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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
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51.  รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม
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และปริมณฑลโดยจําแนกเปนรายสถานพินิจ........................................................... 

 
 
 

203 
52.   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย 
การประเมินในประเด็นเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน.......................................  

 
 

220 
53.   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
ประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในประเด็นเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ี
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59.   ตารางแสดงจํานวน  รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดโดยการ
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาเรื่อง “ กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว” 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติ  ผลกระทบ รวมท้ังประสิทธิภาพของระบบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว และชุมชนท่ีนํามาใชควบคู
กับมาตรา    63     แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน  และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  ในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนมาตรการทางเลือกหนึ่ง  อันนําไปสูแนวทางแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด  และนํามาใชเปนเครื่องมือในการแบงเบาภาระคดีโดยการหันเหคดี
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และมีความประพฤติท่ีเสียหายไมมากออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   จาก
การศึกษาขอเท็จจริง   ขอกฎหมาย  จากสภาพปญหาท่ีเปนขอมูลโดยการออกแบบสอบถาม   
ทําใหเห็นสภาพปญหาขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น   ประกอบกับการศึกษาขอมูลตางประเทศพบวา การ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในตางประเทศเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนนั้น เปนมาตรการท่ีชวยแบงเบาภาระคดี
ไดในระดับหนึ่ง  และยังพบวาเปนแนวทางท่ีสันติและกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายโดยไม
เสียความเปนธรรมแกสมาชิกในสังคม 
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           จากการศึกษาวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 โดยเฉพาะ
บทบัญญัติมาตรา 63   โดยควรกําหนดถึงหลักการและวิธีการ นํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนไว
อยางชัดเจน  รวมท้ังเง่ือนไขในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนั้นไมควรยึดติดกับ
อัตราโทษโดยควรคํานึงถึงอายุของผูกระทําความผิดท่ีมีชวงท่ีแตกตางกันตามความรูสึกผิดชอบ
ของแตละคนมาเปนขอกําหนดในการดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    และถา
สามารถนํามาใชไดในทุกขั้นตอนของกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนดวยแลว  
นอกจากเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักไดมากขึ้นแลว   ยังชวยปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็ก
และเยาวชนพรอมท้ังผลักดันเพ่ือใหเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนคนดีและกลับคืนสูสังคม
โดยเร็ว  และยังนํามาซ่ึงความสมานฉันทปรองดองใหแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปน
ผูเสียหาย  เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน   ตลอดจนเพ่ิม
ความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนและนํามาซ่ึงความสันติสุขในสังคม  อันถือไดวา
เปนมาตรการท่ีชวยเพ่ิมความสัมฤทธ์ิผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าและชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดดียิ่งขึ้น 
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Abstract 

        In as much as the restorative justice with family and community groups conferencing 
theory and programs have emerged over the past two decades as an increasingly influential 
world-wide alternative to criminal justice practice, Thailand has adopted these principles in 
accordance with Section 63 under the Act for the establishment of and procedure for juvenile 
and family court B.E. 2534 as alternative problem-solving approaches.  Straghtforwardingly, 
the primary accepted approach of the restorative justice i.e., family and community groups 
conference, is adopted and applied with the belief to achieve the primary objectives namely, 
first, encouraging a flipside problem-solving approach to crime committed by the juvenile 
and youth and, second, avoiding escalation of legal justice as well as diverting offences being 
not taken sufficiently seriously from the full process of judicial action. 
        In consequent, the restorative justice shifts onward from a pure concern with juvenile 
criminal justice to a more comprehensive approach which seeks to address child and youth 
care in a comprehensive manner. 
        As realized in the significance of this comprehensive approach, this research “the 
restorative justice process by means of family group conference as form of diversion from 
Juvenile Court prosecution” has been carefully studied.  The primary purposes are studying 
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how this program impacts various aftermaths by examining the practice, its effects over all 
participants and the effectiveness of the restorative justice by means of family and 
community groups conference applying in conjunction with the provision mentioned above.   
        Eventually, after examining the substantial outcomes obtaining from carefully designed 
questionnaires which being launched, in accordance with studying information examined by 
other countries, findings show that restorative justice by means of family group conference 
produces substantial and statistically significant benefits for all participants.  Besides, the 
conferencing can initiate an alternative problem-solving approach to crime committed by the 
juvenile and youth as well as divert the offenses from the full process of judicial action. 
        Whereas obviously shown by the research program’s finding, the researcher will 
mention and encourage implementation of policies that support restorative justice.  
Underpinning this point, Section 63 under the Act for the establishment of and procedure for 
juvenile and family court B.E. 2534 should be conscientiously implemented with 
consideration of two significant doctrines.  First, the principle and procedure concerning the 
restorative justice process by means of family and community groups conference should be 
apparently defined.  Second, despite the negative emphasis on punishment i.e., rate of 
penalty, the condition in conducting the family and community groups conference should 
only consider the age of offenders which is subjected to their personal responsibility.     
        In addition, on condition that this practical practice can be successfully applied in 
accompanying with the whole stage of juvenile and youth criminal justice process, the 
interest of the offenders would be maintained in term of the diversion from youth criminal 
justice process.  Supporting this point, the restorative justice by this mean allows the 
rehabilitation and the integration of the offenders.  In another word, through receiving 
appropriate reparation, the harm done to the victim can be redressed; by making good the 
damage caused, the offender can be reconciled with the victim and reintegrated back into 
his/her social and familial networks; and through such reconciliation and reintegration, 
community harmony can be restored.  In conclusion, the restorative justice in this way first, 
strengthens and heals the community, second, promotes changes that will prevent re-
offending by reintegrating the offenders into the community and the last, avoids escalation of 
legal justice. 

DPU



                                                                                                                             

 

จ

                                                              กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

DPU



บทท่ี  1 

บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญและสภาพของปญหา  

             ปจจุบันปญหาอาชญากรรมไมจํากัดอยูเฉพาะผูกระทําท่ีเปนผูใหญเทานั้น   สําหรับเด็ก
และเยาวชนก็ปรากฏวา มีสถิติของการกระทําผิดท่ีสูงขึ้นเชนกัน     อีกท้ังปญหาท่ีเด็กและ
เยาวชนกระทําผิดก็ยังมีความรุนแรงและสลับซับซอนมากขึ้นเปนทวีคูณ      ส่ิงตางๆ เหลานี้จึง
ทําใหตองยอนกลับมามองท่ีกระบวนการยุติธรรมในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ    หรือกลไกท่ี
จะรับมือกับเรื่องดังกลาววามีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงใด  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวพบวา   
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมมีการพัฒนามาตรการทางเลือกท่ีจะยุติขอขัดแยง 
โดยไมตองนําคดีมาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามปกติ    หรือใชมาตรการ
ทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาแทนการฟองทางคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัวและการสงตัวเด็ก
และเยาวชนเขารับการบําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชนในสถานฝกและอบรมแบบปด   โดยท่ี
รูปแบบการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนของไทยในปจจุบันยังคงเนนการนําคดีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมากเกินไป    รวมท้ังยังเปนกระบวนการตั้งรับ  ไมมีบทบาท
เชิงรุกในการรณรงคเพ่ือปองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น     โดยไมเปดโอกาสให
ครอบครัวและชุมชน มีโอกาสเขามาจัดการกับปญหาพฤติกรรมท่ีมีลักษณะฝาฝนกฎหมายท่ีไม
รุนแรง      ซ่ึงบางครั้งไมจําเปนตองนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนก็ได    
นอกจากนี้ยังไมเปดโอกาสใหมีการเบ่ียงเบนหรือหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน        โดยเฉพาะคดีเล็กๆนอยๆ ท่ีเด็กและเยาวชนมีโอกาสกลับตัวเปน
คนดีได       ประกอบกับยังไมมีวิธีการยับยั้งการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกของเด็กและ
เยาวชนได    จึงทําใหคดีลนศาลเยาวชนและครอบครัว และผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนก็
ลนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดวยเชนเดียวกัน   และทําใหเกิดปญหามีจํานวนเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดมากเกินกวาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะดูแลไดอยาง
ท่ัวถึง   จึงเปนภาระหนักในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดีคืนสู
สังคม ในขณะเดียวกันก็เปนภาระหนักอยางยิ่งตองบประมาณในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ในขณะท่ีศักยภาพของครอบครัวและชุมชนไมไดรับการ
นํามาใชประโยชนตามท่ีควรจะเปน      ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการแกไขปญหาเด็กและ
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เยาวชนท่ีกระทําความผิด    จึงควรลดบทบาทของรัฐแลวเพ่ิมบทบาทของครอบครัวและชุมชน
แทน 
      อยางไรก็ดี  แมประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน  คือ  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534   ซ่ึงมีบทบัญญัติมาตรา  63   เปดชองใหผูอํานวยการสถานพินิจเสนอ
ความเห็นตอพนักงานอัยการท่ีจะส่ังไมฟองคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรุนแรง
เพ่ือใหคดียุติลงในช้ันพนักงานอัยการ  โดยไมตองดําเนินคดีในช้ันของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไดก็ตาม แตเด็กและเยาวชนยังคงถูกควบคุมตัวไวในสถานพินิจและคุมครองเดก็และ
เยาวชนเพ่ือแกไขฟนฟูนิสัย       ซ่ึงตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  ปรากฏวายังไมเคยมีการนํา
มาตรา 63 มาใชเปนเครื่องมือในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนเลย      จากสภาพปญหาดังกลาว
รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม1     จึงมีนโยบายท่ีจะนํามาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดมาใชเพ่ือแบงเบาภาระคดโีดยการหันเห  ( Diversion)  คดี
เด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   ซ่ึงในปพ.ศ. 2546   
กระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจึงมีนโยบายใหสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ในฐานะเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลแกไข
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative  Justice) 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน(Family and Community Groups  Conference)  มาใช
ควบคูกับมาตรา 63  ในช้ันกอนฟองคดีเด็กและเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการหันเห ( Diversion )  คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนในช้ันศาลตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดท่ีเปนตนแบบ  จึงอาจกลาวได
วาการใชมาตรการทางเลือกนี้   โดยนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 กอนฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัว
จึงเปนเพียงโครงการนํารอง  โดยถือวาอยูในขั้นตอนของการทดลองใช   ดังนั้น   กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกนี้จึงเพียงเขามาเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีใชอยูในปจจุบัน แต
ถึงกระนั้นก็ตาม การใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกดังกลาวตามมาตรา632    เด็กและ

                                                

