใช้ความรุนแรง และผู้กระท าผิดที่มีแนวโน้มที่จะ
กระท าผิดซ้ าอีก นอกจากนี้ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลที่ได้รับจากกระบวนการและสถิติการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติของผู้กระท าผิดก็ยังถือเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก 

องค์การสหประชาชาติได้อธิบายว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ว่าจะสามารถใช้งาน
ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อบริบททางวัฒนธรรมเอื้ออ านวย โดยในประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย 

การใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แบบไม่เป็นทางการจะปรากฏชัดเจนอย่าง
มากในกลุ่มชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ตามชุมชนตนเอง ซึ่งการใช้งานรูปแบบดังกล่าวนี้เองภายหลังได้
พัฒนากลายมาเป็นรูปแบบการพิพากษาในวง (Circle Sentencing) ที่ให้กลุ่มคนพ้ืนเมืองที่มี 
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วัฒนธรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือในชุมชนมามี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยมีการพัฒนาที่มีมายาว นานเช่นนี้เองท าให้การ
น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกรบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเป็นทางการมี
ความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมออสเตรเลีย และเรียกได้ว่าเป็นระบบยุติธรรมที่รัฐ
ไม่มีส่วนร่วม (non-state justice systems) 

 2.3 เขตเมืองหลวงออสเตรเลีย (ACT)  

2.3.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษ  

 
 
 
 
 

Restorative Justice 
หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Unit) เป็นหน่วยงาน

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศ. 2004 
ซึ่งบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษ ACT (ACT’s Crimes (Restorative Justice) Act, 2004) เพ่ือ
ความเป็นกลางและความโปร่งใสในการด าเนินกระบวนการ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ มี
บุคลากรท างานประจ า ไม่ใช่อาสาสมัคร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลของเขต
ปกครองพิเศษ ACT โดยตรง  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษ ACT เป็น
ทางเลือกตามความสมัครใจและยึดตัวผู้เสียหายเป็นหลัก  

2.3.2 ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเกิดขึ้น  
 1) เป็นกระบวนการทางเลือกท่ีไม่ต้องเข้าสู่ศาล 
 2) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการไปพร้อมกับการพิจารณาคดีของศาล 
 3) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการได้หลังจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแล้ว 
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 2.3.3 หลักการขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (อ้างอิงจาก
สหประชาชาติ) 

1) ความปลอดภัยคือสิ่งส าคัญท่ีสุด และต้องสร้างสมดุลอ านาจในกระบวนการ 
2) ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนต้องได้รับแจ้งถึงสิทธิของตนในการได้รับค าปรึกษา

ทางด้านกฎหมาย 
3) ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการ

และผลที่อาจเกิดข้ึนตามมา 
4) ทุกขั้นตอนด าเนินการบนพ้ืนฐานความสมัครใจ 
5) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรน าไปใช้ได้ในทุกขั้นของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 
6) ควรมีหลักฐานเพียงพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือความผิดของผู้กระท าความผิด 
7) ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดควรเห็นตรงกันในเรื่องข้อเท็จจริงของคดี 
8) ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรเป็นความลับ (โดยมีเงื่อนไข

จ ากัด) 
9) ควรส่งเรื่องที่ไม่เหมาะสมจะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ 

กลับไปเข้ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติโดยเร็วที่สุด 
10) ผู้ด าเนินกระบวนการ (facilitator) ต้องได้รับการฝึกอบรม มีความเป็นกลาง 

และสามารถควบคุมกระบวนการให้ด าเนินภายใต้กรอบของกฎหมายได้ 
 2.3.4 การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถใช้ได้กับ  
 1) คดีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นเด็ก-เยาวชน หรือเป็นผู้ใหญ่ 
 2) คดีอุกฉกรรจ์และคดีที่ไม่ร้ายแรง* (ทั้งนี้ มีเงื่อนไขโทษทางอาญาหรือโทษจ าคุก 
ขั้นสูงสุดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย) 
*(หมายเหตุ วิทยากรกล่าวถึงท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงคดีมโนสาเร่ (petty cases) ด้วย)  
 คดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ คดีความผิดต่อทรัพย์สินซึ่งมีโทษเกิน 14 ปี และคดีความผิด
ต่อบุคคลซึ่งมีโทษเกิน 10 ปี ซึ่งกรณีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่
สามารถน ามาใช้เป็นเหตุระงับการน าคดีข้ึนสู่ศาลได้ และปัจจุบันคดียาเสพติดและความผิดทางเพศยัง
ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ เนื่องจากยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน
เรื่องความเหมาะสม แต่คาดว่าภายในปี 2018 จะสามารถน าคดีข้างต้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได ้โดยมีขั้นตอนการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ดังนี้ 
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ล าดับ หน่วยงานที่ส่งเรื่อง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา 
1 - ผู้บัญชาการต ารวจ 

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรม
เ ชิ ง ส ม า น ฉั น ท์  (director-
general(restorative justice)) 

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรม
ส า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
(director-general (children 
and young people)) 
-  ต ารวจ 

(เอ) หลังจากที่ผู้กระท าความผิดได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
หรือถูกจับกุม 

(บี)  ก่อนมีการส่งฟูองคด ี

2 อัยการ (เอ) หลังจากมีการส่งฟูองคดี 
(บี)  ก่อนการพิจารณาฐานความผิดครั้งที่ 2 จะเริ่มข้ึน 

3 - ศาลแขวง (Magistrate Court) 
(รวมถึงศาลเด็ก) 

- ศาลฎีกา 

เว้นแต่หรือจนกว่าผู้กระท าความผิดจะรับสารภาพ... 
(เอ) หลังจากการพิจารณาฐานความผิดครั้งที่ 2 ได้เริ่ม

ขึ้น 
(บี) ก่อนจบการพิจารณาเรื่องการจัดการในคดีหรือการ

สอบสวนคดีเพ่ือหาฐานความผิด 
4 - ศาลแขวง (Magistrate Court) 

(รวมถึงศาลเด็ก) 
- ศาลฎีกา 

กรณีรับสารภาพหรือถูกตัดสินว่ามีความผิด 
(เอ) หลังจากผู้กระท าความผิดรับสารภาพหรือถูก

ตัดสินว่ามีความผิด (ไม่ว่าจะถูกส่งตัวไปจ าคุก
หรือตัดสินโทษก็ตาม) 

(บี)  ก่อนกระบวนพิจารณาคดีจะสิ้นสุด 
5 - ผู้บัญชาการต ารวจ 

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ (director-
general  (restorative 
justice)) 

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(director-general (children 

(เอ) หลังจากศาลมีค าสั่งลงโทษผู้กระท าความผิด และ 
(บี)  ก่อนระยะเวลาค าสั่งลงโทษจากศาลจะสิ้นสุดลง 

หรือได้มีการรับโทษไปบางส่วนแล้ว 
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ล าดับ หน่วยงานที่ส่งเรื่อง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา 
and young people))  

- ต ารวจ 
6 หน่วยงานที่มีอ านาจส่งเรื่องตามที่

กฎหมายก าหนด 
เป็นไปตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 2.3.5 การพิจารณาความเหมาะสมในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) นโยบายใดของรัฐบาลหรือฝุายปกครองที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีหรือในเรื่องที่

เกี่ยวข้อง 
2) ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วม 
3) ความสามารถ ลักษณะ และสมรรถภาพของแต่ละบุคคล 
4) แรงจูงใจในการเข้าร่วม 
5) ผลกระทบจากความผิดที่เกิดขึ้นในมุมมองของผู้เข้าร่วม 
6) ความเสียใจและส านึกผิดของผู้กระท าความผิด 
7) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด และผู้สนับสนุน/ผู้ใกล้ชิดแต่

ละฝุาย 
 2.3.6 การเตรียมการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

1) การเตรียมการและท าความเข้าใจเป็นขั้นตอนส าคัญในการหลีกเลี่ยงและ/หรือ
ท าลายสมดุลอ านาจ ตลอดจนก่อให้เกิดการท าร้ายผู้เสียหายซ้ าอีก 

2) ผู้เข้าร่วมมีเวลาในการทบทวนจุดประสงค์ของการประชุมกลุ่มและบทบาทของ
ตนเอง 

3) มีการทดสอบและแสวงหาแรงจูงใจ การเปิดใจ ตลอดจนการยึดโยงผู้เข้าร่วมให้
อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ 

4) มีการทดสอบและส่งเสริมความสามารถในการจัดการความตึงเครียดด้านอารมณ์ 
5) มีการดูแลให้ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมทุกคนสอดคล้องกัน 

 2.3.7 การประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
1) เริ่มจากการพูดคุยเรื่องกฎพ้ืนฐาน ความเคารพซึ่งกันและกัน การเก็บความลับ 

การเปิดใจและความซี่อสัตย์ 
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2) ผู้กระท าความผิดเริ่มเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน จากนั้นกล่าวถึงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตนเองได้ท า 

3) ผู้กระท าความผิดรับฟังผู้เสียหายหลักและผู้เสียหายรอง (เช่น พ่อแม่ ญาติของ
ผู้เสียหาย) เล่าถึงผลกระทบและสิ่งที่ประสบมา 

4) หลังฝุายผู้เสียหายพูดจบ ผู้กระท าความผิดจะได้รับโอกาสในการตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้รับฟังท้ังหมด และในช่วงนี้ มักจะเป็นตอนที่ผู้กระท าความผิดกล่าวขอโทษผู้เสียหายและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5) ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องแสดงความเห็นว่า จะต้องท าอะไรเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงวางแผนเยียวยาความเสียหาย (ข้อตกลงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: RJ Agreement) 

ระบบยุติธรรมในระดับรัฐของ (ACT) นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ justice and 
community Directorate (JACD เทียบเท่ากับกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทย) ซึ่งในส่วนของ
การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นได้เริ่มมีตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 ในรูปแบบของการทดลองใช้
การประชุมกลุ่มเ พ่ือหันเหคดีโดยต ารวจเป็นผู้อ านวยการ และถือว่าเป็นการใช้งานที่ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การน ามาใช้แทนที่ โดยมีการจัดท าโครงการ Re-
integrative Shaming Experiment (RISE) ที่ถือเป็นการศึกษาการใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์อย่างเป็นระบบและเป็นรูปแบบ จากโครงการดังกล่าวพบผลเชิงบวกในการใช้งาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดรู้สึกถึงความยุติธรรม ผู้เสียหาย
รู้สึกปลอดภัย และยังมีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของการกระท าผิดซ้ า จนท าให้ในปี ค.ศ.2005 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ถูกบัญญัติลงในประมวลกฎหมายอาญา ปี ค.ศ.2004 ให้เป็น
กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Restorative Justice Unit 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Justice and Community Safety Directorate 

 2.3.8 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือว่ามีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์และ
น าหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้อย่างแท้จริง กล่าวคือ 

       1) ตั้งอยู่บนหลักความสมัครใจของทุกฝุาย และแต่ละฝุายสามารถถอนความสมัครใจ
ได้เสมอ 

        2) เน้นที่ผู้เสียหาย (Victim-centric)  
       3) กระบวนการนี้สามารถน ามาใช้ได้กับคดีที่ไม่อุกฉกรรจ์ทุกคดี (ใช้ระวางโทษเป็น

บรรทัดฐาน)   ใช้กับทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นเยาวชน เพ่ือหันเหคดีดังกล่าวออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดในครอบครัว ฯลฯ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะสามารถ
ใช้ได้เฉพาะหลังจากท่ีขึ้นสู่ศาลแล้ว 
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       4)  บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถเข้าสู่กระบวนการได้หลายครั้ง 
       5)  แม้ว่าจะเข้าร่วมกระบวนการแล้วก็ไม่ตัดสิทธิผู้ต้องหาในการปฏิเสธข้อกล่าวหาใน

ชั้นศาล 
        2.4 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ.2004 
 2.4.1 ท าให้เหยื่อได้เข้าใจสิทธิโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการท าให้
เหยื่อมีพลังในการตัดสินใจว่าจะเยียวยาตนได้อย่างไร 
 2.4.2 จัดตั้งระบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น าเหยื่อ ผู้กระท าความผิดและผู้ให้ความ         
ช่วยเหลืออ่ืนมาสนับสนุนได้อย่างไร ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังและปลอดภัยต่อสังคม 
 2.4.3 ท าให้แน่ใจว่าเหยื่อได้รับความต้องการเป็นอันดับแรกกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ภายใต้กฎหมายนี้ 
 2.4.4 ให้กระบวนการสมานฉันท์เข้าถึงได้ในทุก ๆ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือใน
ระหว่างการเปลี่ยนในระบบยุติธรรมทางอาญาปกติ 
 2.4.5 ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีบทบาทใน         
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
หมายเหตุ : ความผิดต้องรวมถึงความผิดที่ได้กระท าโดยตั้งใจ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาด าเนินคดีใน
ศาล 
       2.5  แผนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 2.5.1 เป็นความสมัครใจและเน้นเหยื่อเป็นศูนย์กลาง 
 2.5.2 ให้การสนับสนุนระบบยุติธรรมทางอาญา 

2.5.3 เป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจากระบบยุติธรรมอาญาปกติ 
2.5.4 ด าเนินการคู่ขนานกับกระบวนการพิจารณาทางอาญา 
2.5.5 สามารถด าเนินการภายหลังศาลตัดสินได้ 
2.5.6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
2.5.7 มีผู้ท าหน้าที่ 6 คน ประกอบด้วยประธาน เจ้าหน้าที่ธุรการศาล ผู้ประเมิน  
  ผู้ร่วมให้ค าแนะน าชนเผ่า และผู้จัดการ 2 คน 

 2.6 หลักการเบื้องต้นของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (สหประชาชาติ) คือ 
 2.6.1 ยึดหลักความปลอดภัย , อ านาจที่สมดุล 
 2.6.2 ผู้มีส่วนร่วมต้องได้รับทราบถึงสิทธิในการมีที่ปรึกษากฎหมาย 
 2.6.3 กระบวนการต้องเป็นแบบสมัครใจ  ผู้เข้าร่วมต้องได้รับรู้ถึงกระบวนการและ       

     ผลลัพธ์ต่าง ๆ 
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 2.6.4 กระบวนการ Restorative Justice ต้องสามารถใช้ได้ในทุก ๆ ระดับของระบบ 
     ยุติธรรมทางอาญา 

2.6.5 ข้อมูลที่น ามากล่าวหาต้องเป็นข้อมูลจริง 
2.6.6 เหยื่อและผู้กระท าผิดต้องยอมรับกับข้อมูลพื้นฐานของคดี 
2.6.7 กระบวนการ Restorative Justice ต้องเป็นความลับ 
2.6.8 ประเด็นที่ไม่เหมาะสมต้องกลับคืนสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยทันที 
2.6.9 ผู้ด าเนินการต้องรับการอบรมอย่างดี เป็นกลางและต้องด าเนินกระบวนการ 

     อย่างสร้างสรรค์และครอบคลุม 
 2.7 ค าร้องในกระบวนการ Restorative Justice เหมาะส าหรับ 
 2.7.1 ความผิดที่กระท าโดยเยาวชนและผู้ใหญ่ 
 2.7.2 ส าหรับความผิดที่รุนแรงและไม่รุนแรง (หมายความถึงโทษสูงสุดของการจ าคุก) 
 2.7.3 ไม่มีการเบี่ยงเบนโทษร้ายแรง (ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ) โทษร้ายแรง หมายถึง    

     อาชญากรรมท่ีกระท าความผิดต่อทรัพย์สินมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป หรือ  
     มากกว่า 10 ปี ส าหรับอาชญากรรมท่ีกระท าต่อบุคคล 

        2.8  คุณสมบัติของเหย่ือและผู้กระท าผิด 
              2.8.1 เหยื่อ 

     1)  เหยื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หากเหยื่อมีอายุต่ ากว่า 10 ปี ต้องมีคนใน  
         ครอบครัวเข้ามาร่วมท าการแทนโดยทันที เช่นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
     2)  เหยื่อยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ Restorative Justice บิดา มารดา ของเด็ก 
         ที่เป็นเหยื่อ สามารถเข้ามาร่วมท าการแทนได้ หากเด็กที่เป็นเหยื่อไม่เข้าใจ 
         หรือไม่ตอบสนองต่อประสบการณ์ของความผิด หรือเหยื่อถึงแก่ความตาย 
     3)  เหยื่ออาจตั้งผู้อื่นให้ท าการแทนก็ได้ 

 2.8.2 ผู้กระท าผิด 
     1)  มีความรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระท าลงไป การยอมรับนี้ไม่ได้หมายความ 
         ว่าผู้กระท าความผิดจะไม่มีความผิดต่อความผิดที่ได้ก่อขึ้น หากการกระท านั้น 
         เป็นความผิดที่ร้ายแรง 
    2)  การยอมรับผิดไม่ได้เป็นเหตุที่ศาลจะลดหย่อนโทษให้ 
    3)  ความผิดต้องมีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี 
    4)  ผู้กระท าผิดต้องมีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม 
    5)  ผู้กระท าผิดต้องยินยอมในการเข้าร่วม Restorative Justice  
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 2.9  การเตรียมความพร้อม 
2.9.1 ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งส าคัญในการปฺฏิเสธ หรือพลังที่ท้า 
        ทายและการที่จะกลับไปเป็นเหยื่ออีกครั้ง 
2.9.2 ผู้มีส่วนร่วมต้องมีเวลาท าความเข้าใจเจตนาของการประชุมและบทบาทต่าง ๆ 
2.9.3 ความกระตือรือร้น การเปิดใจ และความสามารถในการรับผังกระบวนการต้อง 
         ได้รับการสอบทานและส ารวจ 
2.9.4 ความสามารถในการบริหารอารมณ์ ความรู้สึกอึดอัดต้องได้รับการสอบทานและ 
        ช่วยเหลือ 
2.9.5 ต้องมีเปูาประสงค์ของการประชุมระหว่างสองฝุาย 