         1วันชัย  รุจนวงศ , “ ผลสัมฤทธิ์ในการนําการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชแกปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด: 
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน”,การประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม คร้ังที่ 4 การพัฒนา 
กระบวน การยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อําเภอปาก
เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี.     
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เยาวชนก็ยังอยูในความควบคุมของในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนอยูดี และบาง
กรณีการถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็ยังคงมีความเส่ียงแกเด็กและ
เยาวชนในการรับการถายทอดพฤตินิสัยระหวางกัน โดยไมมีโอกาสท่ีจะเขามาอยูในความดูแล
ของครอบครัวและในชุมชนของเขาเองอีกดวย 
          ในช้ันตนเม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษารูปแบบ   วิธีการ  และกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในรูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวของตางประเทศโดยเฉพาะของประเทศ
นิวซีแลนด  ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร3  ประเทศตางๆ เหลานี้  
ไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    เพ่ือหันเหคดีเด็กหรือเยาวชนบางกลุมออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    โดยนํามาใชกับคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําผิด
เล็กนอยหรือกระทําผิดเปนครั้งแรก   ดังนั้น   ความยุติธรรมตามแนวทางนี้จึงนาจะสามารถยุติ
ปญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนไดไมวาจะเปนการลดอัตราการเกิดของอาชญากรรม  
การตัดโอกาสในการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนซํ้าอีก   และยังประหยัดงบประมาณในการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชน       อีกท้ังสงผลตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนท่ีจะขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวลงไดอีกดวย 
 สําหรับประเทศไทย การนําเสนอแนวความคิดในการนํากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก     คือ      กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในรูปแบบการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนควบคูกับมาตรา 63 ท่ีจะเปนทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนนี้    โดยไมตองนําเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในคดีท่ีมีขอหา

                                                                                                                                 
        2 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 63 บัญญัติวา  
“ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําผิดเมื่อผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  
สติปญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  ฐานะ  ตลอดจนสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  และ
พฤติการณตางๆ แหงคดีแลวเห็นวา  เด็ก หรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีโดยไมตองฟอง    และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมที่จะ
อยูในความควบคุมของสถานพินิจดวยแลว  ใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  ถาพนักงานอัยการ
เห็นชอบดวย  ใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็ก หรือเยาวชนนั้นได   คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุดการควบคุมเด็กหรือ
เยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง  ใหมีกําหนดเวลาตามที่ ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร  แตตองไมเกินสองป   
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการกระทําความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินกวาหาป
ขึ้นไป” 
         บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการกระทําความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกิน
กวาหาปขึ้นไป” 
        3 Kamal,C, “Direction  of  juvenile  reforms    in  Singapore”, in  RESORCE  MATERIAL   SERIES  NO.59  
INTERNATIONAL  TRAINING   COURSE   VISITING   EXPERT’S PAPERS, UNAFEI, 2002. 
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เล็กนอย4       เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไมถือวาเปน
ผูกระทําผิด  พรอมท้ังยังเปดโอกาสใหครอบครัวไดเขามามีสวนรวมในการยุติความขัดแยงท่ี
เกิดขึ้น        จึงนาจะเปนมาตรการท่ีสามารถนํามาใชแกไขปญหาเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไดอยางถาวร และยั่งยืน และเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมไทยตามวิธีการของกระบวนการดังกลาว  และยังสงผลตอการลดการกระทําผิดซํ้าอีก     
ซ่ึงผูศึกษาวิจัยเห็นวากระบวนการท่ีเปนทางเลือกนี้นาจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง   
โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางในการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   
ท่ีไมไดมุงเนนท่ีการลงโทษผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนอยูแลว     ประกอบกับเปนการดึง
เอาครอบครัวท่ีใกลชิดกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดเขามามีบทบาทและรับภาระใน
การแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ซ่ึงเปนมาตรการในทางปฏิบัติท่ีอํานวย
ประโยชนใหแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  ท้ังยังประหยัดคาใชจาย    ประหยัดเวลาและชวยลดภาระ
ในทางคดีท่ีไมจําเปนของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนลง และ
ยังเปนการเปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดแกไขกลับตัวเปนคนดีโดยไมมีมลทินหรือตราบาปติด
ตัว  (Sigma)   อีกท้ังยังทําใหผูเสียหายกับผูกระทําผิดมีความสมานฉันทกันมากขึ้น ซ่ึงเปน
พ้ืนฐานท่ีจะชวยสรางความสัมพันธของสังคมท่ีดีและเขมแข็งตอไป    กอปรกับสามารถเยียวยา
ความเสียหายใหแกผูเสียหาย   ครอบครัวและชุมชนซ่ึงทําใหคดียุติลงไปดวยความสมานฉันท
ปรองดองกันทุกฝายโดยไมเสียความเปนธรรมแกสมาชิกของสังคม  โดยไมตองดําเนินคดีใน
กระบวนการยุติธรรมช้ันถัดไป ยังสงผลใหปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนอยลง และยังชวยใหคดีท่ีสมควรใชกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริงดําเนินไปได
อยางสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     รวมถึงการยับยั้งการกระทําผิดซํ้าอีกของเด็กและ
เยาวชนตอไปในอนาคต 
 ผูศึกษาวิจัยจึงทําการศึกษาถึงหลักการ แนวคิดพรอมท้ังติดตามผลของการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา   
63  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2534   ในการหันเหคดีเด็กและเยาวชน ท่ีมีผลตอการลดการกระทําผิดซํ้า  

                                                
        4 ความผิดเล็กนอย  หมายถึง การกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน 5 ป ดู พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชน
และครอบครัวและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548) มาตรา63 กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, 2548. 
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พรอมท้ังเสนอขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกฎหมายมาตรา  63  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534   ใหมีความ
เหมาะสมและปฏิบัติไดจริง     อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการลดการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนซํ้าอีก ประกอบกับยังสงผลตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชน
ท่ีจะขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอีกดวย ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอในเนื้อหางานวิจัยตามลําดับ
ตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.) เ พ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค  และประสิทธิภาพของระบบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว     
 2.) เพ่ือแสวงหามาตรการที่นํามาใชเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมกับสังคมไทย    
 3.) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติและผลกระทบของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีผลตอผูกระทําความผิด  ผูเสียหาย 
และสังคม 
            4.) เพ่ือทราบความคิดเห็นของหนวยงานรวมท้ังกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

1.3 สมมติฐาน 
 1.)  เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดอาญาและเขาสูมาตรการในการหันเหคดีออกจากระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยังมีจํานวนนอย  จึงทําใหเด็กและเยาวชนตองถูก
สงตัวเขารับการอบรมในสถานฝกและอบรมของสถานพินิจเปนจํานวนมาก จนมีสภาพแออัด
คับคั่ง จนยากแกการแกไขฟนฟูไดและยังสงผลใหเกิดภาวะคดีลนสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนเชนเดียวกับเรือนจําหรือคุกผูใหญ  
 2.) คดีอาญาในสวนของเด็กและเยาวชนท่ีสงตอมายังกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับคดีท่ีเขาสู
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักท้ังระบบ  อาจเปนเพราะกระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนถูกใชในในฐานะเปนเพียง
ทางเลือกหนึ่งในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน จึงทําใหคดีอาญาในสวนของเด็กและ
เยาวชนออกนอกระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีจํานวนนอย 

 3.) ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบัญญัติถึงการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนโดยตรงและชัดเจน   จึงเปนแต
เพียงนโยบายของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเทานั้น    จึงอาจทําใหเปนเพียงความ
ยุติธรรมแบบไมเปนทางการท่ีไดรับความนิยมตามกระแสช่ัวครูเทานั้น และถาบุคลากรท่ี
เกี่ยวของไมใหความสําคัญและไมเขาใจถึงประโยชน  ก็จะไมสงตอคดีมายังระบบกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   ก็จะสงผลทําใหไมสามารถ
ใชมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา63 ได  
 4.)  จากการศึกษามาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนของประเทศนิวซีแลนด 
ประเทศสิงคโปร  และประเทศญี่ ปุน  พบวามีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ วิ ธีการตาม
แนวความคิดในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
โดยตรง เพ่ือใหมาตรการในการหันเหคดีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ ซ่ึงนาจะนํามาศึกษาและประยุกตใชและพัฒนาปรับปรุงในกฎหมายของ
ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.)   เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary  Research)   ในสวนของมาตรการหันเห
คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ. 2534  มาตรา 63     โดย
มุงเนนศึกษาในขั้นตอนกอนท่ีจะมีการฟองคดีเด็กและเยาวชนตอศาลเยาวชนและ  
ครอบครัว  โดยทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ ไดแก ประเทศนิวซีแลนด  
ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศญี่ปุน     และประเทศสิงคโปร   เพ่ือใหทราบวามีแนวทางในการ
หันเหคดีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และศึกษาวาการหัน
เหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63  ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและ
เยาวชนมีผลตอผูกระทําผิด เหยื่อ และสังคมอยางไร  และจะทําใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ
จริงไดหรือไม  เพ่ือแสวงหาแนวทางปรับปรงุ  และพัฒนารูปแบบการหันเหคดเีด็กและเยาวชน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในทางทฤษฎีและการปฏิบัติยิ่งขึ้นตอไป 
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  2.)  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Field  Research)  โดยการออกแบบสอบถามผูท่ี
เกี่ยวของกับมาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน  อันไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ     
พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา    ตํารวจ  อัยการ  ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัว   ผูเสียหาย  ผูกระทําผิด   และประชาชนท่ัวไป  เปนตน 
 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.) เปนการศึกษาแนวทางท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ  และสรางแนวความคิดทาง
กฎหมายท่ีถูกตองเกี่ยวกับมาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน   เพ่ือทําใหเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดอาญาครั้งแรกและเปนความผิดอาญาท่ีไมรายแรง โดยผูกระทําผิดท่ีเปนเด็ก
และเยาวชนดังกลาวไมไดมีสันดานช่ัวรายไมตองถูกควบคุมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนหรือสถานฝกและอบรม และไมตองถูกตราบาป กอปรกับยังสามารถเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบ ไมวาจะเปนผูเสียหาย  ครอบครัว   สังคมหรือ
ชุมชนใหยุติลงไปดวยความสมานฉันทปรองดองกันทุกฝายโดยไมเสียความเปนธรรมแก
สมาชิกของสังคม พรอมท้ังยังปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก และยัง
สงผลใหปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวนอยลง  จึงเปนการลด
ปญหาคดีลนศาลเยาวชนและครอบครัว และยังชวยใหคดีท่ีสมควรใชกระบวนการยุติธรรม
อยางแทจริงดําเนินไปไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.) ทําใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ผสมผสานเขากับกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก โดยเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายเขามารวม
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหคดียุติลง
ดวยความสมานฉันทและปรองดองของทุกฝาย   โดยไมใชเพียงแตเปนนโยบายเทานั้น    แต
ตองบัญญัติเปนกฎหมายโดยตรงไวอยางชัดเจนดวย ซ่ึงยังผลใหมาตรการในการหันเหคดีตาม
มาตรา 63 มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น 
 
1.6  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 สวนที่1  การวิจัยเอกสาร    (Documentary  Research)     โดยรวมเอกสารตางๆ   ท่ี 
เกี่ยวของท้ังหมดไมวาจะเปนตํารา   บทความ    วิทยานิพนธ    สารนิพนธ    งานวิจัย  และตัว 
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บทกฎหมายท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ    เพ่ือนําเสนอและวิเคราะหมาตรการในการหัน
เหคดีตามมาตรา 63   ตอการลดการกระทําผิดซํ้า และลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวท่ีใชอยูในประเทศไทยและตางประเทศ 
 สวนที่2  เชิงสํารวจ   ในสวนนี้จะเปนสวนท่ีสนับสนุนสวนท่ี 1  
  ก .) การเก็บสถิติปริมาณคดีที่ขึ ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวและสถิติการนํา
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือการหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนกอนคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ท่ีมีผลตอการลดการกระทําผิดซํ้าและลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
  ข.) ใชแบบสอบถามสํารวจผูท่ีเกี่ยวของกับการหันเหคดีเด็กและเยาวชนกอนคดีขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยแบงเปน 3 กลุม 
ดังนี้  กลุมท่ี1 ไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ   พนักงานคุมประพฤติ  และพนักงานสังคม
สงเคราะห และ นักจิตวิทยา  จํานวน 30 ราย   กลุมท่ี2 ไดแก  เจาพนักงานตํารวจ   พนักงาน
อัยการ  และผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จํานวน 50 ราย  กลุมท่ี3 ไดแก ผูเสียหาย  เด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิด และประชาชนท่ัวไปจํานวน100 ราย   รวมผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จํานวน 180  ราย โดยเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา ( Quota  Sampling)  และแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling)   
 สวนที่3   ศึกษาโดยสัมภาษณในเชิงลึก ( Deep interview )  สําหรับผูท่ีมีความรูความ
เช่ียวชาญโดยเฉพาะหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ัง 
ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ   ไดแก   อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  จํานวน  1  คน  
พนักงานอัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัวจํานวน 1 คน อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางจํานวน   1   คน ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนขอมูลและผลการวิเคราะห  ในสวนท่ี1 
 ขอมูลในสวนท่ี 2 ท่ีไดจากการศึกษาเชิงสํารวจนี้  จะไดนํามาวิเคราะหทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS  for  Windows)  ซ่ึงจะนําเสนอให
เห็นในรูปของรอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนสําคัญ   ท้ังนี้เพ่ือนําผลจากสวนท่ีสอง
นี้สนับสนุนขอมูลและเสนอแนะการวิจัยในสวนท่ี 1 ตอไป สําหรับขอมูลในสวนท่ี 3 ก็จะเปน
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ  สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบสนับสนุนในสวนท่ี 1 อีก
เชนกัน โดยจะทําการสัมภาษณบุคคลในอาชีพตางๆ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ    พนักงานสังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา  เจาพนักงานตํารวจ  พนักงานอัยการ  ผูพิพากษา   ศาลเยาวชนและครอบครัว   
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ผูเสียหาย   ผูกระทําผิด  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนขอมูลอีกช้ันหนึ่งท่ีสนับสนุนขอมูลใน
สวนท่ี1ใหไดผลการวิจัยท่ีถูกตองแมนยําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
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บทท่ี 2 
 

มาตรการทางกฎหมายวาดวยนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย 
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชน 

โดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
       
                   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวความคิดและวิธีการแบบใหม ท่ี
นํามาใชในการตอบโตอาชญากรรม   โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชเปนมาตรการแบงเบาภาระ
คดี ( Diversion  ) ออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  โดยเนนบทบาทของผูเสียหายใน
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น และเปนระบบงานท่ีใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการปองกัน และแกไขปญหาอาชญากรรม  โดยตองการฟนฟูและบรรเทาความเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย    รวมท้ังใหครอบครัวและชุมชนไดมีสวนรับผิดชอบและรวมแกไขพฤตินิสัย
ของผูกระทําความผิด     ซ่ึงในทายท่ีสุดก็จะทําใหทุกฝายอยูรวมกันอยางสงบสุขและ
สมานฉันท        จึงถือวาเปนแนวทางแกไขปญหาในแนวสันติวิธี    ซ่ึงนาจะนํามาปรับใชใน
สังคมไทยไดอยางกลมกลืน    เพราะสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีเมตตา   มีความเอ้ืออาทร  และให
อภัยซ่ึงกันและกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช
แกปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด   เพราะนอกจากจะแกไขพฤตินิสัยของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดแลว   ยังชวยลดพฤติกรรมท่ีรุนแรงของเด็กและเยาวชนในอนาคตลง
ได    ท้ังยังชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ในบทนี้  ผูศึกษาวิจัยจะไดทําการศึกษาถึง
แนวความคิด  ทฤษฎี  รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   โดยเฉพาะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ี
นํามาใชในฐานะท่ีเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทย   รวมท้ังศึกษาถึงประสิทธิภาพของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
2.1    การดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
        เด็กและเยาวชนถือวาเปนอนาคตของชาติเพราะจะตองเติบโตเปนผูใหญซ่ึงตอง
รับผิดชอบตอสังคมในภายภาคหนาตอไป แตปญหาเด็กและเยาวชนมีความประพฤติเบ่ียงเบน
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และกระทําผิดตอกฎหมายเกิดขึ้นไดในทุกสังคม    เพราะเปนวัยท่ีออนความรู  ดอย
ประสบการณ อยากรูอยากเห็น อยากลอง ชอบเลียนแบบ มีอารมณรุนแรง และขาดความยับยั้ง
ช่ังใจ จึงมักถูกชักจูงใหกระทําผิดไดโดยงาย ฉะนั้นจึงตองหาแนวทางแกไข    เพ่ือขจัดปญหาท่ี
จะสงผลรายแกสังคมสวนรวม คือ ตองแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดใหกลับตัวเปน
คนดี   ดังนั้นจึงควรมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกเด็กและเยาวชนเปนพิเศษดวยการกําหนด
อายุของบุคคลท่ีเปนเด็กและเยาวชนไวอยางชัดเจน   และควรพยายามผอนผันบรรเทาโทษและ
ใหโอกาสเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนคนดี โดยไมถือวาการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนเปนอาชญากรรม (crime)แตเรียกวา การกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน และไมถือวาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเปนอาชญากร แตถือวาเปนเพียงเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด จึงเปรียบเสมือนไมออนท่ีดัดงาย เพราะสามารถแกไขใหกลับตัวเปน
คนดีไดไมยาก จึงไมอาจใชวิธีปฏิบัติตอเขาเยี่ยงอาชญากร    เพราะการกระทําเชนนั้นเทากับ
ผลักดันใหเขายิ่งถลําลึกลงไปสูความช่ัวรายจนไมอาจกลับตัวได   และเม่ือเติบโตเปนผูใหญก็
จะกลายเปนอาชญากรท่ีมีสันดานช่ัวรายไปจริงๆ     ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในระดับสากลมีอิทธิพลตอประเทศไทยเปนอยางมาก      
ประเทศไทยจึงเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีควรจัดตั้งศาลชํานาญพิเศษขึ้น   เพ่ือพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณการกระทําความผิด  ให
แตกตางจากวิธีพิจารณาในศาลธรรมดา (Ordinary Court)  ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูใหญ
กระทําความผิด1 (Criminal Justice)     ในปพ.ศ.2494   จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
คดีเด็กและเยาวชน และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ .ศ.  2494      โดย
กฎหมายกําหนดใหกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพรอมท้ังสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนกลางขึ้นเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2495 ซ่ึงเปนการ
เริ่มตนแหงระบบการแกไขเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสม โดยใหแยกการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนออกจากผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ2 และกฎหมายยังกําหนดใหมีหนวยงานพิเศษ
ไดแก    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีสืบเสาะ และพินิจขอเท็จจริงท่ี 

                                                   
        1 ศิริชัย จันทรสวาง, “กระบวนการยุติธรรมกับการคุมครองสิทธิเด็ก : การกันผูกระทําความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน และผลกระทบตอสังคม” , เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการผูพิพากษาและผู
พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2547 จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรวมกับศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรธาน.ี 
        2 สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, “เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการพัฒนาโครงสรางของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เร่ืองการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กระบวนการยุติธรรม: ศึกษากรณีภารกิจดานการพัฒนาพฤตินิสัย”, ประจําป พ.ศ. 2548, หนา 70. 
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เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือเสนอตอศาลคดีเด็กและเยาวชน  เพ่ือใหทราบสาเหตุแหงการ
กระทําความผิด รวมท้ังดําเนินการบําบัด แกไข ฝกอบรมและสงเคราะหเด็กและเยาวชน
ตลอดจนดําเนินการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนตามคําส่ังศาล       จนกระท่ังในปพ.ศ. 2527   
กระทรวงยุติธรรมเห็นวาการท่ีจะคุมครองเด็กและเยาวชนอยางเดียวไมมีเพียงพอ เพราะเด็ก
และเยาวชนตองอยูกับครอบครัวดวย อีกท้ังเพ่ือใหการดําเนินคดีอาญารัดกุมและเปนประโยชน
แกเด็กและเยาวชนมากขึ้นในปพ.ศ. 2534   จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ขึ้นใชบังคับ
แทน และกฎหมายกําหนดใหมีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเปนศาลชํานาญพิเศษ
แทนศาลคดีเด็กแลเยาวชน     โดยใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน ผูเยาว และครอบครัวคือ การคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในคดีอาญาและ
คุมครองประโยชนหรือสวนไดเสียของผูเยาวในคดีแพง ตลอดจนการชวยเหลือคุมครอง
สถานภาพของการสมรสสามี ภริยา และบุตรผูเยาว กลาวคือในคดีอาญายังคงยึดหลักท่ีให
คํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน3 ซ่ึงควรจะไดรับการฝกอบรม ส่ังสอน และ
สงเคราะหใหกลับตน เปนพลเมืองดี ยิ่งกวาการท่ีจะลงโทษและในการพิพากษาคดีอาญานั้น ให
ศาลคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแหงจิตของเด็กหรือผูเยาวชนซ่ึงแตกตางกันเปน
คนๆไป และการลงโทษหรือเปล่ียนโทษ หรือวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชน ก็ตองให
เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณเฉพาะเรื่อง สวนในทางแพงก็มีวิธีการพิเศษท่ีจะ
ชวยเหลือและคุมครองสถานภาพของการสมรส สามี ภริยา และบุตร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเยาว
ไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหคดีเกี่ยวกับครอบครัว ซ่ึงมีปญหาละเอียดออนเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับ
คดีเด็กและเยาวชนรวมท้ังผูเยาวใหไดรับการพิจารณาในศาลท่ีมีวิธีพิจารณาท่ีพิเศษ  
               พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2534 ฉบับนี้จึงมีหลักการท่ีสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในเรื่องของ
กระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวกับเด็กและปฏิบัติตามกฎแหงกรุงปกกิ่ง (TheBeijing Rule) อันเปน
มาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 
ไดแก การสนับสนุนใหใชหนทางเลือกอ่ืนมากท่ีสุดแทนการควบคุมไวในสถานฝกและอบรม
แบบปด และใหมีการคุมประพฤติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ฉะนั้นการดําเนินคดีเด็ก