          2.10  การประชุม Restorative Justice      
  2.10.1 เริ่มต้นด้วยการมีกฎและมีความเคารพ มีความม่ันใจ เปิดใจ และซื่อสัตย์ 
  2.10.2 จัดล าดับการพูดคุย เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น ความคิดของแต่ละคน 

         ว่ามีผลกระทบกับผู้ใดบ้าง 
2.10.3 ผู้ก่อให้เกิดอันตรายจะได้รับฟังผลกระทบต่าง ๆ ทั้งอย่างรุนแรงโดยตรงและ 
         จากเหยื่อ 
2.10.4 ผู้ก่อให้เกิดอันตรายมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งที่ตนได้รับฟัง และขอโทษ 
2.10.5 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้กล่าวในสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือหาทางแก้ไขที่ถูกต้อง และอาจมี 
        การเจรจาในเรื่องค่าชดเชยต่าง ๆ ตามแผนข้อตกลงของ Restorative Justice 

          2.11  ข้อตกลง 
2.11.1 การแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นและหรือกล่าวถึงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความผิด   
         ได ้
2.11.2 การขอโทษทั้งโดยค าพูด เป็นลายลักษณ์อักษร แผนที่เป็นประโยชน์กับเหยื่อ 
         หรือชุมชน เงินค่าชดเชย  และแผนการแก้ไขพฤติกรรม 
2.11.3 ข้อตกลงนี้จะมีการติดตามและข้อร้องเรียนจะรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         ต่อไป 
2.11.4 ข้อตกลงนี้ต้องมีความเป็นธรรม, มีเหตุและผลในการให้ผู้กระท าความผิดไป 
         ด าเนินการได,้ ถูกกฎหมาย, ไม่ต้องกักขังผู้กระท าความผิด,ไม่ท าให้เสื่อมเสีย 
         เกียรติหรือขายหน้า, ไม่ก่อให้เกิดความกังวลใจ,ไม่ด าเนินการเกินกว่า 6 เดือน,   

   ต้องมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    
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 หน่วยยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือหน่วยงานต้นเรื่องอาจด าเนินการตามความ 
         เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและติดตามว่ามีการปฺฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ 
2.11.5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 กระบวนการมีระดับความส าเร็จถึง 90 % และอีก 10 % 
 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
2.11.6 ผลลัพธ์ของข้อตกลงคือ  
  1) มีการจ่ายเงินให้เหยื่อ   $172,533 

 2) มีการจ่ายเงินให้ชุมชน   $5,128 
 3) อาสาสมัครท างานให้เหยื่อ  1,042 ชั่วโมง 
 4) อาสาสมัครท างานให้ชุมชน  7,325 ชั่วโมง 
 5) จ านวนชั่วโมงท่ีใช้พัฒนาตนเอง  4,407 ชั่วโมง 
 6) เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ า (เช่น 
 7) การควบคุมอารมณ,์ การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด…) 

 2.12  การรายงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
2.12.1 รายงานเกี่ยวกับความเหมาะสม การประชุมกลุ่มและการปฏิบัติตามข้อตกลง  

ไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง 
2.12.2 รายงานอยู่ในรูปแบบสรุปข้อเท็จจริงและอาจรวมถึงการเสนอความเห็นของ

ผู้เข้าร่วม (ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมก่อน) และมีการแนบส าเนา
ข้อตกลงไปพร้อมด้วย 

2.12.3 ไม่มีการระบุนามสกุลของผู้เสียหายในรายงาน นอกจากนี้ จะต้องมีการหารือกับ
ผู้เสียหายก่อนว่ายินดีที่จะให้ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายลงในรายงาน
หรือไม ่

2.13 ประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
2.13.1 การได้มีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็น จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้เสียหายให้ดี

ขึ้น 
2.13.2 ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้เสียหายมีเวทีที่ตนเองสามารถบอกเล่า

ถึงสิ่งที่ได้ประสบมา 
2.13.3 เสียงของผู้เสียหายได้รับการฟังอย่างแท้จริง 
2.13.4 การที่มีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวและมีผู้รับฟัง ท าให้เกิดความสมานฉันท์และ

การเคารพซึ่งกันและกันมากข้ึน 
2.13.5 การรับฟังเรื่องราวเป็นวิธีในการสร้างเสริมพลังให้กับบุคคล และท าให้บุคคล

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง 
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2.13.6 ช่วยขจัดความรู้สึกท่ีไม่ดีออกไป 
1) ความหวาดกลัวสามารถถูกขจัดออกไปได้หากความทรงจ าที่เลวร้ายถูกก าจัด

ออกไป ซึ่งท าได้โดยการท าให้ผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการที่ท าให้รู้สึกปลอดภัย เช่น การประชุมกลุ่ม
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้ผู้เสียหายกลับมามีอ านาจในตัวเอง
หลังจากท่ีได้สูญเสียอ านาจดังกล่าวไปหลังจากตกเป็นผู้เสียหาย 

3) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้กระบวนพิจารณาคดี
อย่างเป็นทางการในศาล ซึ่งผู้เสียหายมักถูกปฏิเสธให้เข้ามาร่วมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

2.14  ผลการส ารวจความเห็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ในการศึกษาอิสระเพ่ือส ารวจความเห็น มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวนร้อยละ 

85 และจากผลการศึกษาพบกว่า ร้อยละ 98 ของผู้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มี
ความพึงพอใจที่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีการปฏิบัติต่อทุกฝุายด้วยความเคารพและ
เป็นธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝุายสามารถเปิดใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น อันจะน ามาซึ่งแนวทางที่ทุกฝุายเห็น
ร่วมกันว่าควรจะน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้     

2.15  ผลสะท้อนกลับของแบบส ารวจ 
ร้อยละ 85 ของแบบส ารวจความพึงพอใจที่ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมได้รายงาน

กลับมา พบว่าร้อยละ 98 ของผู้มีส่วนร่วมมีความพอใจว่ากระบวนการมีความน่าเชื่อถือ/เคารพ พวก
เขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสามารถกล่าวได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์จะเป็น
อย่างไร 

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 
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3.1 อ านาจหน้าที่ 
  เป็นหน่วยงานตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าที่ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ 

รับผิดชอบภารกิจทุกอย่างในเขตพ้ืนที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ยกเว้นด้านการเมือง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
3.1.1 เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายเอ้ืออ านวยต่อการขยาย

ความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมกับการปลูกฝังและรักษาค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามในหมู่ชุมชนและเยาวชนไทย รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์
เวลล์ให้เข้มแข็ง โดยมีคนไทยมาอาศัยอยู่จ านวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมาจากนครลอสแอ
งเจอลิส สหรัฐอเมริกา และนครเบอร์ลิน เยอรมัน นอกจากนี้ มีวัดพุทธศาสนาจ านวนมาก เช่น ทั้ง
สายพุทธรังษี สายวัดปุาหลวงปูุชา และสายวัดพุทธธรรมกาย ทั้งนี้ ชาวออสเตรเลียได้ปฏิบัติต่อคน
ไทยรวมทั้งคนอาเซียนเท่าเทียมกันกับชาวออสเตรเลีย ไม่แบ่งแยกระดับชั้นกันดั่งในประเทศในยุโรป
บางประเทศ 

   3.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมคนไทยที่ประกอบธุรกิจในรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยธุรกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ร้านอาหาร ที่มีประมาณ 600 – 700 ร้าน ธุรกิจทางการแพทย์และยา และธุรกิจด้านการเสริม
สวย 

   3.1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ตกทุกข์ได้
ยาก 

   3.1.4 อ านวยความสะดวกและจัดท าเอกสารค าชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนในการ
ยื่นค าร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนราษฎร์ นิติการ 
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  

   3.1.5 อ านวยการความสะดวกให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในการลงทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และด าเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้คนไทยได้ใช้
สิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

   3.1.6 ให้การดูแลข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มาฝึกอบรม ดูงาน หรือลาศึกษาต่อใน
รัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยมีนักเรียนไทยมาเรียนประมาณปีละ 10,000 คน ซึ่งมีสิทธิท างานได้ในระหว่าง
เรียน และหากเรียนได้ประมาณ 3 – 4 ปี มีสิทธิขอมีบัตร permitment  
  3.1.7 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 วิสัยทัศน์  ด ารงไว้ซึ่งซึ่งการเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์
ได้ยากในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยทั้งในและนอก
ประเทศ และกระจายงานบริการด้านกงสุลไปทุกภูมิภาคด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน ตามนโยบาย “การทตูเพ่ือประชาชน” 

28 



 

3.3 พันธกิจ 
  3.3.1 ประสานและอ านวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศภายใน 24 ชั่วโมง 
 3.3.2 ด าเนินมาตรการ/โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ 
 3.3.3 จัดตั้งส านักงานหนังสือเดินทาง ในส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหน่วย
หนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 3.3.4 ขยายงานบริการด้านการกงสุล ณ ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการเพ่ิมงานบริการรับเรื่องส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตก
ทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และงานบริการด้านนิติกร 
 3.3.5 น านวัตกรรมการให้บริการด้านกงสุลเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3.4 การให้บริการ/สินค้า 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการกงสุล 

โดยการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านการกงสุล ก าหนดระเบียบด้านการกงสุล
ประสาน สนับสนุนการท างานของสถานเอกอัครราบทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ของไทยในต่างประเทศ เพ่ือปกปูอง คุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือและผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศให้ทั่วถึง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 เสนอความเห็นเพื่อก าหนดนโยบายและแผนด้านการกงสุล รวมทั้งก าหนดระเบียบ
ด้านการกงสุล 

3.4.2 ประสาน สนับสนุน และก ากับ ดูแลสถานอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ
ของไทยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศในการด าเนินเกี่ยวกับการกงสุลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทาง ราชการ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการ
กงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับงานด้านการกงสุล 

3.4.3 ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทย 
3.4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางส าหรับคนต่างด้าว 
3.4.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และช่วยเหลือคนสัญชาติ

ไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ 
3.4.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกร งานทะเบียนราษฎร์ และทะเบียน

ครอบครัว คนไทยในต่างประเทศ และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและระเบียบ
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ของทางราชการตลอดจนการด าเนิน การเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการ
ยุติธรรม 

3.4.7 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าท าการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในงานที่เกี่ยวกับการ
กงสุล ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ 

3.4.8 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3.5 ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป โดย นายณัฐพล ขันธหิรัฐ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

และหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ สรุปได้ดังนี้ 
3.5.1. แนะน าหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ ที่มาร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป

บทบาทและภารกิจของหน่วยงานตนเอง ได้แก่ 
  1) ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ (ลู่ )  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ส านักงานซิดนีย์ (Thai trade centre) 
  2) น.ส.วรวรรณ นรสุชา (หนุ่ย) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ 

นครซิดนีย์ (Thailand Board of Investment : BOT) 
  3) นางรุจิรัศม์ิ ฉัตรเฉลิมกิจ (เล็ก) ผู้อ านวยการส านักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ส านักงานซิดนีย์ (Tourism Authority of Thailand) 
  4) นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ประจ าเครือรัฐออสเตรเลีย (Thai AirWays International) 
3.5.2 แนะน าบทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ 

ณ นครซิดนีย์  
  1) มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าที่ทีมประเทศไทยใน

นครซิดนีย์ โดยท าทุกอย่างในเขตพ้ืนที่รัฐนิวเซาท์เวลล์ ยกเว้นด้านการเมือง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายเอ้ืออ านวยต่อ

การขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมกับการปลูกฝังและรักษาค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในหมู่ชุมชนและเยาวชนไทย รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐ
นิวเซาท์เวลล์ให้เข้มแข็ง โดยมีคนไทยมาอาศัยอยู่จ านวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมาจากนคร
ลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา และนครเบอร์ลิน เยอรมัน นอกจากนี้ มีวัดพุทธศาสนาจ านวนมาก 
เช่น ทั้งสายพุทธรังษี สายวัดปุาหลวงปูุชา และสายวัดพุทธธรรมกาย ทั้งนี้ ชาวออสเตรเลียได้ปฏิบัติ
ต่อคนไทยรวมทั้งคนอาเซียนเท่าเทียมกันกับชาวออสเตรเลีย ไม่แบ่งแยกระดับชั้นกันดั่งในประเทศใน
ยุโรปบางประเทศ 
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   (2) สนับสนุนและส่งเสริมคนไทยที่ประกอบธุรกิจในรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดย
ธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ร้านอาหาร ที่มีประมาณ 600 – 700 ร้าน ธุรกิจทางการแพทย์และยา และธุรกิจ
ด้านการเสริมสวย 

   (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยและนักเรียนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลล์ที่
ตกทุกข์ได้ยาก 

   (4) อ านวยความสะดวกและจัดท าเอกสารค าชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและ
ขั้นตอนในการยื่นค าร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง ทะเบียนครอบครัว ทะเบียน
ราษฎร์ นิติการ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  

   (5) อ านวยการความสะดวกให้คนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ในการลงทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และด าเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้คน
ไทยได้ใช้สิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

   (6) ให้การดูแลข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มาฝึกอบรม ดูงาน หรือลา
ศึกษาต่อในรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยมีนักเรียนไทยมาเรียนประมาณปีละ 10,000 คน ซึ่งมีสิทธิท างานได้
ในระหว่างเรียน และหากเรียนได้ประมาณ 3 – 4 ปี มีสิทธิขอมีบัตร permitment  

   (7) อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2) เครือรัฐออสเตรเลีย มีพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า แต่มี

ประชากรน้อย ประมาณ 24 ล้านคน จึงมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก โดย
คิดเป็นชั่วโมงๆ ละ 17.70 ดอลล่าออสเตรเลีย หรือเกือบ 500 บาท 

3.5.3 การบรรยายสรุปโดย ม.ล.ภู่ทอง  ทองใหญ่ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ส านักงานซิดนีย์ 

   1) ส านักงานฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  

  2) เครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยมานาน โดยได้มีการลง
นามกันครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2005 ซึ่งออสเตรเลียเป็นตลาดส าคัญอันดับต้นของไทยในล าดับ 6 โดย
สินค้าที่ไทยส่งออกไปออสเตรเลียที่ส าคัญได้แก่ รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ (ประมาณ50%) โดย
ภายในปี 2017 ทางออสเตรเลียจะเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศทั้งหมด และเปลี่ยนมาส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการเป็นหลัก รองมาคือเครื่องจักร เครื่องปรุงอาหาร และเครื่องซัก
ผ้า ในขณะที่ไทยเป็นตลาดส าคัญในล าดับ 4 ของออสเตรเลียโดยมีมูลค่าการค้าสินค้าส่งออกปริมาณ 
15,000 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 250,000 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่ไทยน าเข้าจากออสเตรเลีย 
ได้แก่ น้ ามันดิบ(ประมาณ ร้อยละ30) ทองค า เหล็ก และอลูมิเนียม มีมูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้าน
เหรียญ หรือประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี  
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 3) คนออสเตรเลียน มีน้อยประมาณ 24 ล้านคน แต่มีก าลังซื้อมาก โดยมีรายได้
เฉลี่ยคนต่อปี ประมาณ 60,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,560,000 บาท 

 4) รัฐบาลออสเตรเลียดูแลประชาชนเป็นอย่างดี เช่น การรักษาพยาบาลฟรี และ
คนตกงาน (คนที่พยายามหางานท างานแล้วแต่ยังไม่ได้งาน) ได้รับเงินสวัสดิการสัปดาห์ละ 300 
ดอลลาร์ หรือประมาณ 7,800 บาท  

   5) มีร้านอาหารไทยมากกว่า 3,000 ร้าน โดยอาหารไทยเป็นที่นิยมอันดับสอง 
รองลงมาจากอาหารอิตาเลียน 

   6) ออสเตรเลียมีนโยบายกีดกันสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศมาก เช่น อาหาร
และผัก จะน าเข้าเฉพาะที่ในออสเตรเลียไม่มีหรือมีไม่เพียงพอหรือไม่ได้ปลูกเองเท่านั้น  

3.5.4 การบรรยายสรุปโดย นางสาววรวรรณ นรสุชา ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ นครซิดนีย์  

  1) ส านักงานฯ ณ นครซิดนีย์ เป็นหนึ่งใน 14 ส านักงานฯทั่วโลก โดยมีภารกิจ
หลัก คือการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนจากประเทศออสเตรเลียและเทศนิวซีแลนด์ไปลงทุนใน
ประเทศไทย โดยให้สิทธิและผลประโยชน์เป็นพิเศษ เช่น ยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่ประเทศไทย
ท าไม่ได้ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่นักลงทุนให้ความสนใจเรื่องที่ดินมากกว่า ในขณะที่
รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายเน้นอุตสาหกรรมด้านการบริการเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรเป็นส าคัญ 