                                                   
        3 พิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534   
มาตรา 4ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-มาตรา 76  สรุปไดวา  เด็ก คือ  บุคคลที่อายุเกินกวาสิบปบริบูรณแตไม
เกินสิบหาปบริบูรณ และ เยาวชน   คือ  บุคคลที่มีอายุเกินกวาสิบหาปแตไมถึงสิบแปดปบริบูรณ . 
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เยาวชนจึงมีเปาหมายเพ่ือการอบรมส่ังสอนและแกไขปรับปรุงเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ4 ซ่ึงมี
ผลใหเด็กและเยาวชนไดรับการปกปองคุมครองอยางแทจริงตรงตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 
          อยางไรก็ดี ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน มีวิธีการ
ดําเนินคดีอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีลําดับขั้นตอนท่ีมีรายละเอียด และประณีตมากกวา
การดําเนินคดีอาญาสําหรับผูใหญ ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
อยางละมุนละมอม ดวยวิธีการอันเหมาะสมกับเด็ก หรือเยาวชนแตละคนตามพฤติการณเฉพาะ
เรื่อง   ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้  คือ 
                2.1.1  ขั้นตอนกอนฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
         บุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด  และเขามาสูการ
พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นตองเปนเด็กและเยาวชนในวันท่ีการกระทํา
ความผิดไดเกิดขึ้น5      เม่ือเด็กและเยาวชน ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดนั้นถูกจับกุมและเปน
คดีท่ีตองไดรับการพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวกฎหมายจึงกําหนดให 
เจาพนักงานผูจับกุมตองแจงการจับกุมไปยังผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนท่ีอยูในเขตอํานาจ และพนักงานสอบสวนตองดําเนินการเปรียบเทียบคดีอาญา ถาเปน
คดีอาญาท่ีสามารถเปรียบเทียบได เพ่ือใหคดีอาญาเลิกกันไป และสิทธิการดําเนินคดีอาญามา
ฟองก็จะระงับไปดวย แตถาเปนคดีอาญาท่ีไมสามารถเปรียบเทียบได พนักงานสอบตองถาม
ปากคําเด็กหรือเยาวชนใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนมาถึงสถานี
ตํารวจ และในระหวางถามปากคําของพนักงานสอบสวนหามควบคุมเด็กหรือเยาวชนท่ีตองหา
วากระทําความผิดไวปะปนกับผูตองหาท่ีเปนผูใหญ และหามควบคุมไวในหองขังท่ีจัดไว
สําหรับผูตองหาท่ีเปนผูใหญแตใหควบคุมไวท่ีหองสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน สําหรับวิธีการ
ถามปากคําเด็กหรือเยาวชนของพนักงานสอบสวนใหเปนตามกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
มาตรา133 ทวิ โดยผลของมาตรา 134/2  กลาวคือในการถามปากคําเด็กและตองมีทนายความ 
พนักงานอัยการ พนักงานสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา และบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนรอง
ขอ อาทิเชน บิดามารดา เขารวมในการถามปากคําดวย และในการถามปากคําเด็กหรือเยาวชน
ตองถามผานพนักงานสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอจิตใจเด็ก
หรือเยาวชนนั้น หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนตองสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจและ

                                                   
        4 คณิต ณ นคร . กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพคร้ังที่ 7 แกไขเพ่ิมเติม- ปรับปรุงใหม สํานักพิมพวิญูชน พ.ศ. 2549 , 

หนา 449-451. 
        5 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 
มาตรา 5 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 มาตรา 76. 
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คุมครองเด็กและเยาวชน ตอมาจึงเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสถานพินิจท่ีจะส่ังควบคุม
ตัวเด็กหรือเยาวชนช่ัวคราวตามความเหมาะสม 
         นอกจากนี้ ในช้ันของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนยังมีมาตรการหันเหคดี
เด็กและเยาวชนบางกลุมท่ีกระทําความผิดจริงแตมีความประพฤติท่ีเสียหายไมมากและสามารถ
แกไขใหกลับตัวเปนคนดีไดไมยาก โดยท่ีนํามาใชในขั้นตอนกอนฟองคดีอาญาเด็กและเยาวชน
ตอศาลเยาวชนและครอบครัว คือการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับการใชมาตรา 63   โดยไมฟองคดีท่ีเด็กและเยาวชน
กระทําผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัว  จึงทําใหคดียุติลงในช้ันพนักงานอัยการซ่ึงระยะเวลา
ในการส่ังคดีของพนักงานอัยการตองอยูภายใตเง่ือนเวลา 30 นับแตวันท่ีเด็กหรือเยาวชนถูก
จับกุมดวย 
          อยางไรก็ดี ในสวนของช้ันตํารวจในการดําเนินคดีตามปกติ การสอบสวนยังคง
ดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนตอง
สงสํานวนใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
เด็กและเยาวชนถูกจับกุมและในขณะเดียวกันผูอํานวยการสถานพินิจตองส่ังพนักงานคุม
ประพฤติของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทําการสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอายุความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชน แลวทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการสถานพินิจเพ่ือประมวลผล
ขอเท็จจริงและตรวจพินิจ และผูอํานวยการสถานพินิจตองทํารายงานนั้นสงพนักงานสอบสวน 
ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนเพ่ือเสนอตอพนักงานอัยการเพ่ือฟองหรือไม
ฟองเด็กหรือเยาวชนนั้น และถาหากมีการฟองคดีอาญาตอเด็กหรือเยาวชน ผูอํานวยการสถาน
พินิจตองเสนอรายงานนั้นตอศาลดวย 
                2.1.2   ขั้นตอนการฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัว 

 การฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัวเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการตองยื่น 
ฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีเด็กหรือเยาวชนถูก
จับกุม6    เม่ือคดีมาสูศาลแลว      ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ตองแจงใหผูอํานวยการสถาน
พินิจ    บิดามารดา   หรือผูปกครอง   หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย เพ่ือทราบวัน
เวลาพิจารณาคดีโดยไมชักชา และการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนตองกระทําในหองท่ีมิใชหอง 

                                                   
        6 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  
มาตรา 51. 
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พิจารณาคดีธรรมดา หรือไมปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา7   และตองกระทําเปนการลับ8    
ในการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนจะมีท่ีปรึกษากฎหมาย9        เปนผูแกคดีเชนเดียวกับ
ทนายความ  อยางไรก็ดีศาลจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีตามลําดับ  และในกรณีท่ีจําเลย
ไมมีความผิด    ศาลอาจดําเนินการเล่ือนการตัดสินคดี และสงเด็กหรือเยาวชนไปฝกและอบรม
ไมเกิน  1 ป  แลวคอยมาพิจารณาพิพากษาคดี10 หรือพิพากษาวาไมมีความผิดแลวปลอยตัวไป
โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมประพฤติเด็กหรืเยาวชนนั้นตอไปได    แตถาศาลพิพากษาวาจําเลยท่ี
เปนเด็กหรือเยาวชนมีความผิดศาลอาจดําเนินการโดยใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ซ่ึง
สามารถแยกออกเปน 2 กรณี11 คือ  วิธีการไมตัดอิสรภาพ  และวิธีการตัดอิสรภาพ กลาวคือ 
วิธีการไมตัดอิสรภาพ อาทิเชน  การวากลาวตักเตือนแลวปลอยตัวไป   มอบตัวเด็กหรือเยาวชน
ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวย โดยวางขอกําหนดใหระวัง
เด็ก และเยาวชนมิใหกอเหตุรายโดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมประพฤติไว  ใหทํางานเพ่ือ
สาธารณประโยชน   รอการพิจารณาไวกอน เพ่ือใหโอกาสในการปรับปรุงตนเอง รอลงอาญา
โดยรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษใหทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน  รอลงอาญาโดยรอ
การกําหนดโทษหรือกําหนดโทษ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุม
ความประพฤติเด็กหรือเยาวชนดวยก็ได      สําหรับวิธีการตัดอิสรภาพ  อาทิเชน การสงตัวเด็ก 
หรือเยาวชนไปฝกและอบรมท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เปนตน 
 
2.2   แนวความคิดในการนําระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  
     เนื่องจากปญหาของกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบเดิมมุงในเชิงแกแคนทดแทน 
(Retribution  Justice)  และถือผูกระทําความผิดเปนศูนยกลางของอาชญากรรม จึงละเลยโดย

                                                   
        7 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  
มาตรา 72. 
        8 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  
มาตรา 73 . 
        9 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  
มาตรา 95. 
        10 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  
มาตรา 100. 
        11 วิชา มหาคุณ, “การปฏิรูประบบศาลเยาวชนและครอบครัว”, เอกสารประกอบการสัมมนาผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชน 
และครอบครัวทั่วราชอาณาจักรประจําป พ.ศ.2546, หนา 20. 
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ไมใหความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรมซ่ึงเปนผูเสียหายท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมท่ี
ผูกระทําความผิดไดกอขึ้น  ประกอบกับยังไมสามารถแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดไดอยาง
เหมาะสม โดยยังปรากฏวามีการกระทําความผิดซํ้าอยู     เม่ือเปนเชนนี้จึงไดนําไปสูการหา
แนวคิดใหมไดแก การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice)  มาใช
แกไขปญหาอาชญากรรม12 โดยท่ีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดขึ้นตั้งแตสมัย
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี   รวมท้ังชนเผาตางๆในแอฟริกา และในเอเชียมีการปฏิบัติในเรื่องนี้
อยูแลว อาทิเชน  ชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนด  ชาวอะบอริจินในประเทศออสเตรเลีย เปนตน 
เพียงแตกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแนวใหมไดพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกในรูปแบบ
ตะวันตกท่ีเมืองคิชเชนเนอร  (kitchener)  มลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา13    โดยในป
ค.ศ.1970   ไดถูกเริ่มใชในโครงการไกลเกล่ียระหวางเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําความผิดท่ี
เปนเยาวชนกอน   โดยท้ังเหยื่อท่ีเปนผูเสียหายและผูกระทําความผิดไดรวมกันกําหนดโทษเพ่ือ
นําเสนอตอผูพิพากษาเพ่ือพิจารณา  ซ่ึงวิธีการนี้ มีพ้ืนฐานความเช่ือของศาสนาคริสตในเรื่อง
ของการใหอภัยและการเยียวยารักษา    จึงเปนประโยชนตอผูกระทําความผิดและเปนไปตาม
ความตองการของผูเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการชดใชคาเสียหาย  และยังชวยลดอัตราการกระทํา
ความผิดซํ้าซอน14    ตอมาในชวงของการพัฒนาพบวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของ
ชนเผาเมารี (Maori Justice)   ในประเทศนิวซีแลนดไดพัฒนาเปนการประชุมกลุมครอบครัว
หรือการประชุมกลุมชุมชน  ( Family or Community groups Conferencing  ) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิยิ่งในการผลักดันแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยใหความสําคัญของ
ชุมชน ผูเสียหาย และผูกระทําความผิดทุกฝาย 
             ในปจจุบันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงถูกนํามาใชเปนทางเลือกในการ
จัดการแกไขปญหาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด โดยมีเหตุผลวากระบวนการยุติธรรมเชิง

                                                   
        12  Howard  Zehr. Changing Lenses: A new  Focus  for crime and  Justice. Herald Press : Scottdale, Pennsyvania, 1990, 
p.181. in Daniel  W. Van Ness, Restorative  Justice  Around  The World. United Nation Crime  Congress : Ancillary 
Vienna,Austria,2000,p.1. 
        13  จุฑารัตน   เอื้ออํานวย, “ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททางเลือกในการยุติขอขัดแยงทางอาญาสําหรับ
สังคมไทย”,เอกสารการประกอบเสวนาทางวิชาการการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในศาลเยาวชนและ 
ครอบครัว , หนา 3,วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ หองประชุม1 ช้ัน7 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. 
        14 Howard  Zehr. Changing Lenses: A new  Focus  for crime and  Justice. Herald Press : Scottdale, Pennsyvania, 1990, 
p.181. in Daniel  W. Van Ness, Restorative  Justice  Around  The World. United Nation Crime  Congress : Ancillary 
Vienna,Austria,2000,p. 2. 
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สมานฉันทมีความเหมาะสมกับระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเปนอยาง
มาก เพราะตามประวัติศาสตร ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมุงเนนท่ีการ
แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดมากกวาการลงโทษ   ประกอบกับโอกาสท่ีเด็ก
หรือเยาวชนจะกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกมีแนวโนมนอยกวาผูใหญ   ดังนั้นแนวคิดในการ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดจึงเริ่มตน
อยางเปนทางการเม่ือThe Office  Of  Juvenile   Justice  and  Delinquency  Prevention (OJJDP) 
ไดริเริ่มโครงการ The Balanced  and  Restorative  Project  ขึ้นมา   โดยวางองคประกอบสําคัญ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไว  3  
ประการ ดังนี้ 
           1.)  มีความรับผิดชอบ ( Accountability)      
           เปนการกําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดแสดงความรับผิดชอบตอผลของ
ความเสียหายและเหยื่ออาชญากรรมท่ีเปนผูไดรับความเสียหาย  โดยการเขาแกไขชดเชยความ
เสียหายดานตางๆ ใหแกผูเสียหายและชุมชนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได  โดยชุมชนและ
ผูเสียหายมีบทบาทหลักในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท15     
           2.)  มีการพัฒนาความสามารถ (Competency  Development  )   
           เปนการกําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดพัฒนาทักษะความสามารถของ
ตน  โดยการใหเด็กและเยาวชนไดรับการฝกและอบรมวิชาชีพ   หรือการใหทํางานบริการ
สังคม  และมีการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูประสบการณการทํางานดวยตัวเอง  
กระบวนการนี้จะทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการแกไขฟนฟูพฤติกรรมการกระทําความผิดและ
ชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสูสังคมได 
           3.)  มีการปกปองคุมครองชุมชน ( Community  Protection )   
          กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนจะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนปกปองคุมครองชุมชนใหปลอดภัยโดยเด็กและเยาวชน
ดังกลาวจะไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก    
            ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน
กระบวนการ ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนได 

                                                   
         15  Hopf,S,AW “ Redefinding   criminal  justice  to  the  community : the movement towards restorative justice, The 
Advocate 21, 3 (May 1999) ,p.2. 
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สํานึกผิดและแสดงความรับผิดชอบ   พรอมท้ังเยียวยาแกไขและบรรเทาเบาบางความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นกับผูไดรับความเสียหายโดยการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของตน  จึงเปน
เครื่องมือท่ีศาลเยาวชนนํามาใชเพ่ือเบ่ียงเบนคดีเด็กและเยาวชนแทนท่ีการฟองคดีปกต ิ   
 
 2.2.1   ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice) 
                        จากแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมีผูใหคําจํากัดความหรือ
ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ไวดังนี้ 
                       สหประชาชาติ อธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง การ
อํานวยความยุติธรรมท่ีตองการทําใหทุกฝายซ่ึงไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดกลับคืนสู
สภาพดีเชนเดิมอันเปนการสรางความสมานฉันทในสังคมซ่ึงเปนเปาหมายสุดทาย 
                      Susan Sharpe อธิบายวา16 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวความคิด
ท่ีมีรากฐานแตกตางจากการอํานวยความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทน โดยมุงใหความสําคัญกับ
ส่ิงซ่ึงจําเปนตองไดรับการเยียวยาสําหรับเหยื่ออาชญากรรม และส่ิงซ่ึงควรแกไขปรับปรุง
สําหรับผูกระทําผิด และส่ิงซ่ึงควรเรียนรูเม่ือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมสําหรับชุมชน 
แนวคิดนี้ถือเอาเหยื่ออาชญากรรมเปนศูนยกลางกําหนดวาอันตรายท่ีตนไดรับคืออะไร และการ
ชดใชเยียวยาท่ีเหมาะสมสําหรับตนมีขนาดเทาใด ในขณะท่ีชุมชนสามารถเขามามีสวน
เกี่ยวของในกิจกรรมการเรียกรองความรับผิดชอบจากผูกระทําผิดใหการสนับสนุนเหยื่อ
อาชญากรรม และประกันโอกาสในการแกไขฟนฟูตนเองของผูกระทําผิด นอกจากนี้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดสะทอนความเช่ือท่ีวา ความยุติธรรมเปนส่ิงท่ีเขาถึงได
และบรรลุถึงไดมากท่ีสุดหากดําเนินการใหบรรลุเปาหมายดังนี้ คือ 
                     1.)  มีการเห็นพองตองกันเกิดขึ้นระหวางเหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิด และ
ชุมชน ในเวทีท่ีจัดใหทุกฝายไดแสดงการมีสวนรวมกันตออาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นอยางแทจริง 
                     2.)  ส่ิงท่ีแตกราวและสะเทือนใจนั้นไดรับการแกไขเยียวยา 
                     3.) ไดบรรลุถึงการแสดงความรับผิดชอบและสํานึกผิดตอการกรทําผิดท่ีเกิดขึ้น  
 
 
 

                                                   
        16 Sharpe,Susan,1998 “Restorative Justice,aVision for Healing and Change.” Cited in 
http://www3.ns.sympatico.ca/icjs/core.htm. 
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                     4.) โยงยึดผูกพันส่ิงท่ีแตกแยกใหกลับคืนสมานฉันทกันอีกครั้ง และสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนในการปองกันอาชญากรรมท่ีอาจเกิดขึ้นในครั้งตอๆไป 
         John Braithwaite อธิบายวา17 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง การ
บรรเทาความเสียหายแกเหยื่ออาชญากรรมใหกลับสูสภาพดีดังเดิม โดยเยียวยาสมานฉันทให
เหยื่ออาชญากรรมรูสึกวามีม่ันคงปลอดภัยกลับคืนมาอีกครั้ง โดยทําใหเหยื่ออาชญากรรมเปน
ศูนยกลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผูกระทําผิดและสังคมเขาดวยกัน 
         Mark S. Umbreit   อธิบายวา18  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนเรื่องท่ี
ถือเอาเหยื่ออาชญากรรมเปนศูนยกลาง  โดยการจัดการกับอาชญากรรมจะกระทําโดยใหผูท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําผิด ไดแก เหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําความผิด 
ครอบครัวของท้ังสองฝาย และตัวแทนชุมชน  ไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการกับความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอาชญากรรม  โดยตระหนักถึงความสําคัญในการเปดโอกาสใหทุกฝายเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการในการใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและกระตุนให
ผูกระทําความผิดไดแสดงความรับผิดชอบโดยตรงตอบุคคลหรือชุมชนท่ีเขาไดกระทําละเมิด 
ฟนฟูความสูญเสียวัตถุและอารมณความรูสึกของเหยื่ออาชญากรรมในระดับท่ีพอจะทําได และ
สนับสนุนใหผูกระทําความผิดไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถและกลับคืนเปนคนดีของสังคม  
รวมท้ังทําใหชุมชนมีความเขมแกรงและปลอดภัยโดยพลังของชุมชนเอง 
        Tony  F. Marshall   อธิบายวา19  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปน
กระบวนการท่ีใหคูกรณีทุกฝายซ่ึงมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวพันกับความผิดเฉพาะมารวมกันแกไข
ปญหาวาจะจัดการกับผลภายหลังการกระทําความผิดอยางไร รวมท้ังความเกี่ยวพันกับผลของ
การกระทําความผิดท่ีจะมีตอไปในอนาคต 
         Howard   Zehr    อธิบายวา20  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง 
กระบวนการท่ีเกี่ยวเนื่องกับบุคคลท่ีมีความเส่ียงในความผิดเฉพาะอยางมาประสานความ
รวมมือกันในการช้ีแจงความเสียหาย   ความตองการท่ีจะไดรับการชดใชและความผูกมัดให

                                                   
        17 Braithe, John,1998 “Restorative Justice. ” The Handbook of Crime &Punishment, Michael Tonry (edit) ,Oxford: 
Oxford University Press ,p.323-344. 
        18 Umbreit,M,S, The handbook of victim offender mediation : an essential guide to practice and research ( San 
Francisco: Jossey-Bass,2001),p.27-28. 
       19 Marshall,T,F, Restorative justice : an overview, ( London : Restorative Consortium, 1998),p.1. 
        20  Zehr, H, The little book of restorative justice, ( pennsyvania : Good Books, 2002), p.37.  
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ตองกระทําตลอดจนแกไขปญหาตางๆ   เพ่ือนําไปสูการเยียวยาและทําส่ิงตางๆ ใหถูกตองมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
         กิตติพงษ   กิตยารักษ อธิบายวา21 คําภาษาไทยท่ีเรียกวา ความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ไมตรงกับคําวา  Restorative  Justice หรือ Restoration  ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงแปลวา
กระบวนการยุติธรรมเชิงปฏิสังขรณ   และถาใชคําวา การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
นาจะส่ือความหมายไดดี เพราะเปาหมายสุดทายของRestorative Justice นั้น คือ ตองการทําให
ทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบกลับคืนสูสภาพดีเชนเดิม อันเปนการสรางความสมานฉันทในสังคม  
อยางไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอาจแยกอธิบายไดเปน  2  สวน ดังนี้ คือ 
         1. ) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึงกระบวนการท่ีไมเปนทางการ
โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดมาพบกันในบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทปรองดอง 
สงเสริมใหผูกระทําผิดไดสํานึก ไดชดใช และสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวน
เกี่ยวของ ซ่ึงกระบวนการท่ีใชอยูในตางประเทศมีหลายรูปแบบ ไดแก การประชุมกลุม
ครอบครัว ประชุมกลุมชุมชน หรือเปนการประชุมวงกลม เปนตน ไมวาจะประชุมในรูปแบบ
ใดก็ตามความสําคัญอยูท่ีการสรางความปรองดองของทุกฝายใหเกิดขึ้น 
         2.)  ผลลัพธท่ีจะกอใหเกิดความสมานฉันท คือ การแสดงความสํานึกผิด   การ
ยินยอมท่ีปรับพฤติกรรม และการท่ีผูกระทําผิดพรอมเยียวยาชดใชใหกับผูเสียหาย ซ่ึงอาจไมใช
เรื่องเงินอยางเดียว อาจเปนการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ หรืออ่ืนๆ แลวแตกรณ ี
          จุฑารัตน เอ้ืออํานวย อธิบายวา22 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเดน คือ เปนท้ังปรัชญาแนวคิดและกระบวนวิธี
จัดการความขัดแยง พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค การกระทําผิดและอาชญากรรม ดวยการ
คํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน ผูท่ีไดรับผลกระทบเปนศูนยกลาง โดยใชกิจกรรมชุมชน
เชิงสมานฉันทท่ีประกอบดวยผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดแก ผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม 
ผูแทนชุมชน และมีเจาหนาท่ีหรือ คนกลางทําหนาท่ีประสานการประชุม โดยอาจมีผูสนบัสนุน 