  2) ผลงานการส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไปลงทุนในประเทศไทย ได้
ด าเนินการจัดงาน Road Show ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกรกฎาคมของทุกปี และพานัก
ลงทุนไปรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีของไทยปีละ 1 ครั้ง  

3.5.5 การบรรยายสรุปโดย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อ านวยการส านักงานท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงานซิดนีย์ 

  1) มีภารกิจรับผิดชอบกลุ่มประเทศ “โอเซียเนีย” เฉพาะในทวีปออสเตรเลีย
และหมู่เกาะใกล้เคียง ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ หมู่เกาะพอลินีเซีย หมู่
เกาะไมโครนีเซีย และหมู่เกาะเมลานีเซีย โดยเน้นประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็น
ส าคัญ 

  2) ในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เดินทางไปยังประเทศไทยจ านวน
มาก โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 7.2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง
จากปีก่อนๆ แต่มีรายได้เข้าประเทศไทยมากขึ้น เพราะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เน้นรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ใช่จ านวนนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มผู้สูงวัย  
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และกลุ่มคนเพ่ิงแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะสนใจชายทะเลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ สนใจมาท าศัลยกรรมความงาม และกีฬา
มวยไทย เป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามเปูาหมายการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ 2 รอง
จากประเทศอินโดนิเซีย 

  3) แนวทางการด าเนินงานของส านักงานฯ ท าทุกอย่างทุกมิติเพ่ือดึงดูดให้คน
ออสเตรเลียนและนิวซีแลนด์เข้าใจคนไทยและเดินทางไปเที่ยวเมืองไทย แต่เนื่องจากคนเหล่านั้น
มักจะขี้เหนียวและสนใจ Promotion กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงต้องเน้นการ
ประชาสัมพันธ์และมี Promotion เป็นระยะๆ 

 4) ปัญหาอุปสรรคในการท างาน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนด
ตัวชี้วัดให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียจ านวนมาก แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศใน
ภูมิภาคนี้มีหลายเผ่าพันธุ์ หลายสัญชาติ ท าให้ยอดจ านวนนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลียนมีจ านวน
ต่ ากว่าเปูาหมาย 

3.5.6 การบรรยายสรุปโดย นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ ผู้อ านวยการบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ประจ าเครือรัฐออสเตรเลีย 

  1) ส านักงานฯ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในทวีปออสเตรเลีย และประเทศตะวันออก
กลาง 

  2) การบินไทยเป็นสายการบินแรกของไทยที่มีเที่ยวบินมาประเทศออสเตรเลีย 
และมาก่อนสายการบินต่างๆ ของประเทศในอาเซียน 

  3) การบินไทยได้มีผู้โดยสารระหว่างจากนครซิดนีย์ไปยังกรุงเทพฯ ปีละประมาณ 
220,000 คน โดยคนออสเตรเลียนชอบไปเท่ียวที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  4) ส านักงานฯ ได้ท าการตลาดโดยส ารวจความนิยมของคนออสเตรเลียที่ต้องไป
ต่างประเทศว่าจะไปประเทศใด เพ่ือที่จะได้จัดเส้นทาง (Route) ทั้งนี้เนื่องจากการบินไทยเป็นตลาด
เล็กส าหรับนักท่องเที่ยวออสเตรเลียน ทางส านักงานฯ จึงต้องต่อสู้ในการแข่งขันทางการตลาดอย่าง
เข้มข้น ในขณะที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ส าคัญ เช่น  

  (1) นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียเข้มงวดในการท าวีซ่าเข้าประเทศจากคน
ต่างชาติ ท าให้บริษัททัวร์ต่างๆ ล าบากใจและหันไปน าเที่ยวประเทศอ่ืนๆ แทน เช่น ประเทศญี่ปุุน
แทนเพราะไม่เข้มงวด บางช่วงไม่ต้องท าวีซ่า ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทการบินไทยฯ ลดลง 

  (2) ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองบ่อย ท าให้เป็นปัญหาของนักท่องเที่ยว
ที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย 
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  อย่างไรก็ดีจากข้อมูลในปี ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) มีผู้โดยสารสายการบินไทย
มากกว่าในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ประมาณร้อยละ 13 จึงต้องรักษาส่วนแบ่งการตลาดและขยาย
การตลาดให้เพิ่มมากข้ึนต่อไป 

4 มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์   
4.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใช้ Restorative justice อย่างไม่เป็นทางการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ออสเตรเลีย เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Wagga Wagga ของรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อปี ค.ศ.1995 โดยผู้ที่เริ่ม
ใช้งานนี้คือหน่วยงานต ารวจชุมชน (Community Policing) ภายใต้กรมต ารวจแห่งรัฐโดยเป็นการ
ประชุมกลุ่ม (Family Conferencing) ส าหรับกรณีที่ผู้เยาว์กระท าผิด  การจัดกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ของเมือง Wagga Wagga ในครั้งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการยุตธรรม
เชิงสมานฉันท์ให้กับหน่วยงานด้านยุติธรรมทางอาญาและการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวทั่วโลก 

การเตือนแบบ Wagga Wagga เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนในประเทศออสเตรเลีย 
เมือง Wagga Wagga เป็นเมืองเล็ก ๆ ใน New South Wales ได้เริ่มทดลองการประชุมในการเตือน 
(Caution) ที่มีอ านาจท าได้ตามคอมมอนลอร์ ซึ่งรูปแบบการเตือนแบบใหม่ที่น ามาใช้นี้ได้รับอิทธิพล 
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มาจากโครงการการประชุมกลุ่มครอบครัวหรือ Family Group Conference ของประเทศนิวซีแลนด์ 
ตามแนวความคิดเรื่องการต าหนิเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกันของ John Braithwaite ที่เชื่อ
กันว่ามีจุดแบ่งแยกระหว่างการต าหนิที่จะสร้างตราบาปแก่ผู้กระท าผิดกับการต าหนิที่ท าให้ผู้กระท า
ผิดได้รู้ว่าตนเองได้ท าผิดไปแล้ว โดยการต าหนิแบบหลังนี้จะต้องกระท าด้วยความรักและนับถือกันอัน
น ามาซึ่งการให้อภัยและความสมานฉันท์ การต าหนิของกลุ่มครอบครัวซึ่งกระท าต่อผู้กระท าผิดอย่าง
เคารพในสิทธิของเขา และมุ่งที่จะให้เกิดความสมานฉันท์  จึงเป็นรูปแบบของการควบคุมโดยชุมชน
แบบโบราณที่มีประสิทธิภาพ การเตือนแบบ Wagga Wagga จึงมีแนวความคิดอยู่ที่การน าผู้กระท า
ความผิดมาเขา้กระบวนการต าหนิ โดยชุมชนดังกล่าว 
 การเตือนแบบ Wagga Wagga นี้ ต ารวจยังท าหน้าที่หลักในการเตือน แต่จะเพ่ิมเงื่อนไขเข้า
ไปหลายประการ เช่น ก าหนดให้แกนกลางของกระบวนการเตือนมุ่งไปที่พฤติกรรมอาชญากร ไม่ใช่ที่
ตัวผู้กระท าความผิด กระบวนการพูดจาและแสดงความคิดเห็นจะกระท าไปตามขั้นตอนและบทที่
ก าหนดไว้ นอกจากนี้การเตือนแบบ Wagga Wagga ยังเน้นถึงเรื่องการกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าวมักจะมีปัญหาในการแบ่งแยกระหว่างผู้กระท าผิด และการกระท า
ความผิด เพราะปกติแล้วการใช้มาตรการในการปูองกันการกระท าความผิดอีก จะต้องน าประวัติการ
กระท าผิดมาพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะกระท าความผิดในอนาคต แต่ในทางปฏิบัติแล้วมักจะพบอยู่
เสมอว่า ผู้กระท าความผิดจะได้รับการเตือนว่าจะยกเว้นให้เฉพาะครั้งนี้ และหากพบการกระท า
ความผิดอีกจะต้องถูกด าเนินคดี โดยไม่ค านึงว่าจะผิดร้ายแรงเพียงใด กระบวนการนี้จึงดูจะเป็น
สัญญาณเตือนว่า ผู้กระท าความผิดได้ท าเรื่องผิดพลาดที่คนในชุมชนไม่ยอมรับ และได้รับใบเตือนว่า 
จะต้องไม่ท าเรื่องผิดพลาดใดๆขึ้นอีก 
 รูปแบบการเตือนแบบ Wagga Wagga ถือเป็นต้นแบบที่มีการน าไปใช้ในสถานีต ารวจอ่ืน ๆ 
ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอเมริกาเหนือ ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและแอฟริกาใต้ โดย
สหรัฐอเมริกาได้เริ่มน าโครงการเตือนแบบสมานฉันท์นี้มาใช้ในเมือง Minnesota และเมือง 
Philadelphia และพบว่าโครงการดังกล่าวได้ผลดีและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังได้
มีการน าการเตือนแบบ Wagga Wagga ไปใช้กับคนพ้ืนเมืองในประเทศแคนาดา (Canadian First 
Nation People) รวมทั้งคนผิวด าที่อยู่ใน Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ส าหรับในยุโรป
พบว่าสถานีต ารวจ Thames Valley ของสหราชอาณาจักรได้เป็นสถานีต ารวจตัวอย่าง ที่น าเอา
รูปแบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 โดย Charles Pollard  หัวหน้าต ารวจ และจากการ
ประเมินผลพบว่า รูปแบบดังกล่าวได้เพ่ิมประสิทธิภาพของงานต ารวจในสหราชอาณาจักรเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นจึงมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการด้วยการจัดตั้งที่ปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Consullancy) เพ่ือฝึกอบรมและช่วยเหลือต ารวจในการท า 
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โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดังกล่าว และจากความส าเร็จดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้
รัฐบาลทางสหราชอาณาจักร จึงก าหนดให้การเตือนแบบ Wagga Wagga เป็นนโยบายส าคัญของ
ต ารวจ 
 ปัจจุบันในรัฐ New South Wales นั้นผู้เยาว์สามารถเข้าสู่กระบวนการประชุมกลุ่ม 
(conference) ส าหรับความผิดที่กระท าครั้งแรกแต่ไม่เกินครั้งที่สามโดยศาลได้ (ยกเว้นความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ  ความผิดเกี่ยวกับชีวิต)  ตาม
พระราชบัญญัติ   Young Offenders Act 1997 โดยถือเป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชนนั้นจะต้องสารภาพและยินยอมที่จะเข้าร่วมกระบวนการ
ประชุมกลุ่ม ผู้เสียหายอาจจะเข้าร่วมด้วยตนเองหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ การประชุม
กลุ่มจะต้องเห็นชอบสรุปแผนการด าเนินการหลังจากนี้เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิด หากไม่สามารถสรุปได้ก็จะต้องกลับไปด าเนินขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
 ส านักงานสถิติและวิจัยอาชญากรรมแห่งรัฐ  New South Wales (Bureau of Crime  
Statistics and Research หรือ BOCSAR) พบว่าการด าเนินกระบวนการทางเลือกเช่นนี้แสดงผลเชิง
บวกในการลดการกระท าผิดซ้ าของผู้เยาว์เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
ปกติ และศาลของรัฐได้ใช้กระบวนการทางเลือกนี้มากขึ้นแก่ผู้เยาว์ทั้งเป็นชนพ้ืนเมืองและไม่ใช่ชน
พ้ืนเมือง 
 การประชุมกลุ่มเริ่มน ามาใช้ในคดีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้ ใหญ่ในปี ค.ศ.2005 โดยเริ่มทดลองใช้
กับผู้ใหญ่อายุ 18-24  ปี  และปัจจุบันน ามาใช้กับผู้กระท าผิดทุกห้วงอายุและเรียกทางเลือกนี้ว่า  
Forum Sentencing ซึ่งขั้นตอนในการใช้นั้นจะเริ่มขึ้นเมื่ออยู่ในศาลและผู้กระท าผิดได้รับสารภาพ 
ทั้งความผิดที่เก่ียวกับการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 
จะไม่สามารถร้องขอให้ใช้กระบวนการพิจารณาทางเลือกนี้ได้ จากนั้นการพิจารณาด้วย  Forum 
Sentencing จะต้องสามารถสรุปแผนปฏิบัติการเพ่ือน าส่งให้ศาลพิจารณาและน าไปบังคับใช้ เมื่อ
ครบก าหนดเวลาตามแผนศาลจะเรียกคู่กรณีมาประเมินว่าผู้กระท าผิดได้ด าเนินการตามแผนหรือไม่
เพียงใด และหากเป็นที่พอใจศาลก็จะถือว่าคดีเป็นที่สุด  
 จากากรประเมินผลการบังคับใช้กระบวนการทางเลือกนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่ใช้
กระบวนการนี้มีความพอใจอย่างมากและสถิติการกระท าผิดซ้ าลดลง (จากการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง
ในระยะเวลาสองปีหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ) 
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  4.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรัฐ New South Wales (NSW) 
 4.2.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 

 1) การประชุมกลุ่มเยาวชนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 (1) ต ารวจหรือศาลเป็นผู้ส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

 (2) ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดจะเข้ามาร่วมในการประชุมกลุ่มด้วยกัน 
 (3) นอกจากนี้มีต ารวจ ครอบครัวทั้งสองฝุาย และผู้แทนชุมชน เข้ามาร่วมใน
การประชุมกลุ่มด้วย 

 (4) ผลที่ออกมาจะต้องมีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากทุกฝุาย 
 (5) มีการขอโทษ เยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือชุมชน 
 (6) เป็นไปตามหลักการขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 (7) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (2015-2016) มีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท้ังหมด 1,550 คดี และมีการประชุมกลุ่มไปแล้วทั้งสิ้น 1,085 คด ี

 (8) ร้อยละ 65 ไม่พบว่า มีการกระท าความผิดซ้ าภายใน 1 ปี 
พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1997 ได้รับการแก้ไข

เพ่ิมเติมเมื่อปี 1998 โดยมีการบรรจุเรื่องการประชุมกลุ่มเยาวชนเข้าไปในกฎหมายดังกล่าว โดยได้รับ
ต้นแบบมาจากการร่างกฎหมายในนิวซีแลนด์ โดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของ
ผู้เข้าร่วม อนึ่ง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเหตุขอบรรเทาโทษได้ 

 2) วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 (1) เพ่ือสร้างกระบวนการทางเลือกที่นอกเหนือจากกระบวนการทางศาลที่จะ
ด าเนินการกับเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 (2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีโดยตรงกับเด็ก/เยาวชนผู้กระท า
ความผิด 
 (3) เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ซึ่งรวมเอาทุกฝุายที่ได้รับ
ผลกระทบเข้ามาหารือร่วมกัน 
 (4) เพ่ือมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและแก้ไขพฤติกรรม ตลอดจนสร้างส านึกรับผิดชอบใน
ผู้กระท าความผิด 
 (5) เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด
อย่างแท้จริง 
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 (6) เพ่ือแก้ไขปัญหาอัตราการกระท าผิดที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้นมากจนเกินไปใน
เด็ก/เยาวชนชาว Aborigin หรือชาวเกาะในเขต Torres Strait  

3) ฐานความผิดที่ไม่เข้าเงื่อนไขกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและ
เยาวชน 

 (1) ความผิดต่อชีวิต 
 (2) ความผิดทางเพศ 
 (3) การกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 (4) คดีจราจร 
 (5) คดีเก่ียวกับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือการลักลอบขนส่งยาเสพติด 

(เว้นแต่มีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีไม่มาก) 
 4) เงื่อนไขในการเข้าสู่การประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็ก

และเยาวชน 
 (1) จะต้องเป็นฐานความผิดที่สามารถด าเนินการประชุมกลุ่มได้ 
 (2) เด็ก/เยาวชนจะต้องยอมรับในความผิดของตน 
 (3) ต้องได้รับความยินยอมจากเด็ก/เยาวชน 
 (4) เด็ก/เยาวชนเป็นผู้มีสิทธิเข้าสู่การประชุมกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ (เด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้มีอายุระหว่าง 10-18 ปี (หรือหากมีพฤติการณ์เฉพาะ บาง
รายอาจมีอายุถึง 21 ปี) 

5) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่งคดีเข้าการประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 

 (1) ความร้ายแรงของฐานความผิด 
 (2) ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
 (3) ความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหายใดก็ตาม 
 (4) ประวัติการกระท าผิดของเด็ก/เยาวชน ตลอดจนบันทึกจ านวนครั้งที่เด็ก/

เยาวชนได้เคยรับค าสั่งตักเตือนหรือได้เคยเข้าร่วมการประชุมกลุ่มมาก่อนหน้า 
 (5) ความเหมาะสมในด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
6) บุคคลที่จะเข้าร่วมในการประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็ก

และเยาวชน 
 การนั่งประชุมกลุ่มจะนั่งเป็นวงกลม (Conferencing Circle) จะไม่มีการ

ก าหนดผังที่นั่งตายตัว แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมในขั้นเตรียมการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บุคคลที่จะ
เข้าร่วมในการประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน  มีดังนี้ 
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or Carer 
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YP Family 

Legal 
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Police 
Youth 
Officer   