                                                   
        21  กิตติพงษ กิตยารักษ. 2550. “ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท หลักการและแนวคิด.” ในเอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง 
ยุติธรรมชุมชน...หนทางสูสังคมแหงความเปนธรรม, จัดโดยกระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย 
สํานักงานกองทุนการวิจัย ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนยีบรัฐบาล วันที่ 9 เมษายน 2550.หนา 86-87. 
        22 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย, “ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลเยาวชนและครอบครัว: กาวสําคัญสูการปฏิรูประบบยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนไทย, เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ( Restorative 
Justice  )  มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว,หนา3, วันที่ 14 กันยายน 2549 ณ หองประชุม 1 ช้ัน7 สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. 
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ของคูกรณีท้ังสองฝายรวมท้ังผูเกี่ยวของเขารวมประชุมดวยก็ได การประชุมจะสรางความ
ตระหนักตอความขัดแยงหรือความเสียหายแกผูกระทําผิดท่ีไปสูการเยียวยาความเสียหายแก
เหยื่ออาชญากรรมท้ังทางรางกาย ทรัพยสิน ลดความสัมพันธ รวมท้ังสรางแผนความรับผิดชอบ 
หรือสัญญาขอตกลงท่ีเปนไปไดสําหรับผูกระทําผิดหรือสําหรับท้ังสองฝายรวมกันอันนําไปสู
ผลลัพธแหงความสมานฉันทของสังคม 
                 

2.2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท                                               
                        กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ( Restorative  Justice )  เปนกระบวนการ
พิจารณาคดีรูปแบบใหม หรือกระบวนทัศนใหมท่ีนํามาใชเสริมกับกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก เพ่ือใหระบบการบริหารงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยจะขอกลาวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดังนี้    คือ 

1.)  ทฤษฎีการควบคุม  (Control theory) 
         ทฤษฎีการควบคุมเปนทฤษฎีท่ีใหความสนใจเกี่ยวกับผูกระทําผิดกับแรงจูงใจใน
การกระทําผิด โดยทฤษฎีนี้เห็นวา การท่ีคนสวนใหญปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม
และและกฎหมาย เพราะคนสวนใหญไดรับการขัดเกลาใหเช่ือในระบบคุณธรรมและความ
ถูกตองชอบธรรมของระเบียบกฎเกณฑของสังคมและกฎหมาย และเลือกท่ีจะไมทําการใดๆ 
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย เพราะบุคคลเหลานั้นมีทุนทางสังคมท่ีตองเกี่ยวพันกับบุคคลอ่ืนๆ 
รวมท้ังมีความผูกพันกับสถาบันทางสังคมตางๆ ท่ีรัดตรึงรอบตัว  ดังนั้นคนสวนใหญจึงถูก
ควบคุม และจะไมกระทําผิดใดๆ แตในทางตรงกันขาม ถาปจเจกบุคคลไมมีความเช่ืออยาง
แนนอนเกี่ยวกับความถูกตองชอบธรรมของระเบียบกฎเกณฑของสังคมและกฎหมายและไมใส
ใจกับสายใยทางครอบครัว หากกระทําผิดเสียแลว บุคคลเหลานั้นก็จะรูสึกเปนอิสระท่ีจะ
กระทําการใดๆ เพ่ือสนองความตองการของตนโดยปราศจากการบังคับควบคุม และปราศจาก
ความคาดหวังวาตองเปนคนดีของใครๆ 

2.)  ทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการ 23 (Theory of reintegrative shaming) 
         Braithwaite นักอาชญาวิทยาชาวออสเตรเลียน ไดอธิบายวา การท่ีคนสวนใหญ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมและกฎหมาย เนื่องจากคนท่ัวไปยับยั้งช่ังใจไมลงมือ
กระทําผิดเพราะใชวิธีการควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือวิธีแรก ใชความกลัวการ

                                                   
        23 Braithe, John.1998 “Restorative Justice. ” The Handbook of Crime &Punishment, Michael Tonry (edit) ,Oxford: 
Oxford University Press ,pp.323-344. 
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ไมยอมรับของสังคม วิธีท่ีสอง ใชความรูสึกผิดชอบช่ัวดี หรือ หิร-ิโอตัปปะ โดยหลักการสําคัญ
ของการควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการท้ัง 2 วิธี เช่ือวาการลงโทษโดยบิดามารดา ญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนฝูงหรือคนอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญตอผูกระทําผิดลวนแลวแตมีผลกระทบตอจิตใจของ
ผูกระทําผิดมากกวาการลงโทษอยางเปนทางการโดยสถาบันทางกฎหมายและหนวยงาน
ยุติธรรมใดๆ สําหรับคนสวนใหญแลวความกลัวท่ีจะตองละอายใจตอคนท่ีเขารักใครหวงใยนั้น 
เปนส่ิงยับยั้งปองกันไมใหกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิผลยิ่ง ทฤษฎีการละอายเชิงบูรณาการ 
จึงถือวาเปนเรื่องท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวของกับเรื่องการแสดงความรับผิดชอบและการยกยองนับถือ
โยงยึดและบูรณาการผูกระทําผิดไวกับประชาคม โรงเรียน และชุมชนโดยไมผลักไสผูท่ีกระทํา
ผิดพลาดใหกลายเปนคนนอกประชาคม และทฤษฎีนี้เช่ือวากุญแจสําคัญท่ีทําใหความรูสึก
ละอายใจทํางานไดอยางมีประสิทธิผล คือ การทําใหเกิดความละอายและเกรงกลัวตอความผิด
และบาปท่ีกระทําซ่ึงสอดคลองกับหลักพุทธปรัชญา คือ  การมีหิร-ิโอตัปปะ และสอดคลองกับ
ปรัชญาความยุติธรรมของชาวเมารีซ่ึงเปนชาวพ้ืนเมืองในประเทศนิวซีแลนดท่ีมีการใช คําวา 
“shame”  หรือชาวเมารีเรียกวา”whanau conference” ในการเยียวยาหรือทําใหเกิดความละอาย
ใจในการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท 

 3. ) ทฤษฎีการพรรณนาความรูสึก (narrative theory) 
          John Gehm นําทฤษฎีการพรรณนาความรูสึกมาใชเปนกรอบแนวคิดในการอธิบาย
การเปดโอกาสใหผูเสียหายเลาเรื่องราวตางๆท่ีเกิดขึ้นแกพวกเขา  ซ่ึงถือเปนกระบวนการบําบัด
เยียวยาอยางหนึ่งและเปนส่ือนํามาสูการตระหนักถึงคุณคาในตนเอง  โดยทําใหผูเสียหายรูสึก
ไดรับอํานาจท่ีสูญเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งในฐานะผูเลาเรื่อง มิใชฐานะเหยื่อผูถูกกระทํา โดย
ผูเสียหายเรียนรูจากปฏิกิริยาตอบสนองของกลุมผูฟงท่ีรวมแบงปนและเยียวยาความรูสึกแกกัน 
ดวยเหตุนี้ การพรรณนาความรูสึกจึงทําใหการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันทเขาถึง
นัยสําคัญท่ีอยูเบ้ืองหลังความเสียหายของทรัพยสิน เขาใจถึงคุณคาของส่ิงท่ีสูญเสียไปท่ีมีความ
ผูกพันเฉพาะบุคคล หรือกลุมบุคคล และนําไปสูการชดใชเยียวยาไดเหมาะสมกับผูเสียหายแต
ละรายไดอยางยุติธรรมยิ่งขึ้น 
 

2.2.3   รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   
        การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศตาง ๆ  ยอมมีรูปแบบท่ี
แตกตางกันไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้น  ซ่ึงสามารถ
จําแนกไดเปน  4  รูปแบบ ดังนี ้

1.)  รูปแบบการไกลเกลี่ยเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําผิด   (Victim - 
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Offender Mediation) 
                            เปนวิธีการไกลเกล่ียเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําผิด  ประกอบดวย การ
เผชิญหนาระหวางเหยื่ออาชญากรรมกับผูกระทําผิด โดยเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมแล
อาสาสมัครจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานโดยจัดเวทีท่ีปลอดภัยและควบคุมไดเพ่ือใหเหยื่อ
อาชญากรรมและผูกระทําผิดไดพูดคุยและทําความเขาใจกัน   การยอมใหผูกระทําผิดไดเรียนรู
ผลกระทบของอาชญากรรมท่ีมีตอเหยื่ออาชญากรรมและเขามาแสดงความรับผิดชอบตอ
พฤติกรรมของเขาท่ีกระทําไป   พรอมจัดหาโอกาสใหเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิดได
รวมกันพัฒนาและยอมรับแผนการเยียวยาชดใชความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมนั้น วิธีนี้ใช
กันอยางแพรหลายในทวีปยุโรป เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน   เปนตน 

2.)  รูปแบบการประชุมกลุมครอบครัว 24 (Family Group Conferences)    
                   การประชุมกลุมครอบครัวเริ่มตนท่ีประเทศนิวซีแลนด   โดยการประชุมกลุม
ครอบครัวประกอบดวยเหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําผิด และสมาชิกผูมีความสําคัญของท้ังสอง
ฝาย ซ่ึงกระบวนการนี้มีการย้ําถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนตออาชญากรรมและความเต็มใจ
ของชุมชนท่ีจะยอมรับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด 
และประเทศออสเตรเลีย  การประชุมกลุมครอบครัวเปนนโยบายของรัฐท่ีมีกฎหมายรองรับ 
เชน โครงการแว็กกา  (Wagga Wagga Project) เปนโครงการท่ีไดรับความสนใจอยาง
กวางขวางท่ัวโลก โดยใชการประชุมกลุมครอบครัวเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับ
คดีเด็กและเยาวชน วิธีการนี้ใชกันแพรหลายในประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศอเมริกาและประเทศแคนนาดา    เปนตน 

3.)  รูปแบบการพิจารณาแบบลอมวง  (Sentencing Circles) 
                   การพิจารณาแบบลอมวง มีผูเขารวมในการพิจารณาไดแก สมาชิกของชุมชน
ท่ีเคยทํางานเปนผูพิพากษา ตํารวจ ผูท่ีเคยรับผิดชอบงานควบคุมสอดสอง โดยการพิจารณา
แบบลอมวงจะมีลักษณะพิเศษ คือ ใชขนนกเปนสัญลักษณสงผานไปรอบๆ วง ผูท่ีถือขนนก คือ 
ผูท่ีไดรับโอกาสเปนผูพูดในขณะนั้นโดยไมไดรับการขัดจังหวะ กระบวนการนี้อาจมีการลอม
วงเพียงวงเดียว หรือ หลายวงก็ได โดยการลอมวงจะเปดโอกาสใหแตละคนนําเสนอเรื่องราวท่ี
แตกตางกันไป วิธีนี้ใชแพรหลายในกลุมชาวพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโบราณ โดยเฉพาะ
ชาวอะบอริจิ้นแคนาเดียน  เปนตน 