School 

Social 
Worker 

Police  
Officer 

Victim  
Support 
Person 

Victim  
Family 

Victim 

 (1) ผู้ด าเนินการประชุม 
 (2) ผู้เสียหาย 
 (3) ครอบครัวผู้เสียหาย 
 (4) ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้ใจ (victim support person) 
 (5) เด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 (6) พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 (7) ครอบครัวของเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 (8) ผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลที่เด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิดไว้ใจ 
 (9) ต ารวจ 
 (10) นักสังคมสงเคราะห ์
 (11) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา 
 (12) ต ารวจหน่วยพิเศษเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
 (13) ที่ปรึกษากฎหมาย 
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7) การประชุมกลุ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 (1) ก่อนการประชุมจะต้องมีการเตรียมการกับผู้ เข้าร่วมทุกฝุาย และ

ผู้ด าเนินการประชุมจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุมกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในชุมชนนั้นอยู่ 

 (2) เป็นการมาพบปะกันซึ่งหน้า 
 (3) ทั้งผู้ เสียหายและผู้กระท าความผิดจะบอกเล่าเรื่องของตนเอง และ

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะร่วมกันหาผลกระทบของเรื่องที่เกิดขึ้น 
 (4) ผู้กระท าผิดเสนอสิ่งที่ตนเองจะกระท าเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติและผลลัพธ์ที่

ทุกฝุายพอใจ 
8) แผนปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 (1) ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดมีสิทธิคัดค้านแผนปฏิบัติ (หากมาเข้าร่วม

ประชุม) 
 (2) แผนปฏิบัติอาจรวมถึงการกล่าวขอโทษในที่ประชุมหรือการมีหนังสือขอโทษ 
 (3) การเยียวยาหรือการชดเชยต่อผู้เสียหายหรือชุมชน: การบ าเพ็ญประโยชน์

หรือการชดเชยเป็นตัวเงิน 
 (4) อาจมีการน าไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือการให้บริการด้านการพัฒนาหรือ

สนับสนุนอ่ืนใด 
 (5) ผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติตามแผน หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีการส่งเรื่องคืน

กลับไปเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
9) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน

จากส านักสถิติและการวิจัยอาชญากรรม  
 (1) ในเดือนมีนาคม 2012 พบว่า การประชุมกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้มีผลต่อ

การลดอัตรากระท าความผิดซ้ ามากไปกว่าการตัดสินคดีของศาล 
 (2) ในเดือนกันยายน 2012 พบว่า การประชุมกลุ่มมีประสิทธิภาพด้านการลด

ค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการศาล 
 (3) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 พบว่า นับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี 1998 อัตราการคุมขังเด็กและ
เยาวชนมีแนวโน้มที่จะลดลงพอสมควรในอนาคต 

 (4) ในเดือนสิงหาคม 2013 พบว่า ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดมีความ
พึงพอใจในกระบวนการค่อนข้างมาก และหลังจากกระบวนการจบไปแล้วเป็นเวลาสี่เดือน อัตราความ
พึงพอใจของผู้เสียหายยังคงสูงอยู่ 
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*เว็บไซต์งานวิจัยหรือข้อมูลที่ Dr. Jane พูดถึงคือ https://www.campbellcollaboration.org/ 

 4.2.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาใน

คดีแล้ว โดยผู้กระท าความผิดอาจได้รับโทษไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างรับโทษอยู่ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเหตุขอบรรเทาโทษได้  โดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสมัครใจ และจะสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการร้องขอจากฝุายใดฝุายหนึ่งระหว่าง
ผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิด แต่ในบางกรณี เมื่อผู้กระท าความผิดรับสารภาพหรือถูกตัดสินว่ามี
ความผิด ศาลก็เป็นผู้พิจารณาส่งเรื่องต่อไปเพ่ือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้เช่นกัน  
ผู้เสียหายได้รับค าแนะน าให้เข้าร่วมกระบวนการโดยตรง แต่ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่พร้อมที่จะ
เข้าร่วม อาจส่งเป็นหนังสือหรือถ้อยแถลงมาแทน  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที่เยียวยาผู้เสียหายโดยตรง 
การเข้าสู่กระบวนการศาลปกติ ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข เนื่องจากไม่ได้มีบทบาท
ส าคัญในการต่อสู้คดี แต่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้พูดและบอก
เรื่องราวของตนเอง ตลอดจนได้รับค าตอบในสิ่งที่ตนเองรู้สึกคาใจ (เช่น อยากรู้ว่าท าไมต้องเป็นตัวเอง
ที่โดนกระท า) และขจัดความรู้สึกท่ีไม่ดี (เช่น ความกลัว ความรู้สึกอ่อนแอ) ออกไป 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่ 
1) การประชุมระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด (Victim-Offender 

Conferencing) ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับคดีที่ค่อนข้างหนัก ในการประชุมจะมีเฉพาะผู้ด าเนินการประชุม 
ผู้เสียหาย และผู้กระท าความผิด 

2) การประชุมพิจารณาโทษ (Forum Sentencing) ใช้กับคดีที่ไม่ร้ายแรง 
(เช่น ลักทรัพย์ จราจร การท าร้ายร่างกายที่ไม่รุนแรง) ในการประชุมโดยทั่วไปจะมีผู้ด าเนินการ
ประชุม ผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด ผู้สนับสนุนของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด ต ารวจ ผู้แทน
ตามกฎหมาย และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เช่นเดียวกับหลักการทั่วไปในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้กระท า
ความผิดจะต้องยอมรับในความผิดของตนและรู้สึกส านึกผิด ตลอดจนพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือแก้ไข
ในสิ่งที่ตัวเองได้ท าลงไป การเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการมีลักษณะที่คล้ายกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน คือ จะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมทุก
ฝุาย ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความร้ายแรงของฐานความผิด ความ
เหมาะสมของตัวผู้กระท าความผิดเอง สถานที่ในการประชุมกลุ่มหรือไกล่เกลี่ย คือ อาคารหรือศูนย์ท า
การใดๆ ในชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพ/การแพทย์ แต่ต้องไม่ใช่สถานีต ารวจหรือศาล จากสถิติพบว่า  
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถลดอัตราการกระท าความผิดซ้ าในคดีอุกฉกรรจ์ได้มากกว่า
คดีที่มีความผิดเล็กน้อย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ประกอบกับ
ยังมีอีกหลายคนที่คิดว่า บุคคลควรได้รับการลงโทษตามความผิดที่ได้กระท าลงไปเท่านั้น ดังนั้น        
ในปัจจุบันมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประมาณร้อยละ 30-40 และกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่กระบวนการที่จะมาแทนที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้ว เป็น
เพียงทางเลือกท่ีด าเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการตามกฎหมาย  

 4.3 การศึกษาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องของ Restorative Justice อย่าง

มาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมีการท าการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเสาะหาตัวอย่างที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประสบ
ความส าเร็จสูงสุดโดยเฉพาะในประเด็นการลดลงของการกระท าผิดซ้ า 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  กรุงแคนเบอร์รา  มีกาตั้งศูนย์วิจัย  Center  for 
Restorative Justice หรือ CRJ ขึ้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 โดยในปัจจุบันถือเป็นศูนย์วิจัยเพียงไม่กี่
แห่งในโลกที่มุ่งเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทั้งในบริบทของประเทศออสเตรเลียและนานาชาติ นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์วิจัยมาจนถึง
ปัจจุบันได้รับเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัยรวมกว่า 15 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ราว 400 ล้านบาท) 
และยังมีเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น University of Cambridge และ 
University of Pennsylvanai ปัจจุบันประชากรของศูนย์ประกอบด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับระดับโลกด้าน Restorative Justice ได้แก่ Professor john Braithwaite professor 
Lawrence W. Sherman และ Professor Heather 

4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ทั้งรัฐนิวเซาท์เวลส์ และเขตเมืองหลวงของออสเตรเลีย (ACT) มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

ภายใต้กระทรวงยุติธรรมเพื่อบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเฉพาะ ได้แก่ 
 4.4.1 ในรัฐ ACT มี ACT Restorative  Justice Unit ของ Justice and Community 
Safety Directorate ที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.2005 ทั้งนี้รัฐบาลของ ACT ได้มีการ
ทบทวนการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างสม่ าเสมอและยังสนับสนุนให้มีการน า
กระบวนการดังกล่าวใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานและบริบททั่วไปที่ไม่ใช่กระวนการยุติธรรมทาง
อาญา อาทิเช่น ความขัดแย้งในโรงเรียน ที่ท างาน เป็นต้น ซึ่งการบังคับใช้เป็นที่ประสบความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง 
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 4.4.2 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ Restorative Justice Unit ภายใต้  Corrective Services 
ของรัฐบาลซึ่งเป็นช่องทางที่ให้เหยื่อของอาชญากรรมได้รับการสนับสนุนเยียวยาทางจิตใจ นอกจากนี้
ในระดับวิชาการยังมีการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มี
ประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัย เช่น  University of New South Wales 

5. สรุปกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศออสเตรเลีย 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที่มีการใช้ในประเทศออสเตรเลียมา

ยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาของการใช้กระบวนการดังกล่าวในบริบทการใช้รูปแบบการพิพากษา
ในชุมชนที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการใช้งานกระบวนการ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในประเทศออสเตรเลียที่มีการบันทึกไว้ครั้งแรกสุดคือเมื่อมากกว่า 20 ปีมาแล้ว โดยเป็น
การใช้กระบวนการดังกล่าวในบริบทสังคมสมัยใหม่ที่รู้จักกันในชื่อของ Wagga Wagga Model ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในออสเตรเลีย  ยังเป็นตัวอย่างให้กับการ
ใช้งานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย 

รัฐ New South Wales และดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลียถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญในการใช้
งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยในทั้งสองรัฐมีกฎหมายรับรองที่ชัดเจนและมีหน่วยงาน
ยุติธรรมที่มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่รัฐบาลเห็นความส าคัญและสนับสนุนการการใช้งานกระบวนการในระบบยุติธรรมทาง
อาญาเพ่ืออ านวยประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญา โดยเฉพาะผู้เสียหาร
และผู้กระท าผิด 

การใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เป็นระบบนี้เองท าให้มีการพัฒนาการเชิง
วิชาการในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและมีผลให้มีงานวิจัยทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องมากมาย และมีบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแนวทางให้ประเทศไทยได้ศึกษา
การใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั้งในบริบทของชุมชนและบริบททางกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
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บทท่ี 3 

การอภิปรายผลการศึกษาดูงาน 

1.องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
       1.1.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ร่า (TheRoyalThai bassy:Canberra) 
           กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงแคนเบอร์ร่า ตั้งอยู่ในนครหลวงออสเตรเลีย (Australia Capital 
Territory: ACT)  สกุลเงิน ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ACT) ภาษาประจ าชาติ ภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย
แบ่งออกเป็น 6 รัฐได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐควีนส์แลนด์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนีย รัฐ
วิกตอเรีย และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีดินแดนหลัก ๆ บนแผ่นดินใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ 
นอร์เทิร์นริทอรี และออสเตรเลียนแคทพิทอลเทร์ริทอรี (เขตเมืองหลวง) และดินแดนเล็กน้อยอ่ืนๆ 
ฤดูกาลในออสเตรเลียจะตรงข้ามกับฤดูกาลทวีปยุโรป คือ ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน) ฤดูร้อน 
(ธันวาคม-กุมภาพันธ์) และฤดูหนาว (มิถุนายน-สิงหาคม) ออสเตรเลียมีการแบ่งมาตรฐานเวลา
ออกเป็น 3 โซน คือมาตรฐานเวลาตะวันออก (EST) ส าหรับรัฐชายฝั่งตะวันออก (ACT ทัสมาเนีย 
วิคตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ และควีนส์แลนด์) มาตรฐานเวลาตอนกลาง (CST) ส าหรับนอร์ทเทิร์นเทริทอ
รีและเซาท์เทริทอรี่ ซึ่งช้ากว่าทางฝั่งตะวันออก 30 นาที และเวลามาตรฐานทางตะวันตก (WST)ซึ่งช้า
กว่าฝั่งตะวันออก 2 ชั่วโมง  เวลาที่ประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง แต่จะมีการ
ปรับเวลาให้เร็วขึ้น (Daylight Saving) ในฤดูร้อน ซึ่งจะท าให้เวลาในออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง 
      การขับขี่ยานพาหนะในประเทศออสเตรเลียจะขับชิดทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศไทย 
และกฎหมายจ ากัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในออสเตรเลียมีความเข้มงวด ดังนั้น จึงขับขี่ด้วย
ความระมัดระวัง และควรสังเกตปูายก าหนดความเร็ว ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไป
การขับขี่ยานพาหนะในตัวเมืองจะถูกจ ากัดความเร็วที่ 60 กม.ต่อชั่วโมง ในย่านที่พักอาศัย 50 กม.ต่อ
ชั่วโมง และตั้งแต่ 80 ถึง 110 กม.ต่อชั่วโมง ในเขตรอบเมือง เขตต่างจังหวัด เขตทางด่วน และเขต
ทางหลวง ยกเว้นกรณีท่ีปูายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
     กฎหมายการดื่มสุรามีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มสุราก่อนและขณะขับขี่
ยานพาหนะหรือเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องขับขี่ยานพาหนะ ซี่งหากเจ้าหน้าที่ให้เปุาถุงลมตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกินกว่าที่ก าหนด ผู้นั้นจะมี
ความผิดได้รับโทษปรับและยึดใบอนุญาตขับขี่     
      ออสเตรเลียมีกฎหมายเข้มงวดในการน าเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสดและแห้ง เมล็ดพืช พืช ผัก 
ผลไม้ สัตว์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต้องแจ้งให้ทางการ
ออสเตรเลียทราบ โดยกรอกในบัตรโดยสารขาเข้าพร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศ   
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โดยที่ออสเตรเลียมีมาตรการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างเข้มงวด เพ่ือปูองกันเชื้อโรคและแมลงต่าง 
ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในออสเตรเลียซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะขอตรวจสิ่งของบางอย่างที่ได้น าติดตัวมา หาก
เจ้าหน้าที่พบว่ามีของที่ควรส าแดง แต่ไม่ได้ส าแดงเจ้าหน้าที่อาจจะถือว่ามีเจตนากระท าความผิดซึ่งจะ
มีโทษปรับหรือจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ หลังจากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเป็นของที่ไม่
สามารถน าเข้าได้ จะต้องมอบให้เจ้าหน้าที่เพ่ือท าลาย แต่หากเป็นสิ่งของจ าเป็นจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดหรือได้รับการปูองกันเชื้อโรค ซึ่งสามารถเลือกว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือจะยกให้เจ้าหน้าที่ท าลาย ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR) และ นักเรียน (STUDENT) ไม่มี
สิทธิท างานในออสเตรเลียหากไม่มีวีซ่าท างานที่ถูกต้อง การลักลอบท างานในออสเตรเลียเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องถูกส่งกลับทันที 
 หน่วยราชการไทยในกรุงแคนเบอร์รา ประกอบด้วย ส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารและทหาร
อากาศ ส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารบก ส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารเรือ ส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรประจ ากรุงแคนเบอร์รา ส านักงานดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย สถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ไทยในออสเตรเลีย รัฐ Queensland สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบริสเบน รัฐ 
Victoria สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐ Southern Australia สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ ณ เมืองอะดิเลด รัฐ Western Australia สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเพิร์ธ      
หากจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลานาน ต้องแจ้งชื่อ และที่อยู่ต่อสถาน
เอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจ าเป็นสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (Royal Thai Embassy) 111 EmpireCircuit, Yarralumla, 
ACT 2600 โทรศัพท์ (612)62731149 โทรสาร(612) 6273 1518 
        1.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (Royal Thai Consulate-General:Sydney ) 
         นครซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเป็นเมือง
น่าอยู่อันดับ 10 ของโลก  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของนครซิดนีย์ค่อนข้างสบาย ไม่ร้อนหรือเย็น
จนเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยช่วงฤดูรอน (ธ.ค.-ก.พ.) ประมาณ 21.7 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว
(มิ.ย.-ส.ค.) ประมาณ 12.6 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีฝนตกบ่อยที่สุด นครซิดนีย์เป็น 
ศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลากหลาย ประชากรร้อยละ 30 เกิดในต่างประเทศ ร้อยละ 15.1 จาก
จ านวนนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กฎจราจรของนครซิดนีย์เข้มงวดมากในเรื่องของการขับขี่
ขณะมึนเมา และการใช้เข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ที่เดินทางมายังนครซิดนีย์ควร
จะท าประกันภัยซึ่งควรจะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากต้องเรียกใช้บริการของรถพยาบาลด้วย 
       ระบบการคมนาคมของนครซิดนีย์ มีระบบคมนาคมทั้งรถประจ าทาง รถรับจ้าง (taxi) เรือ  
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เรือรับจ้าง (water-taxi) รถราง รถลอยฟูา (monorail) และรถไฟ ซึ่งถือเป็นระบบคมนาคมท่ีส าคัญ 
ที่สุดของนครซิดนีย์โดยจะมีสองสถานีหลักที่ส าคัญคือ สถานีรถไฟทาวน์ฮอลล์ (Town Hall)ซึ่งเป็น
สถานีที่อยู่ใจกลางเมืองและสถานีรถไฟเซ็นทรัล (Central) ซึ่งถือเป็นสถานีท่า (เหมือนสถานีรถไฟหัว
ล าโพง) โดยทั่วไปแล้วระบบการคมนาคมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ตามในส่วน
ของเอกชน รัฐบาลก็มีมาตรการควบคุมอัตราค่าโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน ท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศและท่าอากาศยานภายในประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครซิดนีย์ออกไปทาง
ทิศใต้ประมาณ  16 กิโลเมตร 
 OECD (องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ)จัดให้แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของ
ออสเตรเลีย เป็นสถานที่ส าหรับการพักอยู่อาศัยดีที่สุดในโลก เป็นอันดับ 1 จากการส ารวจทั้งหมด 
362 ภูมิภาคของ 34 ประเทศ 
 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ไทยกับออสเตรเลีย  สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2495 โดยมีอาณาเขตครอบคลุมสาธารณรัฐฟิจิ 
สาธารณรัฐวานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีด้วย นอกจากสถานเอกอัครราชทูต
แล้ว ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ประจ าอยู่ในกรุงแคนเบอร์รา ได้แก่ ส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหาร และ
ทหารอากาศ ส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารบก ส านักงานผู้ช่วยฝุายทหารเรือ ส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ และส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (ส านักงาน กพ.) 
นอกจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (รัฐนิวเซาท์เวลส์) แล้วยังมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์  5 
แห่ง ได้แก่นครเพิร์ท (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) นครแอติลิต (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) นรคบริสเบน (รัฐค
วีนแลนด์) นครเมลเบิร์น (รัฐวิกวิกตอเรีย) และนครโฮบาร์ต (รัฐแทสเมเนีย) รวมทั้งมีส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) ส านักงานการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย) และส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ที่นครซิดนีย์ ในขณะที่ออสเตรเลียมีสถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เชียงใหม่ และภูเก็ต ความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และทีมีความโดดเด่นด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงและการทหาร 
มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในระบบทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยน
การเยือนของผู้น าระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ  
 ความสัมพันธ์ทางการเมือง ไทยสนับสนุนออสเตรเลียในการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ออสเตรเลียมองว่าไทยเป็นประเทศส าคัญในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกา และจีน รวมทั้งมีบทบาทน าในอาเซียน มี
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และกรอบความร่วมมือ ได้แก่  
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           -Senior Officials’Talk(SOT) (2528) 
  -Joint Commission on Bilateral Cooperation (JC) (2552) 
 ด้านความม่ันคง   
 ไทยกับออสเตรเลียมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Australian Federal Police (AFP) 
โดยเฉพาะในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ  
 -Australian – Thailand Regional Security Dialogue  
 -มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย์ การฟอก
เงิน ยาเสพติด 
 -Bali Process (กระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์)  
 -การต่อต้านผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 
 สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน 
 ประเทศออสเตรเลีย มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
สาบานตนเข้ารับต าแหน่งเมื่อ 19 กรกฎาคม 2559 และมีการประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม  2559 รัฐบาลออสเตรเลีย ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามเดินทางเข้าประเทศตลอด
ชีวิต (lifetime ban) ต่อผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศทางเรือโดยผิดกฎหมายครอบคลุมถึงผู้อพยพที่
พ านักในศูนย์อพยพต่าง ๆ ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2556 ยกเว้นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
 ประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย มีการตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีเรียกว่า 
Thailand-Australia  Free Trade Agreement (TAFTA) ออสเตรเลียมีความตกลง Free Trade 
กับประเทศอ่ืน ๆ เช่น นิวซีแลนด์ (2526) สิงคโปร์ (2546) ไทย (2548) สหรัฐ (2548) ชิลี (2552) 
เขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (2553) มาเลเซีย (2556) เกาหลีใต้ (2557) ญี่ปุุน 
(2558) จีน(2558) 
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ไทยท าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีที่ครอบคลุมทุกด้าน 
(Comprehensive Bilateral FTA) 
ความตกลงเขตการค้าเสรี (TAFTA) มีผลบังคบัใช้เมื่อ 1 มกราคม 2548 มีเงื่อนไขพิเศษคือ ลดก าแพง
ภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าทุกชนิดจากออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 กรอบความตกลง
การค้าเสรีครอบคลุมด้านการค้าการลงทุน การบริการ E-Commerce การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ  การ
ส่งออก-น าเข้าสินค้าทั้งหมด ออสเตรเลียเป็นผู้ค้าล าดับที่ 8 ของไทย และไทยเป็นผู้ค้าอันดับที่ 9 ของ
ออสเตรเลีย และออสเตรเลียส่งออกสินค้าไปไทยมากเป็นอันดับที่ 14 และน าเข้าสินค้าจากไทยมาก
เป็นอันดับที่ 4  สินค้าส่งออกจากไทยที่ส าคัญได้แก่รถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะส าเร็จรูป อะไหล่ 
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รถยนต์ และส่วนประกอบทั่วไป เหล็ก เหล็กกล้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความเย็นและอะไหล่ 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและกระป๋อง ส่วนสินค้าน าเข้าจากออสเตรเลียได้แก่ น้ ามันดิบ ทองค า 
อะลูมิเนียม ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์นมเนย สินค้าจากการเกษตร พืช เนื้อวัว 
อาหารไทย เป็นที่นิยมของคนในออสเตรเลียติดอันดับสอง รองจากอาหารอิตาเลียน ประเทศไทย
ได้เปรียบดุลการค้า 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การลงทุน 
 ปี 2558 ออสเตรเลียลงทุนในไทย มูลค่า 3,378 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และไทยลงทุนใน
ออสเตรเลีย มูลค่า 4,119 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและให้นโยบายในการส่งเสริมและชักจูงการลงทุนของนักลงทุนใน
ออสเตรเลียไปลงทุนในประเทศไทย แต่นักลงทุนออสเตรเลียชอบเรื่องสิทธิประโยชน์ในกรรมสิทธิ์
ที่ดินมากกว่าการได้รับยกเว้นสิทธิทางด้านภาษี 
ประเด็นทางที่ส าคัญ กรณีการปิดเหมืองแร่ทองค าของบริษัทอัครารีซอร์สเซส (บริษัท Kingsgate 
Consolidated Ltd) และมาตรการงดการน าเข้ากุ้งสดชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
white spot ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ 

ด้านสังคมวัฒนธรรม 
 มีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 80,000 คน และนักเรียนนักศึกษา
ประมาณ 20,000 คน มีสมาคม/ชมรมไทย และสมาคมไทย-ออสเตรเลีย 30 แห่ง วัดไทย 24 แห่ง ใน
ทุกรัฐทั่วออสเตรเลีย จ านวนร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย มีประมาณ 1,955 ร้าน 

ด้านการศึกษา 
 ปัจจุบัน (2560) มีนักเรียนทุน 134 คน อยู่ในความดูแลของส านักงานผู้ดูแลนักเรียนใน
ประเทศออสเตรเลีย (ส านักงาน กพ.) นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี และอ่ืน ๆ 
อีก จ านวน 129 คน ซึ่งประเทศออสเตรเลียเป็นที่นิยมของนักศึกษาไทยมาเรียนต่อในระดับต้นๆ  ติด
อันดับ 5 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่มาเรียนในออสเตรเลียรองจากจีน อินเดีย เกาหลี และ
เวียตนาม 

ด้านการท่องเที่ยว  
 ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย เดินทางเข้าประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ 6.6 หมื่นล้านบาท เป็นอันดับที่ 5 รองจากจีน มาเลเซีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร 
ข้อมูลจากส านักงานการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)ประจ าซิดนีย์ ออสเตรเลียเป็น
กลุ่มเปูาหมายที่จะน าลูกค้าด้านการท่องเที่ยวไปยังประเทศไทย เนื่องจากมีก าลังซื้อค่อนข้างสูง และ 

48 



 

นักท่องเที่ยวชอบเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ชอบกิจกรรมการสมรสหมู่ในทะเล และการเสริมความงาม   
ซึ่งประเทศไทยเป็นที่นิยมอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย แต่นักท่องเที่ยวที่ ไปเมืองไทยเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเมืองของไทยมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก 
       1.3.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษหรือเมืองหลวง Australian 
Capital Territory (ACT) 
           ระบบงานยุติธรรมในระดับรัฐของACT อยู่ในความรับผิดชอบของ Justice and 
Community Directorate (JACS ซึ่งเทียบเท่ากระทรวงยุติธรรมของไทย ) การน ากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ตั้งแต่ปี 1994 ในรูปแบบของการทดลองใช้ประชุมกลุ่มเพ่ือหันเหคดีซึ่ง
ต ารวจเป็นผู้อ านวยการและถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม 
          หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Unit) เป็นหน่วยงาน
โดยตรง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศ. 
2004 ซึ่งบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษ ACT (ACT’s Crimes(Restorative Justice) Act, 2004) 
เพ่ือความเป็นกลางและความโปร่งใสในการด าเนินกระบวนการ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษ ACT โดยตรง  
        กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษ ACT เป็นทางเลือกตามความสมัครใจ
ของทุกฝุายและเน้นผู้เสียหายเป็นหลัก(Victim centric)และเน้นด้านสวัสดิภาพ 
         กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดขึ้นได้ในลักษณะ ดังนี้  
 1. เป็นกระบวนการทางเลือกที่ไม่ต้องเข้าสู่ศาล 
 2. เป็นกระบวนการที่ด าเนินการไปพร้อมกับการพิจารณาคดีของศาล 
 3. เป็นกระบวนการที่ด าเนินการได้หลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว 
        หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วย ผู้ด าเนินการประชุม 6 คน 
(convenors)เป็นบุคลากรประจ า ไม่ใช่อาสาสมัครผู้ประสานงานศาล (court liaison) เจ้าหน้าที่
ประเมินผล (evaluation officers) ผู้ประสานให้ค าแนะน าที่มาจากชุมชนพ้ืนเมือง 2 คน 
(Indigenous Guidance Partners) และผู้จัดการหน่วย (manager) ทั้งนี้จากการวิจัย ผลปรากฏว่า
การน ากระบวนการยุติรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ อาจจะต้องใช้ทั้งการประชุมกลุ่ม หรือการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท 
   หลักการขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (อ้างอิงจากสหประชาชาติ) 
 1. ความปลอดภัยคือสิ่งส าคัญที่สุด และต้องสร้างสมดุลอ านาจในกระบวนการ 
          2. ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนต้องได้รับแจ้งถึงสิทธิของตนในการได้รับค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย 
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 3. ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนจะต้องได้รับแจ้งเก่ียวกับขั้นตอนในกระบวนการและผลที่อาจ
เกิดข้ึนตามมา 
 4. ทุกขั้นตอนด าเนินการบนพื้นฐานความสมัครใจ 
 5. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรน าไปใช้ได้ในทุกขั้นของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
 6. ควรมีหลักฐานเพียงพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือความผิดของผู้กระท าความผิด 
 7. ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดควรเห็นตรงกันในเรื่องข้อเท็จจริงของคดี 
 8. ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรเป็นความลับ (โดยมีเงื่อนไขจ ากัด) 
 9. ควรส่งเรื่องที่ไม่เหมาะสมจะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา ใช้ กลับไปเข้า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติโดยเร็วที่สุด 
 10. ผู้ด าเนินกระบวนการ (facilitator) ต้องได้รับการฝึกอบรม มีความเป็นกลาง และ
สามารถควบคุมกระบวนการให้ด าเนินภายใต้กรอบของกฎหมายได้ 
       ประเภทคดีที่มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไปใช้ 
 1.เป็นคดีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเด็ก-เยาวชน หรือเป็นผู้ใหญ่ 
 2. คดีไม่อุกฉกรรจ์และคดีที่ไม่ร้ายแรงทุกคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงคดีมโนสาเร่ 
(petty cases) ด้วยโดยใช้ระวางโทษเป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขโทษทางอาญาหรือโทษจ าคุกขั้น
สูงสุดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 3. ในกรณีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเหตุ
ระงับการน าคดีข้ึนสู่ศาลได้ทั้งนี้ คดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ คดีความผิดต่อทรัพย์สินซึ่งมีโทษเกิน 14 ปี และ
คดีความผิดต่อบุคคลซึ่งมีโทษเกิน 10 ปี 
 แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดทางเพศยังไม่
สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ เนื่องจากยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเรื่อง
ความเหมาะสม แต่คาดว่าภายในปี 2018 จะสามารถน าคดีข้างต้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได้ 
          จากการวิจัย ผลปรากฏว่า การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรจ ากัด
ฐานความผิด ใช้ในคดีอุกฉกรรจ์ได้ผลมากกว่าคดีลหุโทษ 
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 กระบวนการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ล าดับ หน่วยงานที่ส่งเรื่อง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนใดในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 
1 - ผู้บัญชาการต ารวจ  

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(director-general (restorative justice)) 

-  อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน (director-general (children 
and young people)) 

- ต ารวจ  

 )เอ  (หลังจากที่ผู้กระท าความผิดได้รับ
แจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกจับกุม 

)บี (ก่อนมีการส่งฟูองคดี  

2 อัยการ )เอ (หลังจากมีการส่งฟูองคดี  
 )บี  (ก่อนการพิจารณาฐานความผิดครั้ง 

 ที 2 จะเริ่มข้ึน 
3 ศาลแขวง (Magistrate Court) รวมถึงศาลเด็ก 

ศาลฎีกา 
 
 

เว้นแต่หรือจนกว่าผู้กระท าความผิดจะ
รับสารภาพ... 

)เอ (หลังจากการพิจารณาฐานความผิด
ครั้งที่ 2 ได้เริ่มขึ้น 

 )บี  (ก่อนจบการพิจารณาเรื่องการ
จัดการในคดีหรือการสอบสวนคดีเพ่ือ
หาฐานความผิด 

4 ศาลแขวง (Magistrate Court) 
รวมถึงศาลเด็ก ศาลฎีกา 

กรณีรับสารภาพหรือถูกตัดสินว่ามี
ความผิด 

 )เอ  (หลังจากผู้กระท าความผิดรับ
สารภาพหรือถูกตัดสินว่ามีความผิด   )ไม่

ว่าจะถูกส่งตัวไปจ าคุกหรือตัดสินโทษก็
ตาม  (และ   )บี  (ก่อนกระบวนพิจารณา

คดีจะสิ้นสุด 
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ล าดับ หน่วยงานที่ส่งเรื่อง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนใดในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 
5 - ผู้บัญชาการต ารวจ  

- อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(director-general (restorative justice)) 

-  อธิบดีฝุายกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน (director-general (children 
and young people)) 

- ต ารวจ  

ลงโทษผู้กระท าความผิด และ 
 )บี  (ก่อนระยะเวลาค าสั่งลงโทษจาก

ศาลจะสิ้นสุดลง หรือได้มีการรับโทษไป
บางส่วนแล้ว 

6 หน่วยงานที่มีอ านาจส่งเรื่องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

เป็นไปตามขั้นตอนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 

 

      หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 1. ผู้เสียหายต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป ถ้าอายุต่ ากว่า 10 ปี จะต้องให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือ
สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการแทน ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมในนามของผู้เสียหายที่เป็น
เยาวชนได้ หากผู้เสียหายยังไม่อาจเข้าใจหรือมีความพร้อมมากพอในการบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น หรือใน
กรณีท่ีผู้เสียหายได้เสียชีวิตไปแล้ว 
 2. มีความสามารถที่จะตกลงยินยอมเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 3. ผู้เสียหายอาจมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนในนามของผู้เสียหายเอง 
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 1. ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระท าไปทัง้นี้ถ้าเป็นคดีไม่ร้ายแรงการยอมรับผิดชอบไม่ได้
เป็นการห้ามไม่ให้ผู้กระท าความผิดให้การปฏิเสธและการยอมรับผิดชอบไม่ใช่เหตุให้ศาลลดโทษ 
 2. ผู้เสียหายต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป ขณะที่ความผิดเกิดข้ึน 
 3 มีความสามารถท่ีจะเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 4. ยินยอมเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
     การพิจารณาความเหมาะสมในการน าคดเีข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 1. นโยบายใดของรัฐบาลหรือฝุายปกครองที่เก่ียวกับการด าเนินคดีหรือในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 2. ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วม 
 3. ความสามารถ ลักษณะ และสมรรถภาพของแต่ละบุคคล 
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 4. แรงจูงใจในการเข้าร่วม 
 5. ผลกระทบจากความผิดที่เกิดข้ึนในมุมมองของผู้เข้าร่วม 
          6. ความเสียใจและส านึกผิดของผู้กระท าความผิด 
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด และผู้สนับสนุน/ผู้ใกล้ชิดแต่ละฝุาย 
   ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