                                                   
        24 Roche, Declan.2003 “Accountability in Restorative Justice”. New York : Oxford University Press,p.66. 
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           4.) รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative 
Boards) 
         คณะกรรมการบูรณาการชุมชน เปนวิธีการเชิงสมานฉันทในชุมชนท่ีชุมชนแสดง
ความรับผิดชอบตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด โดยคณะกรรมการชุมชนประกอบดวย คนใน
ชุมชน ผูกระทําผิด สมาชิกครอบครัวผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม ผูแทนกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีรูปแบบดําเนินการ คือ พูดคุยกันดวยความเคารพกอนท่ีคณะกรรมการพิจารณา
โทษ คณะกรรมการนี้มีความสําคัญตอสมาชิกชุมชนในการอํานวยความยุติธรรมในขั้นตอนท่ี
อยูระหวางชุมชนกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา 

  
2.2.4   ประเภทของคดีที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช 

            การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชนั้นไมไดจํากัดวาตองนํามาใชกับ
ความผิดเล็กนอยเทานั้น อาทิเชน25ดังท่ีปรากฏในราวันดา Bishop Rismond TuTu ใหสัมภาษณ
วาไดนําเอาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชเพ่ือสรางความสมานฉันทใน
ระหวางเผาพันธุในราวันดา  ในประเทศแคนาดาไดมีการใชในกรณีการประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ    และในเท็กซัสไดใชในคดีฆาตกรรมเพ่ือใหเหยื่อท่ีมีชีวิตหลงเหลืออยู หรือผู
เปนญาติไดมีโอกาสพบผูกระทําผิด เพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีขึ้น    อยางไรก็ดี ในสังคมโลกสวน
ใหญนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความผิด 6   ประเภท   ดังนี ้ คือ 

1.) ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา ( Juvenile Delinquents)                                                                             
                                 ในประเทศนิวซีแลนดและประเทศออสเตรเลีย มีการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับคดีท่ีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําความผิด โดยใชรูปแบบการ
ประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferences) 

2.)  ความผิดที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) 
                 ความรุนแรงในครอบครัวถือวาเปนปญหาสังคมกึ่งอาชญากรรม  ท่ีตองใช
ชองทางพิเศษของกระบวนการยุติธรรม หรือใชกระบวนการยุติธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให
ความสําคัญกับเหยื่อ หรือผูเสียหายในฐานะประธานของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของ
ผูเสียหาย และแสวงหาวิธีการท่ีจะใหผูกระทําผิดเยียวยาชดใชและปรับปรุงนิสัยความประพฤติ
                                                   
 
 
        25 กิตติพงษ กิตยารักษ, “ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทหลักการและแนวคิด ” ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท:
ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย,หนา5-19 กิตติพงษ กิตยารักษ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,2545. 
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อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ี
สามารถนํามาใชกับความผิดท่ีเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวได 
                            3.)   ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได 
                           คดีอาญาประเภทนี้ เปนความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหเปน
ความผิดอันยอมความได ซ่ึงปกติมีลักษณะท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิสวนบุคคล มิได
กระทบกระเทือนสาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมใหถอนคํารองทุกข หรือยอมความไดและเม่ือ
ยอมความกันแลว ผูเสียหายจะนําคดีมาฟองรองอีกไมได กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
จึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชกับความผิดประเภทนี้ได 
                              4.)  ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา 
                  การกระทําผิดบางอยางผูกระทํามีความผิดท้ังทางแพงและทางอาญา ผูกระทํา
จึงตองรับผิดตามกฎหมายอาญาและชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายอีกดวย ซ่ึงขอพิพาท
ประเภทนี้จะระงับลงเม่ือคูพิพาทตกลงประนีประนอมกันท้ังคดีอาญาและคดีแพง ฉะนั้น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามาถนํามาใชเพ่ือระงับขอพิพาท
ทางแพงท่ีเกี่ยวเนื่องทางอาญาได 
                                5.)  ความผิดเล็กๆนอยๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะส้ัน 
                   เปนความผิดอาญาท่ีมีโทษเล็กนอยเทานั้น แตกฎหมายมิไดบัญญัติใหเปน
ความผิดอันยอมความได เพราะถือเปนความผิดตอแผนดิน ทําใหตองมีการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีไปตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต ช้ันตํารวจ ช้ัน
อัยการ และช้ันศาล  ซ่ึงหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีอาจใชดุลยพินิจเพ่ือเบ่ียงเบนคดีประเภทนี้ออก
นอกกระบวนการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวไดเชนกัน เพ่ือหลีกเล่ียงการใชโทษ
จําคุกระยะส้ันอันกอใหเกิดผลเสียหายแกผูกระทําผิดและสังคมมากกวา รวมท้ังลดความแออัด
ในเรือนจําไดอีกทางหนึ่ง 

       6.)  คดีครอบครัว 
                     กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชกับคดีครอบครัว อาทิ
เชน กรณีฟองหยา เปนตน ซ่ึงชวยใหประโยชนสูงสุดเกิดแกเด็กและเยาวชนหากมีการประชุม
เชิงสมานฉันทเกิดขึ้นในศาลเยาวชนและครอบครัว 
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                         2.2.5  ขั้นตอนที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช 
                       กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนมาตรการท่ีสามารถใชไดในทุกขั้นตอน
ท้ังกอนการพิจารณาคดี   ระหวางการพิจารณาคดี   และภายหลังจากการพิพากษาคดี   ดังจะ
กลาวเปนลําดับ ดังนี ้ คือ 
                                   
                               1. ) ขั้นตอนกอนคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม                                                                                 
         เปนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในชุมชนมาใชเพ่ือไกลเกล่ีย
ความขัดแยงท่ีไมซับซอนสําหรับคดีความอาญาบางประเภทท่ีไมรายแรง   กอนมีการรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน   ซ่ึงเครือขายยุติธรรมชุมชนอาจจัดใหมีการเขารวมประชุม
เพ่ือฟนฟูความยุติธรรมเชิงจารีตในชุมชนของตนในขั้นตอนนี้ไดอาทิเชนการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชจัดการความขัดแยงหรือพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและพฤติกรรม
เกเรของเด็กหรือเยาวชนในโรงเรียน   หรือการนํายุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชไกลเกล่ียความ
ขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางกรณีไมรายแรง   เชน การอนาจาร   การลวงละเมิดทางเพศ
ดวยวาจา   เปนตน 
                                  2.)  ขั้นตอนเม่ือคดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรมและกอนพิพากษาคดี 
                                     เปนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในช้ันตํารวจ   ช้ัน
อัยการ และช้ันพิจารณาคดีของศาล   กลาวคือ   ในช้ันตํารวจนั้นพนักงานสอบสวนสามารถนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในคดีความผิดลหุโทษ   คดีความผิดอันยอมความได   
คดีความผิดอาญาท่ีเกิดจากการกระทําโดยประมาท     และคดีความผิดท่ีเกิดจากความรุนแรงใน
ครอบครัว   เปนตน   ในช้ันอัยการนั้นพนักงานอัยการสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชในคดีความรุนแรงในครอบครัวระหวางสามีภรรยา   คดีท่ีไมเกิดประโยชนตอ
สาธารณะในการฟองรองดําเนินคดี   คดีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําผิด   เปนตนโดยพนักงาน
อัยการอาจใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลยพินิจและใชการชะลอการฟองประกอบ   
สําหรับในช้ันการพิจารณาคดีของศาล   ศาลสามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได
ตลอดเวลากอนท่ีจะมีคําพิพากษาอยางหนึ่งอยางใดในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจของงานคุม
ประพฤติ   รวมท้ังในปจจุบันมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับ
แกไข) พ.ศ.2548 เกี่ยวกับสิทธิในการฟองคดีแพง เกี่ยวเนื่องคดีอาญาของผูเสียหาย โดย
กฎหมายเพ่ิมสิทธิใหผูเสียหายในคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกสามารถรองขอศาลเพ่ือ
ส่ังใหจําเลยชดใชคาเสียหายในคดีอาญาไดโดยไมตองฟองในคดีแพงได   เปนตน 
 

DPU



                                                                                                                                                  27 
  

                                3.) ขั้นตอนหลังจากพิพากษาคดี 
                                  เปนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในช้ันราชทัณฑเม่ือ
มีการจําคุกผูกระทําผิดในระยะหนึ่งแลว หากผูกระทําผิดไดรับการพักการลงโทษ หรือในเวลา
ใดกอนท่ีผูกระทําผิดจะส้ินสุดการรับโทษจําคุกกลับคืนสูชุมชนกรณีนี้สามารถนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบการไกลเกล่ียเหยื่อและผูกระทําผิดไดเชนกัน เปนตน        
2.3  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีเปาหมาย
สุดทาย คือ ตองการใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบไดกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม  อันเปน
กระบวนการท่ีสรางความสมานฉันท และสงเสริมความปรองดอง ใหแกทุกฝาย   ซ่ึงในหลาย
ประเทศ      อาทิเชน ประเทศนิวซีแลนด   ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนนาดา รวมท้ังประเทศไทยไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ซ่ึงเปนแนวความคิดใหมมาใชจัดการกับปญหาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 
โดยมองวาการะทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดขึ้นเปนเรื่องท่ีบุคคลหนึ่งกระทําตออีก
บุคคลหนึ่งมากกวาการมองวาเปนการกระทําตอรัฐ  ประกอบกับตองการใหเด็กและเยาวชน
กลับคืนสูสังคมโดยเร็ว โดยไมตองการสรางตราบาปใหแกเด็กและเยาวชน   ดังนั้นการตอบโต
ผูกระทําความผิดจึงมุงไปท่ีการทําใหเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดสํานึกผิด และสราง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลับตัวเปนคนดี  พรอมท้ังยินยอมชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้น  และใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดมีโอกาสพูดคุยปรับความเขาใจกัน ใหโอกาส
ใหเด็กหรือเยาวชนทําความดีเพ่ือไถโทษ  และสามารถกลับตัวเปนคนดีของสังคม 
         ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงไดถูกนํามาใชในฐานะท่ีเปน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไมใชเปนการทดแทนกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนกระแสหลักท้ังนี้เพ่ือแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด โดยมีความมุงหมาย
ใหบรรลุผลในทางสมานฉันท และสรางความพึงพอใจใหแกทุกฝายไมวาจะเปนผูเสียหาย   เด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด   และสมาชิกในชุมชน  รวมท้ังการสรางจิตสํานึกท่ีดีของการอยู
รวมกันในสังคม ทําใหเกิดความสามัคคี    รวมท้ังชวยลดภาระของกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก และชวยปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนนั้นการกลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีก     
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                              2.3.1 วัตถุประสงคในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
                              การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน  เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของท้ัง 4   ฝาย มีบทบาทตอวัตถุประสงค ดังนี ้26  