1. การเตรียมการ 
  1.1 การเตรียมการและท าความเข้าใจเป็นขั้นตอนส าคัญในการหลีกเลี่ยงและ/หรือ
ท าลายสมดุลอ านาจ ตลอดจนก่อให้เกิดการท าร้ายผู้เสียหายซ้ าอีก 
  1.2 ผู้เข้าร่วมมีเวลาในการทบทวนจุดประสงค์ของการประชุมกลุ่มและบทบาทของ
ตนเอง 
  1.3 มีการทดสอบและแสวงหาแรงจูงใจ การเปิดใจ ตลอดจนการยึดโยงผู้เข้าร่วมให้
อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ 
  1.4 มีการทดสอบและส่งเสริมความสามารถในการจัดการความตึงเครียดด้าน
อารมณ์ 
  1.5 มีการดูแลให้ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมทุกคนสอดคล้องกัน 
         2. การประชุมกลุ่ม 
   2.1 เริ่มจากการพูดคุยเรื่องกฎพ้ืนฐาน ความเคารพซึ่งกันและกัน การเก็บความลับ 
การเปิดใจและความซี่ 
            2.2 ผู้กระท าความผิดเริ่มเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน จากนั้นกล่าวถึงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตนเองได้ท า 
  2.3 ผู้กระท าความผิดรับฟังผู้เสียหายหลักและผู้เสียหายรอง (เช่น พ่อแม่ ญาติของ
ผู้เสียหาย) เล่าถึงผลกระทบและสิ่งที่ประสบมา 
  2.4 หลังฝุายผู้เสียหายพูดจบ ผู้กระท าความผิดจะได้รับโอกาสในการตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้รับฟังท้ังหมด และในช่วงนี้ มักจะเป็นตอนที่ผู้กระท าความผิดกล่าวขอโทษผู้เสียหายและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
  2.5 ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องแสดงความเห็นว่า จะต้องท าอะไรเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงวางแผนเยียวยาความเสียหาย (ข้อตกลงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: RJ Agreement) 
        3. ข้อตกลง 
            3.1 ข้อตกลงประกอบด้วยข้อก าหนดสิ่งที่ต้องกระท าเพ่ือแก้ไขความเสียหายที่
เกิดข้ึน และ/หรือค าสัญญาที่จะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมอันจะน าไปสู่การกระท าความผิด 
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  3.2 สิ่งที่ต้องกระท ามักหมายรวมถึง 
        3.2.1 ถ้อยแถลงค าขอโทษ (ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) 
        3.2.2 แผนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายหรือชุมชน  
        3.2.3 การชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงิน 
        3.2.4 แผนปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 
  3.3 ผู้ด าเนินการประชุม/ผู้ไกล่เกลี่ยจะติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลงและ
รายงานกลับไปยังหน่วยงานที่ส่งเรื่องมา (หน่วยงานต้นเรื่อง) 

4. ลักษณะข้อตกลง 
  4.1. ข้อตกลงจะต้อง 

 4.1.1 เป็นธรรม 
 4.1.2 มีเหตุมีผลและปฏิบัติได้จริง 
 4.1.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 4.1.4 ไม่มีลักษณะเรียกร้องให้คุมขังหรือกักกันผู้กระท าความผิด 
 4.1.5 ไม่มีลักษณะท าให้เกิดความอับอายหรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 4.1.6 ไม่ก่อให้เกิดความเครียดหรือหดหู่ 
 4.1.7 มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
 4.1.8 (เฉพาะข้อตกลง) มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย

ผู้เข้าร่วมแต่ละฝุาย 
  4.2. หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหน่วยงานต้นเรื่องอาจด าเนินการ
ตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและติดตามว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ 
  4.3. นับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา มีการปฏิบัติตามข้อตกลงร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อย
ละ 10 ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะจัดท ารายงานผลและส่ง
เรื่องกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง 

5. การรายงาน 
  5.1 รายงานเกี่ยวกับความเหมาะสม การประชุมกลุ่มและการปฏิบัติตามข้อตกลง 
ไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง 
  5.2 รายงานอยู่ในรูปแบบสรุปข้อเท็จจริงและอาจรวมถึงการเสนอความเห็นของ
ผู้เข้าร่วม (ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมก่อน) และมีการแนบส าเนาข้อตกลงไปพร้อมด้วย 
  5.3 ไม่มีการระบุนามสกุลของผู้เสียหายในรายงาน นอกจากนี้ จะต้องมีการหารือกับ
ผู้เสียหายก่อนว่ายินดีที่จะให้ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายลงในรายงานหรือไม่ 
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       ประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับ 
  1. การได้มีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็น จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้เสียหายให้ดีขึ้น 
  2. ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้เสียหายมีเวทีที่ตนเองสามารถบอกเล่า
ถึงสิ่งที่ได้ประสบมา 
  3. เสียงของผู้เสียหายได้รับการฟังอย่างแท้จริง 
  4. การที่มีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวและมีผู้รับฟัง ท าให้เกิดความสมานฉันท์และ
การเคารพซึ่งกันและกันมากข้ึน 
  5. การรบัฟังเรื่องราวเป็นวิธีในการสร้างเสริมพลังให้กับบุคคล และท าให้บุคคล
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง 
 6. ช่วยขจัดความรู้สึกท่ีไม่ดีออกไป 
  6.1 ความหวาดกลัวสามารถถูกขจัดออกไปได้หากความทรงจ าที่เลวร้ายถูกก าจัด
ออกไป ซึ่งท าได้โดยการท าให้ผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการที่ท าให้รู้สึกปลอดภัย เช่น การประชุมกลุ่ม
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
  6.2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้ผู้เสียหายกลับมามีอ านาจในตัวเอง
หลังจากท่ีได้สูญเสียอ านาจดังกล่าวไปหลังจากตกเป็นผู้เสียหาย 
  6.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่อาจจะเกิดข้ึนได้กระบวนพิจารณาคดี
อย่างเป็นทางการในศาล ซึ่งผู้เสียหายมักถูกปฏิเสธให้เข้ามาร่วมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ผลการส ารวจความเห็น 
 ในการศึกษาอิสระเพ่ือส ารวจความเห็น มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวนร้อยละ 85 และ
จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 98 ของผู้เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีความพึงพอใจ
ที่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีการปฏิบัติต่อทุกฝุายด้วยความเคารพและเป็นธรรม ซึ่งจะ
ช่วยให้ทุกฝุายสามารถเปิดใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น อันจะน ามาซึ่งแนวทางที่ทุกฝุายเห็นร่วมกันว่าควรจะ
น าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้     
       1.4 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรัฐ New South Wales (NSW) 
    1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
      พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1997 ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม
เมื่อปี 1998 โดยมีการบรรจุเรื่องการประชุมกลุ่มเยาวชนเข้าไปในกฎหมายดังกล่าว โดยได้รับต้นแบบ
มาจากการร่างกฎหมายในนิวซีแลนด์ 
        เด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้มีอายุระหว่าง 10-18 ปี (หรือหากมีพฤติการณ์เฉพาะ บางราย
อาจมีอายุถึง 21 ปี) 
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       เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้เข้าร่วม ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเหตุขอบรรเทาโทษได้ 
     วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 1. เพ่ือสร้างกระบวนการทางเลือกที่นอกเหนือจากกระบวนการทางศาลที่จะด าเนินการกับ
เด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีโดยตรงกับเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 3. เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ซึ่งรวมเอาทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบเข้ามาหารือ
ร่วมกัน 
 4. เพ่ือมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและแก้ไขพฤติกรรม ตลอดจนสร้างส านึกรับผิดชอบในผู้กระท า
ความผิด 
 5. เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดอย่างแท้จริง 
 6. เพ่ือแก้ไขปัญหาอัตราการกระท าผิดที่อาจจะเพ่ิมสูงขึ้นมากจนเกินไปในเด็ก/เยาวชนชาว 
Aboriginหรือชาวเกาะในเขต Torres Strait 
      การประชุมกลุ่มเยาวชน 
 1. ต ารวจหรือศาลเป็นผู้ส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 2. ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดจะเข้ามาร่วมในการประชุมกลุ่มด้วยกัน 
 3. นอกจากนี้มีต ารวจ ครอบครวัทั้งสองฝุาย และผู้แทนชุมชน เข้ามาร่วมในการประชุมกลุ่มดว้ย 
 4. ผลที่ออกมาจะต้องมีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากทุกฝุาย 
 5. มีการขอโทษ เยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือชุมชน 
 6. เป็นไปตามหลักการข้ันพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 7. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (2015-2016) มีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ทั้งหมด 1,550 คดี และมีการประชุมกลุ่มไปแล้วทั้งสิ้น 1,085 คด ี
 8. ร้อยละ 65 ไม่พบว่า มีการกระท าความผิดซ้ าภายใน 1 ปี 
 ฐานความผิดที่ไม่เข้าเงื่อนไขกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน 
 1. ความผิดต่อชีวิต 
 2. ความผิดทางเพศ 
 3. การกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 4. คดีจราจร 
 5. คดีเก่ียวกับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือการลักลอบขนส่งยาเสพติด (เว้นแต่มีไว้ใน
ครอบครองในปริมาณที่ไม่มาก) 
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 เงื่อนไขในการเข้าสู่การประชุมกลุ่ม 
 1. จะต้องเป็นฐานความผิดที่สามารถด าเนินการประชุมกลุ่มได้ 
 2. เด็ก/เยาวชนจะต้องยอมรับในความผิดของตน 
 3. ต้องได้รับความยินยอมจากเด็ก/เยาวชน 
 4. เด็ก/เยาวชนเป็นผู้มีสิทธิเข้าสู่การประชุมกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่งคดีเข้าการประชุมกลุ่ม 
 1. ความร้ายแรงของฐานความผิด 
 2. ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
 3. ความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหายใดก็ตาม 
 4. ประวัติการกระท าผิดของเด็ก/เยาวชน ตลอดจนบันทึกจ านวนครั้งที่เด็ก/เยาวชนได้เคยรับ
ค าสั่งตักเตือนหรือได้เคยเข้าร่วมการประชุมกลุ่มมาก่อนหน้า 
 5. ความเหมาะสมในด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
       การนั่งประชุมกลุ่มจะนั่งเป็นวงกลม จะไม่มีการก าหนดผังที่นั่งตายตัว แต่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในขั้นเตรียมการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บุคคลที่จะเข้าร่วมในการประชุมกลุ่มมีดังนี้ 
 1. ผู้ด าเนินการประชุม 
 2. ผู้เสียหาย 
 3. ครอบครัวผู้เสียหาย 
 4. ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้ใจ (victim support person) 
 5. เด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 6. พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 7. ครอบครัวของเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิด 
 8. ผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลที่เด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิดไว้ใจ 
 9. ต ารวจ 
 10. นักสังคมสงเคราะห์ 
 11. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา 
 12. ต ารวจหน่วยพิเศษเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
 13. ที่ปรึกษากฎหมาย       
       ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม 
 1.ก่อนการประชุมจะต้องมีการเตรียมการกับผู้เข้าร่วมทุกฝุาย และผู้ด าเนินการประชุม
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุมกลุ่มในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนนั้นอยู่ 
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 2. เป็นการมาพบปะกันซึ่งหน้า 
 3. ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดจะบอกเล่าเรื่องของตนเอง และผู้เข้าร่วมทุกคนจะ
ร่วมกันหาผลกระทบของเรื่องที่เกิดขึ้น 
 4. ผู้กระท าผิดเสนอสิ่งที่ตนเองจะกระท าเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ทุกฝุายพอใจ 
 แผนปฏิบัติ 
 1. ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดมีสิทธิคัดค้านแผนปฏิบัติ (หากมาเข้าร่วมประชุม) 
 2. แผนปฏิบัติอาจรวมถึงการกล่าวขอโทษในที่ประชุมหรือการมีหนังสือขอโทษ 
 3. การเยียวยาหรือการชดเชยต่อผู้เสียหายหรือชุมชน: การบ าเพ็ญประโยชน์หรือการชดเชย
เป็นตัวเงิน 
 4. อาจมีการน าไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือการให้บริการด้านการพัฒนาหรือสนับสนุนอื่นใด 
 5. ผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติตามแผน หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีการส่งเรื่องคืนกลับไปเพ่ือ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส านักสถิติและการวิจัยอาชญากรรมได้มีการวิจัย ดังนี้ 
  ในเดือนมีนาคม 2012พบว่า การประชุมกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้มีผลต่อการลดอัตรา
กระท าความผิดซ้ ามากไปกว่าการตัดสินคดีของศาล 
  ในเดือนกันยายน 2012 พบว่า การประชุมกลุ่มมีประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายมากกว่า
กระบวนการศาล 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 พบว่า นับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี 1998 อัตราการคุมขังเด็กและเยาวชนมีแนวโน้ม
ที่จะลดลงพอสมควรในอนาคต  
         ในเดือนสิงหาคม 2013 พบว่า ทั้งผู้ เสียหายและผู้กระท าความผิดมีความพึงพอใจใน
กระบวนการค่อนข้างมาก และหลังจากกระบวนการจบไปแล้วเป็นเวลาสี่เดือน อัตราความพึงพอใจ
ของผู้เสียหายยังคงสูงอยู่ 
          2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่ 

    กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาในคดีแล้ว 
โดยผู้กระท าความผิดอาจได้รับโทษไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างรับโทษอยู่ และไม่สามารถน ามาใช้เป็น
เหตุขอบรรเทาโทษได้โดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสมัครใจ และจะสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการร้องขอจากฝุายใดฝุายหนึ่งระหว่างผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิด แต่ใน
บางกรณี เมื่อผู้กระท าความผิดรับสารภาพหรือถูกตัดสินว่ามีความผิด  ศาลก็เป็นผู้พิจารณาส่งเรื่อง
ต่อไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้เช่นกัน 
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ผู้เสียหายได้รับค าแนะน าให้เข้าร่วมกระบวนการโดยตรง แต่ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
พร้อมที่จะเข้าร่วม อาจส่งเป็นหนังสือหรือถ้อยแถลงมาแทนเป็นกระบวนการที่เยียวยาผู้เสียหาย
โดยตรง การเข้าสู่กระบวนการศาลปกติ ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข เนื่องจากไม่ได้มี
บทบาทส าคัญในการต่อสู้คดี แต่ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้พูด
และบอกเรื่องราวของตนเอง ตลอดจนได้รับค าตอบในสิ่งที่ตนเองรู้สึกคาใจ (เช่น อยากรู้ ว่าท าไมต้อง
เป็นตัวเองที่โดนกระท า) และขจัดความรู้สึกท่ีไม่ดี (เช่น ความกลัว ความรู้สึกอ่อนแอ) ออกไป 
วิธีการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 วิธีหลักได้แก่ 
 1. การประชุมระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด (Victim-Offender Conferencing) 
ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับคดีที่ค่อนข้างหนัก ในการประชุมจะมีเฉพาะผู้ด าเนินการประชุม ผู้เสียหาย และ
ผู้กระท าความผิด 
 2. การประชุมพิจารณาโทษ (Forum Sentencing) ใช้กับคดีที่ไม่ร้ายแรง (เช่น ลักทรัพย์ 
จราจร การท าร้ายร่างกายที่ไม่รุนแรง) ในการประชุมโดยทั่วไปจะมีผู้ด าเนินการประชุม ผู้เสียหาย 
ผู้กระท าความผิด ผู้สนับสนุนของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด ต ารวจ ผู้แทนตามกฎหมาย และ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
         หลักการทั่วไปในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้กระท าความผิดจะต้องยอมรับใน
ความผิดของตนและรู้สึกส านึกผิด ตลอดจนพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองได้ท าลงไป 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการมีลักษณะที่คล้ายกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
เด็กและเยาวชน คือจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมทุกฝุาย ตลอดจนพิจารณา 
ความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ เช่น ความร้ายแรงของฐานความผิด ความเหมาะสมของตัวผู้กระท า
ความผิดเอง สถานที่ในการประชุมกลุ่มหรือไกล่เกลี่ยคือ อาคารหรือศูนย์ท าการใดๆ ในชุมชน เช่น 
ศูนย์สุขภาพ/การแพทย์ แต่ต้องไม่ใช่สถานีต ารวจหรือศาล จากสถิติพบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์สามารถลดอัตราการกระท าความผิดซ้ าในคดีอุกฉกรรจ์ได้มากกว่าคดีที่มีความผิดเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามยังคงมีความขัดแย้งทางความคิดระหว่างฝุายผู้กระท าผิด ชุมชน และสังคมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ประกอบกับยังมีอีกหลายคนที่คิดว่า บุคคลควร
ได้รับการลงโทษตามความผิดที่ได้กระท าลงไปเท่านั้น ดังนั้น ในปัจจุบันมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประมาณร้อยละ 30-40 และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่
กระบวนการที่จะมาแทนที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงทางเลือกที่ด าเนินการ
คู่ขนานไปกับกระบวนการตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีทางเลือก  ประการส าคัญ
ไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นแต่ผู้ด าเนินการ 
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2.การอภิปรายผลการศึกษาดูงาน 
       2.1.สถาน เอก อัครราชทูต ไทย ณ กรุ งแคน เบอร์ ร่ า    (TheRoyalThaiEmbassy  
Canberra )   
  2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือประเมินโอกาสและอุปสรรคขององค์กรโดย
ใช้หลักการ PEST Analysisโดยท าการวิเคราะห์ การเมือง (Political Component) เศรษฐกิจ 
(Economic Component) สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) และ เทคโนโลยี 
(Technological Component) ดังนี้ 
       2.1.1.1 ด้านการเมืองและความม่ันคง (Political Component = P) 
          1) การเมืองภายในประเทศ: การที่รัฐบาลปัจจุบันมาจากการ
ปฏิวัติ ท าให้การท างานในระดับระหว่างประเทศ การติดต่อเจรจากับนานาประเทศต้องมีการท าความ
เข้าใจ ชี้แจงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประเทศ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประเทศอ่ืน ๆ  
       2) การเมืองระหว่างประเทศ: จากการวิเคราะห์ พบว่านโยบาย
ต่างประเทศของออสเตรเลีย ถือว่าให้ความส าคัญกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างดี มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลปัจจุบันของออสเตรเลีย เป็นพรรคการเมืองที่
ค่อนข้างเป็นอนุรักษ์นิยม ท าให้ไม่ได้มีท่าทีในแง่ลบกับประเทศไทยที่มีรัฐบาลมาจากการปฏิวัติมาก
เท่าใดนกั 
    2.1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
   สถานการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจโลกส่ งผลต่อนโยบายทางด้านการ
ต่างประเทศของไทย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกในระดับที่สูงจากการเป็นผู้
ส่งออกสินค้าและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกจึงมีผลกระทบทั้งต่อนโยบายการบริหารองค์กร และ
ต่อการด าเนินงาน ทั้งในด้านการด าเนินนโยบายและการเจรจา จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจมี
ลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น ทุกประเทศไม่สามารถอยู่ได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องมีการติดต่อและร่วมมือ
กันในหลายๆ ด้าน  รวมไปถึงการรวมกลุ่มประเทศกันขึ้นมาเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองในเวทีโลกมากขึ้น 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการก าหนดและด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ตัวอย่างของผลการด าเนินงานด้านต่างประเทศในประเทศออสเตรเลีย คือ ความร่วมมือในการท า
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลีย
และอาเซียนด้วย 
   นอกจากนี้ การผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ท าให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงินและการบัญชีของ สถานเอกอัครราชทูต อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสถานทูตฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในสกุลเงินบาทไทย แต่ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 
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   2.1.1.3 ด้านสังคม (Social Component = S) 
   จากที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีสังคมที่เป็นระบบ
ระเบียบค่อนข้างสูง ประชาชนเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด และประชาชนส่วนใหญ่เคารพสิทธิซึ่งกัน
และกัน น่าจะส่งผลท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ท างานได้สะดวกมากขึ้นในแง่
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับในด้านสังคมคนไทยในออสเตรเลียที่ถือว่ามีคนไทยอยู่
มากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ชุมชนคนไทยที่ออสเตรเลียเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ มีจ านวนร้านอาหารไทย วัดไทย รวมถึงสมาคมคนไทยอยู่มากมายทั่วทุกรัฐ งานดูแล
คนไทยให้ทั่วถึงจึงน่าจะเป็นงานส าคัญของสถานทูตฯ และด้วยแต่ละรัฐ แต่ละที่อยู่ไกลกันมาก การ
บริหารจัดการเรื่องงบประมาณ การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ในการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ทางสถานทูตฯ ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  
   2.1.1.4 ด้านเทคโนโลยี (Technological Component = T) 
   เทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการงานภาครัฐเป็นอย่างมาก 
เพราะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส าหรับสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา พบว่ามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ภายในกลุ่มราชการกันมากขึ้น เช่น กลุ่มราชการต่างๆ ในโปรแกรม Line เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ถึงบุคคลทั่วไปผ่านหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุคขอสถานเอกอัครราชทูต ท า
ให้หน่วยงานและประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  อย่างไรก็ตามภัย
จากเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความอันตรายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่แฝงตัวมากับไวรัส
ในคอมพิวเตอร์หรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก การท างานของสถานทูตฯ ซึ่งต้อง
รักษาข้อมูลส าคัญของชาติในหลาย ๆ ด้าน มีความเป็นที่จะต้องมีระบบการใช้คอมพิวเตอร์หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของกระทรวงฯ ที่ปลอดภัยและรัดกุมท่ีสุด เพ่ือปูองกันการสูญหายของข้อมูล  
  2.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
            2.1.2.1 กลยุทธ์ (Strategy)  
   การจัดท ายุทธศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตนั้น พบว่ายังไม่มียุทธศาสตร์
ที่จัดท าโดยตรงจากทางสถานทูตฯ แต่ทางหน่วยงานจะยึดแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์กระทรวง
การต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคแปซิฟิก พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ 
เพ่ือน าเสนอในการประชุมเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ รวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานในกระทรวง
การต่างประเทศจึงมีแผนงานและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในลักษณะของหุ้นส่วนทางผลประโยชน์ (win-win 
situation) โดยแบ่งระดับความสัมพันธ์เป็น 3 รูปแบบ คือ ระดับภาครัฐบาลกับรัฐบาล 
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(Government to government) ระดับภาคธุรกิจกับธุรกิจ (Business to business) โดยภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้น ามาเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงหรืออ านวยให้ทั้งสองฝุายได้
พบปะกัน การส่งเสริมศักยภาพของภาคเอกชนที่มีอยู่ (matching business) และระดับภาค
ประชาชนกับประชาชน (People to people) ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางวิชาการ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จากการด าเนินกลยุทธ์โดยอาศัยการ
สานประโยชน์ในทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวท าให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศได้ใน
ทุกระดับ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  
          2.1.2.2 โครงสร้าง (Structure)  
   จากการศึกษาจากโครงสร้างการบริหาราชการของสถานเอกอัครราชทูต 
พบว่ามีการแบ่งอ านาจหน้าที่ชัดเจนตามที่กระทรวงก าหนด มีข้าราชการจากกระทรวงการ
ต่างประเทศดูแลส่วนงานฝุายต่าง ๆ ได้แก่  
     (1) ฝุายสารนิเทศ ด าเนินงานด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยและออสเตรเลียอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยที่อาศัย
อยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนคนไทย และประชาชน
ชาวออสเตรเลีย  
    (2) ฝุายกงสุลและพิธีการ ด าเนินงานด้านการให้บริการด้าน
เอกสารทางราชการ และด้านนิติกรให้ประชาชนคนไทยในออสเตรเลีย อาทิเช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง วีซ่า การแจ้งเกิด/ตาย จดทะเบียนสมรส/หย่า เป็นต้น ด้านงานพิธีการ
ต้อนรับแขกท่ีเดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ และเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต.  
    (3) ฝุายการเมือง ด าเนินงานติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองทั้งภายในประเทศและนอกประเทศของทั้งประเทศไทย  และออสเตรเลีย รวมทั้ง
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของบรรดาองค์การ
ระหว่างประเทศซึ่งมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อเวทีระดับโลก ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการคงความสัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างประเทศไทย และออสเตรเลียได้อย่างยั่งยืน 
และ  
    (4) ฝุายเศรษฐกิจ มีหน้าที่ด าเนินงานติดตาม และวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Win-win benefits) ระหว่างประชาชนชาวไทยและออสเตรเลียจากการ
ที่มขีนาดองค์กรที่มีจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพียงประมาณ 20 คน น่าจะท าให้สายบังคับบัญชา
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างสามารถเข้าถึงหรือพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงได้
ง่ายขึ้น ขอบข่ายการควบคุม (Span of control) มีขนาดเล็ก การติดต่อประสานงาน การรายงาน 
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การควบคุม จึงสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยผู้บริหารสามารถมอบหมายและติดตามงานได้
โดยตรง ทั้งนี้รวมไปถึงการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายในก็เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว  
     2.1.2.3 ระบบ (System) 
   จากการศึกษาระบบการท างานของสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุง
แคนเบอร์รา พบว่า มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติราชการในหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบ
การลงรับหนังสือ เข้า-ออก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนสามารถติดตามสถานะหนังสือได้ด้วย
ตนเอง ระบบแบ่งปันฐานข้อมูล ระบบการ login-logout คอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ ระบบ MFA 
Portal ซึ่งประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ อาทิ e-Submission e-Library e-Booking Schedules 
Notices e-Mail เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม Social Network ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Line เพ่ือเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่
ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน และติดต่อกับผู้บริหารหน่วยงานได้โดยตรง สะดวกรวดเร็ว 
และเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานในการสั่งงานและการแจ้งข่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ของสถาน
เอกอัครราชทูตอีกด้วย  
   2.1.2.4. รูปแบบ (Style) 
       รูปแบบการท างานของสถานเอกอัครราชทูต จากการสังเกต และศึกษา
รูปแบบ พบว่า มีลักษณะของการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการท างานเป็นทีม  (Teamwork 
environment) การบริหารงานมีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์และช่วงระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกของผู้ปฏิบัติงานทุกฝุาย 
   2.1.2.5. ทักษะ (Skill) 
   จากการศึกษาจากบทบาทภารกิจหลักในการปฏิบัติราชการภาครัฐใน
ต่างประเทศ พบว่าผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ด้านกฎหมาย ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านภาษาศาสตร์ สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และรอบคอบ แม่นย า ต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
   2.1.2.6. ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 
   สถานเอกอัครราชทูต ใช้ค่านิยมร่วมของกระทรวงการต่างประเทศ         
ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 
   1) ยึดมั่นและกล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม: ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ มั่นคง
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ในเหตุผล ในหลักวิชา ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ อีกทั้งรักษาชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์แห่งสถาบันอย่างเคร่งครัด 
   2) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์
ของชาติ และประชาชนเป็นส าคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3) เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์: ให้ความส าคัญต่อคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานวิชาชีพที่จะต้องปฏิบัติต่อ
กันอย่างเสมอภาคและมีเมตตาธรรม 
        2.2 สถานกงสุล ณ นครซิดนีย์ (Royal Thai Consulate-General ) จากการศึกษาดู
งาน ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ท าให้ได้เห็นการท างานร่วมกันทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการ่วมมือในการบริหารจัดการสร้างความเข้าใจและการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่คนไทยที่มาท าธุรกิจและนักเรียนไทยที่มาศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย ในขณะเดียวกัน
ส านักงานกงสุล ยังท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนไทยและด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และช่วยเหลือคนสัญชาติ
ไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ การท าการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อยู่ในเขตอาเซียนซึ่งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญด้านภูมิประเทศ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัด ด้านเสถียรภาพทางการเมือง ด้านแรงงาน 
ด้านความรู้การศึกษาและความสามารถของแรงงาน ด้านภาษา ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ด้านการค้า
การลงทุนเพ่ือให้นักลงทุนจากออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สร้างรายได้และสร้างงานให้แก่
คนไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าควบคู่กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็จะต้อง
สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการท างานเพ่ือดึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น  

    2.3  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษหรือเมืองหลวง Australian 
Capital Territory (ACT) 
           1) มีหน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Unit) เป็น
หน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) 
ค.ศ. 2004 ซึ่งบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษ ACT (ACT’s Crimes(Restorative Justice) Act, 
2004) เพ่ือความเป็นกลางและความโปร่งใสในการด าเนินกระบวนการ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงาน
อิสระและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษ ACT โดยตรง  
               2) มีหลักการขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยอ้างอิงจาก 
สหประชาชาติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษ ACT เป็นทางเลือกตามความ
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สมัครใจของทุกฝุายและเน้นผู้เสียหายเป็นหลัก(Victim centric) และเน้นด้านสวัสดิภาพทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนต้องได้รับแจ้งถึงสิทธิของตนในการได้รับค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย  
ต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการและผลที่อาจเกิดขึ้นตามมา ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท า
ความผิดควรเห็นตรงกันในเรื่องข้อเท็จจริงของคดี 
                3) มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
                4) มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั้งแต่ 
การเตรียมการและท าความเข้าใจเป็นขั้นตอนส าคัญในการหลีกเลี่ยงและ/หรือท าลายสมดุลอ านาจ 
ตลอดจนก่อให้เกิดการท าร้ายผู้เสียหายซ้ าอีก การประชุมกลุ่มเริ่มจากการพูดคุยเรื่องกฎพ้ืนฐาน 
ความเคารพซึ่งกันและกัน การเก็บความลับ การเปิดใจผู้กระท าความผิดรับฟังผู้เสียหายหลักและ
ผู้เสียหายรอง (เช่น พ่อแม่ ญาติของผู้เสียหาย) เล่าถึงผลกระทบและสิ่งที่ประสบมา มีข้อตกลงหรือ
ข้อก าหนดสิ่งที่ต้องกระท าเพ่ือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น และ/หรือค าสัญญาที่จะปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมอันจะน าไปสู่การกระท าความผิดและมีการายงานผลน าไปสู่ประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับ โดย
เสียงของผู้เสียหายได้รับการฟังอย่างแท้จริงช่วยขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปกลับมามีอ านาจในตัวเอง
หลังจากท่ีได้สูญเสียอ านาจดังกล่าวไปหลังจากตกเป็นผู้เสียหาย 
                  5) ผู้ด าเนินกระบวนการ (facilitator) ได้รับการฝึกอบรม มีความเป็นกลาง และ
สามารถควบคุมกระบวนการให้ด าเนินภายใต้กรอบของกฎหมายได้ 
                     6) มีการวิจัยประเมินผล จากผลการวิจัยปรากฏว่าการน ากระบวนการยุติรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ อาจจะต้องใช้ทั้งการประชุมกลุ่ม หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการวิจัยเพ่ือแสดง
ว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ลดปัญหาอาชญากรรม 
                 7) ไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นแต่ผู้ด าเนินการ 
                 8) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีทางเลือก 
 2.4 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรัฐ New South Wales (NSW)  
          1)  มีกฎหมายรองรับ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเด็กและเยาวชนมี
พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1997 ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี 
1998 โดยมีการบรรจุเรื่องการประชุมกลุ่มเยาวชนเข้าไปในกฎหมายดังกล่าว โดยได้รับต้นแบบมาจาก
การร่างกฎหมายในนิวซีแลนด์ 
          2) เป็นการ สร้างกระบวนการทางเลือกที่นอกเหนือจากกระบวนการทางศาลที่จะ
ด าเนินการกับเด็ก/เยาวชนผู้กระท าความผิดเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีโดยตรงกับเด็ก/เยาวชน
ผู้กระท าความผิดในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (2015-2016) มีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ทั้งหมด 1,550 คดี และมีการประชุมกลุ่มไปแล้วทั้งสิ้น 1,085 คด ี
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          3) เป็นการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ซึ่งรวมเอาทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบเข้ามา
หารือร่วมกันทั้งนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในผู้ใหญ่ มีวิธีการทั้งการประชุมระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด (Victim-Offender Conferencing) ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับคดีที่ค่อนข้าง
หนัก ในการประชุมจะมีเฉพาะผู้ด าเนินการประชุม ผู้เสียหาย และผู้กระท าความผิดและการประชุม
พิจารณาโทษ (Forum Sentencing) ใช้กับคดีท่ีไม่ร้ายแรง (เช่น ลักทรัพย์ จราจร การท าร้ายร่างกาย
ที่ไม่รุนแรง) ในการประชุมโดยทั่วไปจะมีผู้ด าเนินการประชุม ผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด ผู้สนับสนุน
ของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด ต ารวจ ผู้แทนตามกฎหมาย และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         4) เป็นการฟ้ืนฟูและแก้ไขพฤติกรรม ตลอดจนสร้างส านึกรับผิดชอบในผู้กระท า
ความผิด 
         5) ลดอัตราการกระท าผิดซ้ าผลปรากฏว่าร้อยละ 65 ไม่พบว่า มีการกระท าความผิด
ซ้ าภายใน 1 ปีส าหรับคดีที่เป็นผู้ใหญ่ จากสถิติพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถลด
อัตราการกระท าความผิดซ้ าในคดีอุกฉกรรจ์ได้มากกว่าคดีที่มีความผิดเล็กน้อย 
         6) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่งคดีเข้าการประชุมกลุ่มได้แก่ ความ
ร้ายแรงของฐานความผิดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหาย ประวัติการ
กระท าผิดของเด็ก/เยาวชน ตลอดจนบันทึกจ านวนครั้งที่เด็ก/เยาวชนได้เคยรับค าสั่งตักเตือนหรือได้
เคยเข้าร่วมการประชุมกลุ่มมาก่อนหน้าและความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
          7) มีแผนปฏิบัติโดยผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดมีสิทธิคัดค้านแผนปฏิบัติ (หาก
มาเข้าร่วมประชุม)อาจมีการน าไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือการให้บริการด้านการพัฒนาหรือ
สนับสนุนอ่ืนใดและผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติตามแผน หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีการส่งเรื่องคืน
กลับไปเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
           8) มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยส านักสถิติและการวิจัยอาชญากรรมเช่น ในเดือน
มีนาคม 2012 พบว่า การประชุมกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้มีผลต่อการลดอัตรากระท าความผิดซ้ า
มากไปกว่าการตัดสินคดีของศาล ในเดือนกันยายน 2012 พบว่า การประชุมกลุ่มมีประสิทธิภาพด้าน
การลดค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการศาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 พบว่า นับแต่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี 1998 อัตรา
การคุมขังเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะลดลงพอสมควรในอนาคตและในเดือนสิงหาคม 2013 พบว่า 
ทั้งผู้ เสียหายและผู้กระท าความผิดมีความพึงพอใจในกระบวนการค่อนข้างมาก และหลังจาก
กระบวนการจบไปแล้วเป็นเวลาสี่เดือน อัตราความพึงพอใจของผู้เสียหายยังคงสูงอยู่ 
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จุดแข็ง  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
  1) การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงแคนเบอร์รา 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการโครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
ด้านการทูต ด้านการเมือง ความมั่นคง และความร่วมมือทางทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านการศกึษา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  2) การให้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจทั้งการอ านวยความสะดวกให้คนไทย
และนักศึกษาไทย การให้ค าแนะน า ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือทุก
ด้าน มีบริการข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบุคลากรให้ค าปรึกษาท่ีดี และมีการติดตามผล  
  3) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยอาคาร
สถานเอกอัครราชทูต ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยมีศาลาไทย การจัดกิจกรรมตามประเพณี 
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันส าคัญอันเกี่ยวเนืองกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย การ
ใช้สถานที่ศาลาไทย ในการจัดกิจกรรมส าคัญ รวมทั้งการพบปะเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
คนไทยในออสเตรเลีย 
  4) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย มี
ความเข้าใจถูกต้องทั่วถึงทุกระดับ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเป็นที่ยอมรับอย่างสูง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างดี  
  5) การจัดโครงสร้างการบริหารและการก าหนดกรอบภารกิจที่ชัดเจน มีการบูรณาการ และ
ประสานการปฏิบัติงาน ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน โดยมีทีมการ
ท างานของประเทศไทยในด้านต่างๆ  
  6) ด้านการด าเนินงาน  
   - ประเทศออสเตรเลียเป็นตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่ส าคัญมากของ
ไทย โดยเป็นตลาดการค้าในล าดับ 6 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นตลาดการค้าในล าดับที่ 4 ของ
ออสเตรเลีย 
   - คนออสเตรเลียนมีก าลังซื้อสูง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 60,000 
ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,560,000 บาท และได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบาลเป็นอย่างดี 
   - คนออสเตรเลียน นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี           
โดยประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวออสเตรเลียน ปีละประมาณ 7.2 หมื่นล้านบาท 
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   - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียมีมาอย่างช้านานและ
เป็นไปด้วยดี โดยคนออสเตรเลียนปฏิบัติต่อคนไทยอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกหรือเหยียดหยามคน
ไทย ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยไปอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์จ านวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมา
จากนครลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา และนครเบอร์ลิน เยอรมัน  
   - ประเทศออสเตรเลียมีพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า แต่มีประชากร
ประมาณ 24 ล้านคน จึงมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และมีค่าจ้างแรงงานสูง จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ของแรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมีฝีมือ 
   - ปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยมากกว่า 3,000 ร้าน โดยส่วนใหญ่อยู่ในนครซิดนีย์ และ
อาหารไทยเป็นที่นิยมเป็นอันดับสอง รองจากอาหารอิตาเลียน 
 

ด้านกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
          1) หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice Unit) เป็นหน่วยงานที่
จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศ. 2004 ซึ่ง
บังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษ (Australian Capital Territory: ACT) Crimes (Restorative 
Justice) ACT, 2004 เพ่ือความเป็นกลางและความโปร่งใสในการด าเนินกระบวนการ หน่วยงานนี้
เป็นหน่วยงานอิสระและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษ ACT 
โดยตรง 
          2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ใช้มานานกว่า 20 ปี เป็นต้นแบบ
ของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับหน่วยงานด้านยุติธรรมทางอาญา และการศึกษา
วิจัยทั่วโลก (Wagga Wagga Model) 
         3)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีกฎหมายรองรับ  (พระราชบัญญัติ  Young  

Offenders Act 1997) 
         4) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครอบคลุมทั้งคดีผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชน และ
ผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเริ่มทดลองใช้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18-24 ปี ปัจจุบันได้น ามาใช้กับ
ผู้กระท าผิดทุกห้วงอายุ และเรียกทางเลือกนี้ว่า  Forum Sentencing 
        5) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  (Restorative  Justice  Unit  ภายใต้  Corrective  
Service ของรัฐบาล) 
        6) รัฐบาลสนับสนุนให้มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้อย่างกว้างขวางใน
หน่วยงาน และบริบททั่วไปที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่นความขัดแย้งในโรงเรียน         
ที่ท างาน 
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    7) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครอบคลุมทั้งคดีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้ใหญ่และคดีผู้กระท า
ผิดเป็นเยาวชน รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เริ่มมีการน ามาใช้อย่างเป็นทางการใน
กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียเมื่อ ปี ค.ศ. 2001 โดยเริ่มใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และ
ภายหลังได้น ามาใช้กับผู้กระท าผิดที่เป็นเยาวชนด้วย 

8) ประชากรของประเทศออสเตรเลียมีหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละรัฐ จึงท าให้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแต่ละรัฐมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์
ของแต่ละรัฐที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
จุดอ่อน 
สภาพทั่วไปทางความสัมพันธ์ทางการทูต 
     1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  เนื่องจากหน่วยงานในทีมประเทศไทยส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบนอกเหนือจากประเทศ
ออสเตรเลีย เช่น ส านักงานเศรษฐกิจลงทุนฯ รับผิดชอบทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด์ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ รับผิดชอบประเทศในกลุ่มประเทศ “โอเชีย
เนีย” ทั้งหมด 14 ประเทศ และบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าเครือรัฐออสเตรเลีย 
รับผิดชอบทั้งทวีปออสเตรเลียและประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น จึงท าให้มีภารกิจรับผิดชอบ
มากทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลียดังกล่าว ในขณะที่บางหน่วยงานหน่วยเหนือก าหนดตัวชี้วัด
ผลงานเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ทั้งๆ ที่ปฏิบัติงานในหลายประเทศ 
       2) รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายกีดกันสินค้าทางการเกษตรจากต่างประเทศ เช่น สินค้าอาหาร
และผัก จะน าเข้าเฉพาะที่ไม่มีในออสเตรเลียหรือมีไม่เพียงพอ เท่านั้น 
  3) คนออสเตรเลียนและนิวซีแลนด์มักจะขี้เหนียวและสนใจการท่องเที่ยวที่มี Promotion เป็น
หลัก จึงต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม Promotion ต่างๆ เป็นระยะๆ  
  4) รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายเข้มงวดในการขอวีซ่าเข้าประเทศจากชาวต่างชาติ ท าบริษัทน า
เที่ยว (ทัวร์) ต่างๆ ล าบากใจและหันไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ แทน ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทการบิน
ไทยฯ ลดลง 
      5) ประเทศไทยมักจะมีปัญหาทางการเมืองบ่อยครั้ง ท าให้เป็นปัญหาส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่แน่ใจในด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
  1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธในชั้นศาล ซึ่งผู้กระท า
ความผิดอาจจะไม่ส านึกในการกระท าโดยแท้จริง 
  2) หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 6 คน ซึ่งอาจจะน้อยต่อการ
ให้บริการ หากปริมาณคดีมีจ านวนมาก อันจะท าให้การท างานเกิดการล่าช้าได้ 
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  3) ประเภทคดีท่ีจะด าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ ต้องเป็นคดีที่ผู้กระท าผิดได้
กระท าโดยเจตนาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงคดีที่กระท าโดยประมาท จึงท าให้ผู้ที่กระท าโดยประมาท
ขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมนี้ได้ 
       4) ผู้เสียหายอาจเข้าร่วมประชุมกลุ่มด้วยตนเอง หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกลุ่มแทนก็ได้ 
ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งของการประชุมกลุ่มก็คือต้องการให้ผู้กระท าผิดได้รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวด 
อารมณ์ และความสูญเสียของผู้เสียหาย หากผู้เสียหายส่งผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนก็จะท าให้ผู้กระท า
ผิดไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เสียหายได้ 
          5) มีการก าหนด ประเภทคดีที่มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่ครอบคลุมคดี
ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางเพศซึ่งจากผลการวิจัยปรากฏว่าการด าเนินการ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรจ ากัดฐานความผิด  
            6). ยังคงมีการขัดแย้งทางความคิดระหว่างฝุายผู้กระท าผิด ชุมชน และสังคม 
จากการศึกษาดูงานสรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเขตปกครองพิเศษ ACT น าไปสู่
สังคมสงบสุข ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม คุณค่าของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีดังนี้ 

1. Safty 
2. Accountability 
3. Empowerment 
4. Healing 

         7).ไม่ครอบคลุมทุกฐานความผิดโดยมีฐานความผิดที่ ไม่เข้าเงื่อนไขกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในเด็กและเยาวชนได้แก่ความผิดต่อชีวิตความผิดทางเพศ การกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว คดีจราจร คดีเก่ียวกับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือการลักลอบขนส่งยาเสพติด (เว้น
แต่มีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีไม่มาก) 
           8). เงื่อนไขในการเข้าสู่การประชุมกลุ่มประการหนึ่ง คือ ต้องได้รับความยินยอมจากเด็ก/
เยาวชน 
 9) ประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมองว่า กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ประกอบกับยังมีอีกหลายคนที่คิดว่า บุคคลควร
ได้รับการลงโทษตามความผิดที่ได้กระท าลงไปเท่านั้น ดังนั้น ในปัจจุบันมีคดีที่ เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประมาณร้อยละ 30-40 และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่
กระบวนการที่จะมาแทนที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้ว เป็นเพียงทางเลือกที่ด าเนินการ
คู่ขนานไปกับกระบวนการตามกฎหมาย  
      การเปรียบเทียบ (Benchmarking)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ของประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย  
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       1.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นเด็กและเยาวชน 
 

ประเด็น ความเหมือน ความแตกต่าง 

1.วัตถุประสงค์ 1.มุ่  งเน้นการฟ้ืนฟูและแก้ไข
พฤติกรรม แทนการด าเนินคดี
อาญา 

1. เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาใน
ระดับชุมชน ซึ่งรวมเอาทุกฝุาย
ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาหารือ
ร่วมกัน 
2. เ พ่ือให้เกิดการตอบสนอง
ความต้องการของผู้เสียหายและ
ผู้กระท าความผิดอย่างแท้จริง 

2.เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา 

1. ก าหนดฐานความผิดที่จะเข้า
สู่กระบวนการ 
2. ความยินยอมของเด็กและ
เยาวชน 
3.ประวัติการกระท าผิดของเด็ก 

1. เด็ก/เยาวชนจะต้องยอมรับ
ในความผิดของตน 

3.กระบวนการประชุมกลุ่ม 1.การเตรียมการ 
2.การด าเนินการ 
3.การจัดท าแผน 

1.บุคคลที่เข้าร่วมประชุม 
 ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย 
ก าหนดให้ต ารวจเข้าร่วมประชุม
ด้วย 

 
4.การติดตามประเมินผล 

- 39 
1.ประเทศออสเตรเลียมีการวิจัย
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงเรียกว่า
หน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (ว่า
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์) ค.ศ. 2004 
ส่วนประเทศไทยอยู่ในความรบ
ผิดชอบของกรมพินิจฯ 
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 2.กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นผู้ใหญ่ 

ประเด็น ความเหมือน ความแตกต่าง 

1.ขั้ น ต อ น ก า ร เ ข้ า สู่
ก ร ะบวนการยุ ติ ธ ร รม เชิ ง
สมานฉันท์ 

- 1.ไทย: ระหว่างพิจารณาคดี 
  ออสเตรเลีย: ภายหลังจาก
ศาลพิพากษา 

2.การประชุมกลุ่ม - 1.หากผู้เสียหายไม่สามารถเข้า
ร่วมได้หรือไม่พร้อมที่จะเข้าร่วม 
อาจส่ง เป็นหนังสือหรือถ้อย
แถลงมาแทน 

3.วิธีการ  ออสเตรเลีย 
1. การประชุมระหว่างผู้เสียหาย
และผู้กระท าความผิด (Victim-
Offender Conferencing) 
2. การประชุมพิจารณาโทษ 
(Forum Sentencing) ใช้กับ
คดีท่ีไม่ร้ายแรง 

4.การติดตามประเมินผล 1.ติดตามรายคดี 1.มีการวิจัยเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 4 
การน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 

 
ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่  19  

ธันวาคม  2495  โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐ
ฟิจิ สาธารณรัฐวานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีด้วย นอกจากนี้ประเทศไทย มี
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (รัฐนิวเซาท์เวลส์) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ อันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ซิดนีย์ ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และบริษัทการบินไทย จ ากัด ประจ าภาคพ้ืน
ออสเตรเลีย ในการส่งเสริมและปกปูองผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและความ
ร่วมมือสองฝุาย ตลอดจนให้การคุ้มครองส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ
ด าเนินการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ด าเนินการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนต่าง ๆ  
 ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และที่มีความโดดเด่นด้านการเมือง 
เศรษฐกิจความมั่นคงและการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น าระดับสูงระหว่างกันสม่ าเสมอ 
 ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 
2560 ซึ่งได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครซิดนีย์ (รัฐนิวเซาท์เวลส์)   จ านวน  2 วัน นักบริหารงานยุติธรรม (บธส.) รุ่นที่ 3  ได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในส่วนที่มีความโดดเด่นของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ โดยมุ่งหวังให้การ
เรียนรู้งานของนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ( บธส.3) มีมุมมองเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่เปิดกว้างใน
ระดับนานาชาติและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้น าและการบริหารจัดการทั้งในบริบทของไทยและ
ต่างประเทศ  ในการนี้ จากการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถสรุปผลการศึกษาดูงาน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
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1 ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม         
          1.1. การเสริมสร้างภาวะผู้น า ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้น าที่ดีที่มีวิสัยทัศน์ 
และเห็นถึงแนวทางการบริหารโดยมองภาพกว้างอย่างรอบด้าน โดยดูผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งผลดีและ
ผลเสีย ประโยชน์และความคุ้มค่าของงานที่จะปฏิบัติเสมอ มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้น าชัดเจน มีทักษะในการ
พูดโน้มน้าวจูงใจ การเจรจาต่อรอง เน้นการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บรรลุตาม
เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การวางตัวที่เหมาะสมในฐานตัวแทนประเทศไทย ตัวแทน
ภาครัฐในต่างประเทศ 
 1.2. การเสริมสร้างทักษะด้านการปฏิบัติการ จากการท่ีต้องปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ท า
หน้าที่ ในการส่งเสริมและปกปูองผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ของไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะรัฐนิว
เซาท์เวลส์ ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและความ
ร่วมมือสองฝุาย ตลอดจนให้การคุ้มครองส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน ปรับปรุงการท างานให้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3. การประสานงาน การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจ
ไปในแนวทางเดียวกันทั้งผู้ส่งและผู้รับ  ทักษะทางด้านภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.4. การให้บริการ การอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จะต้องมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  มุ่งมั่น  และตั้งใจต่องานที่ท า ทั้งนี้เพ่ือการคุ้มครอง
ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติ 
ข้อเสนอแนะและการน าไปปรับใช้ 

1. การบูรณาการในการท างานร่วมกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ก็จะต้องมีสัมพันธภาพทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การท างานเป็นทีมการประสานงานข้อมูลระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.การมีแผนกลยุทธ์ในการท างาน ประเมินสถานการณ์ในอนาคต การปรับแผนกลยุทธ์ในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

3. การให้บริการ การอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จะต้องมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  มุ่งมั่น  และตั้งใจต่องานที่ท า ทั้งนี้เพ่ือการคุ้มครอง
ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติ 
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4. การปรับบริบทงานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน เช่น การผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดล าดับ
ความยากง่ายในการท าธุรกิจ(Being business) ของประเทศ อันได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย 
ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับลูกหนี้กรณีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาทาง
แพ่ง หรือหลักประกันทางธุรกิจทางการค้าอันเป็นผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการ
เข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย ในด้านกระบวนการยุติรรมทางอาญาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องประสานความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งในด้านการเชื่อมต่อข้อมูล การสร้างระบบงานที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในการที่จะพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดไม่ให้ออกมากระท าผิดซ้ า ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรม 
และอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งนี้สังคมไทยควรจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่จะสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศเพ่ือส่งผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศชาติต่อไป 
2 .ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
             การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในประเทศไทย
เป็นเสมือนการปรับเปลี่ยนฐานคติของระบบงานยุติธรรมให้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากฐานคติ
เดิมซึ่งเน้นการลงโทษเป็นอันดับแรก มีการใช้เรื่องของการแก้ฟ้ืนฟูในชุมชนเป็นอันดับรองลงมา และ
บางสังคมมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นมาตรการเสริมตามล าดับ โดยฐานคติของ 
กระบวนการยุติธรรมในมิติใหม่จะมีรูปลักษณ์ที่เน้นการปูองกันอาชญากรรมในชุมชนเป็นหลัก ใช้เรื่อง 
ของการเยียวยาเหยื่อ-การแก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชนและการเสริมพลังแก่ชุมชนเป็นล าดับรองลงมา โดยใช้
วิธีการจ าคุกหรือการท าให้ผู้กระท าผิดไร้ซึ่งความสามารถที่จะกระท าผิดเป็นล าดับสุดท้าย คณะ
ผู้จัดท า พิจารณาแล้วสรุปการการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาประยุกต์ใช้กับภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรม  ดังนี้ 
          2.1 มีหน่วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   
          2.2 มีหลักการขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยอ้างอิงจาก 
สหประชาชาติ 
          2.3 ผู้ด าเนินกระบวนการ (facilitator) ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นกลาง 
และสามารถควบคุมกระบวนการให้ด าเนินภายใต้กรอบของกฎหมายได้ 
           2.4มีการวิจัยประเมินผล   
           2.5 ไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นแต่ผู้ด าเนินการ 
          2.6 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีทางเลือก 
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