1.)  เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด   ( Juvenile   Offender )  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เด็กและเยาวชนตองมีบทบาทดังนี้ 
      1.1 )  ดานความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของผูกระทําความผิด       
(Accountability ) กลาวคือ เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดตองแสดงความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและตองกระทําทุกวิถีทางในอันท่ีจะชดใชเยียวยาแกผูเสียหายและชุมชน 
      1.2)  ด าน ก าร พั ฒ นา ศั กย ภ า พแ ละค ว า มสา มา ร ถขอ ง ผูก ร ะ ทํา ค วา ม ผิ ด     
(Competency Development ) กลาวคือ  เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดตองมีสวนรวมอยาง
เต็มท่ีและจริงจังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยไดรับการคาดหวังวาจะได
ประสบการณและทักษะใหมท่ีไดรับเพ่ือใชเปนทรัพยากรสําคัญในการปฏิบัติภารกิจโดย
แนวทางท่ีถูกตองและชอบธรรม 
      1.3 )  ดานการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกชุมชน  (Community Safety)  กลาวคือ เด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดรับมอบหมายและคาดหวังใหมีสวนรวมในกระบวนการ
เสริมสรางศักยภาพ และกิจกรรมเชิงสมานฉันทในโครงการตางๆ   รวมท้ังบทบาทใหความ
ชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนคนอ่ืนๆ ใหหลีกเล่ียงพฤติกรรมการกระทําความผิด       

2)   ผูเสียหาย   (Victim) 
        เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ผูเสียหายตองมี
บทบาทดังนี้ 
          2.1 )   ดานความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของผูกระทําความผิด    
( Accountability  ) กลาวคือ ผูเสียหายไดรับการคาดหวังใหมีสวนรวมอยางจริงจังในทุก
ขั้นตอนในกระบวนการสมานฉันทหากผูเสียหายพึงประสงค  บันทึกและรวบรวมหลักฐานท่ี
ยืนยันถึงผลกระทบท่ีมีตอทางจิตใจและทางการเงินผูเสียหายควรมีบทบาทและเขารวมใน
กระบวนการไกลเกล่ียโดยความสมัครใจ และมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการท่ีใช
ดําเนินการกับผูกระทําความผิด 
                                                   
         26 เดชา  สังขวรรณ,“ รูปแบบงานยุติธรรมเชิงสมดุลและสมานฉันทในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน”,
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว, หนา1-3 ,
วันที่ 14 กันยายน 2549 ณ หองประชุม1 ช้ัน 7 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. 

DPU



                                                                                                                                                  29 
  

          2.2)  ด าน กา รพั ฒน าศั กย ภาพ และค วา มสาม าร ถขอ งผู กร ะทํ าค วา มผิ ด   
(Competency Development )  กลาวคือ ผูเสียตองมีบทบาทในการใหขอมูลในกระบวนการ
บําบัดฟนฟูใหคําแนะนําในการใหบริการสังคมแกผูกระทําความผิด และผูเสียหายตองเขารวม
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับผูเสียหายเพ่ือ ใหทุกฝายไดตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับความ
เสียหาย 
          2.3) ดานการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกชุมชน  (Community Safety ) กลาวคือ 
ผูเสียหายตองมีบทบาทในการใหขอมูลเพ่ิมเติมแกชุมชนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
และความจําเปนในการควบคุมผูกระทําความผิดและสนับสนุนการใหการคุมครองแกผูเสียหาย
รายอ่ืนๆ 

3.)  สมาชิกในชุมชน   (Community  Member) 
        เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สมาชิกในชุมชนตอง
มีบทบาทดังนี้ 
           3.1)  ดานความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของผูกระทําความผิด   
( Accountability  )  กลาวคือ สมาชิกชุมชนตองมีสวนรวมโดยการเปนอาสาสมัคร  ผูไกลเกล่ีย
หรือผูอํานวยความสะดวก และเขารวมเปนกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนางานบริการชุมชน และมี
บทบาทในการแสดงความรับผิดชอบตอผูกระทําความผิด  รวมท้ังการใหบริการแกผูเสียหาย
และมีบทบาทในการชวยใหผูกระทําความผิดบรรลุถึงความรับผิดชอบตามขอผูกพัน 
          3.2)  ดานการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูกระทําความผิด      
( Competency Development )  กลาวคือ สมาชิกในชุมชนตองมีบทบาทในการสรางโอกาส
ตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชน ตลอดจนสรางความรูสึกในการเปนเจาของในชุมชนและทองถ่ิน
ใหแกเด็กและเยาวชน 
          3.3)  ดานการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกชุมชน   ( Community Safety  )   กลาวคือ  
สมาชิกในชุมชนตองมีบทบาทเสมือนหนึ่งเปนผูปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด
รวมท้ังเปนพ่ีเล้ียง และผูใหขอมูลแกระบบงานยุติธรรมในดานความปลอดภัย  นอกจากนี้
สมาชิกในชุมชนตองแสดงบทบาทตอปญหาตางๆ ของชุมชนท่ีจะสงผลตอการเกิด
อาชญากรรม  รวมท้ังตองมีบทบาทเปนผูเฝาระวังดานอาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชุมชน 
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                4.)  กลุมวิชาชีพในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  ( Juvenile Justice 
Professional ) 
                เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   กลุมวิชาชีพ
ในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตองมีบทบาทดังนี้ 
         4.1)  ดานความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของผูกระทําความผิด   
( Accountability  )   กลาวคือ  กลุมวิชาชีพในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  มี
หนาท่ีและบทบาทในการอํานวยความสะดวกในดานการไกลเกล่ียขอพิพาท และมีบทบาทใน
การควบคุมการเยียวยาชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย  โดยการแสวงหาโอกาสใหแกผูกระทํา
ความผิดมีรายได คาตอบแทน จากการทํางานเพ่ือชดใชคาเสียหาย  พัฒนาแนวทางใหมๆ ใน
ดานการบริการสังคมและชุมชน  มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในชุมชน รวมท้ังมีบทบาทใน
การสรางความเขาใจแกชุมชนในบทบาทของตนเอง 
                      4.2)  ด านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูกระทําควา มผิด     
((Competency Development )   กลาวคือ   กลุมวิชาชีพในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน   มีหนาท่ีในการพัฒนาบทบาทของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในอันท่ีจะฝก
ปฏิบัติและแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ตองมีบทบาทในการ
ประเมินและสรางความเขมแข็งใหแกเด็กและเยาวชน รวมท้ังความม่ันคงของชุมชน 
         4.3)  ดานการเพ่ิมความปลอดภัยใหแกชุมชน   (Community Safety )   กลาวคือ   
กลุมวิชาชีพในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีหนาท่ีในการพัฒนาแรงจูงใจใหเด็ก
และเยาวชนบรรลุเปาหมายในการควบคุมดูแลสอดสองความประพฤติ และใหบริการชวยเหลือ
แนะนําแกโรงเรียน และผูปกครองในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  รวมท้ัง
บทบาทในการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาของกลุมและองคกรตางๆ ใน
ชุมชน  
         จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของงานในระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  
ท้ัง 3 ประการ ไดแก มาตรการท่ีใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดใหเกิดความรูสึกผิด
ชอบช่ัวดีโดยการแสดงความรับผิดชอบ(Accountability)  ในผลจากการกระทําของตน      
มาตรการแกไขฟนฟูโดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูกระทําความผิด  
(Rehabilitation through Competency Development)   และมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชุมชน(Enchantment  of  Community  Safty)      ผูท่ีเกี่ยวของแตละฝายจะเกี่ยวของกับชุมชน
เปนหลัก     ดังนั้นในการนําเอาหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในระบบงาน
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จึงตองพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนจากชุมชน  โดยการสรางความรู
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ความเขาใจเกี่ยวกับหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ใหแกสมาชิกในชุมชน       
รวมท้ังประโยชนของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีจะเกิดขึ้นแกชุมชน   ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีพึงประสงคและเปนท่ียอมรับแกสมาชิกของชุมชนทุกคน   

  
2.3.2 ประโยชนที่ไดรับจากการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน  

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
         การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนนอกจากปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกแลว  ยังตองการใหมีการ
ชดใชความเสียหายไมวาจะเปนเรื่องความเสียหายทางทรัพยสิน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอ
รางกายและจิตใจ     ความรูสึกปลอดภัย เกียรติภูมิ อํานาจ สิทธิ  และความสามัคคี ดังนั้น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตั้งอยูบนความรูสึกท่ีวา27   มีความยุติธรรมเกิดขึ้นและมี
การตอบโตของชุมชนตอการกระทําผิดแลว  จึงอาจกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันททําใหทุกฝาย ไมวาจะเปนผูเสียหาย     ผูกระทําความผิด   หรือชุมชน ตางก็ไดรับ
ประโยชนจากการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดังนี้ 
                    1.)  ผูเสียหายไดรับความพึงพอใจ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคน28  แม
จะเห็นไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนนั้น ผูเสียหายอาจไดรับความพึงพอใจท่ีมีการ
ลงโทษผูกระทําความผิด แตกลับไมไดใหความสําคัญแกผูเสียหายและการเยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนโดยการจายคาเสียหาย  หรือการบรรเทาความสูญเสียทางดานจิตใจ และ
ไมไดสรางความภาคภูมิใจอันจะทําใหผูเสียหายรูสึกวาตนเองไดรับความยุติธรรมท่ีแทจริง  แต
สําหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น จะทําใหผูเสียหายไดรับการดูแลมากกวาไมวา
จะเปนโอกาสท่ีไดระบายออกถึงความทุกขรอนของตน  และผลกระทบจากอาชญากรรม  การ
ไดรับการบรรเทาความเสียหายท้ังทางวัตถุ และจิตใจ  อันทําใหรูสึกวาตนไดรับความเปนธรรม  
จึงอาจกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะสรางความพึงพอใจใหแกผูเสียหาย
มากกวา 

2.)  ปองกันการกระทําความผิดซํ้า 

                                                   
         27 T.Marshall Reatorative Justice : an Overview (  London : HMSO,1999 ).p.6. 
         28 G.John Restorative Justice : Idea, Values,Debates  ibid.p.23. 
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          ระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนการลงโทษไมอาจขัดเกลาจิตสํานึกของ
ผูกระทําความผิดไดอยางแทจริง  การลงโทษจึงไมสามารถมีผลในเชิงยับยั้งการกระทําความผิด
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู ท่ีเคยกระทําความผิดมาแลว  แตกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจะเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดไดสํานึกและแสดงความรับผิดชอบตอผลเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองไมวาตอตัวผูเสียหาย หรือตอสังคม  ซ่ึงมีผลทําใหไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลดังกลาว  และมีโอกาสกลับคืนเปนคนดีของสังคมไดอีกครั้งหนึ่ง  รวมตลอด
ถึงมาตรการสอดสองดูแลของคนในชุมชนท่ีจะคอยชวยเหลือประคับประคองใหผูกระทํา
ความผิดไดหลีกหางจากส่ิงท่ีไมควรเขาไปของแวะ  ซ่ึงจะมีผลเปนการลดโอกาสในการท่ี
บุคคลนั้นจะกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก29 

3.)  ประโยชนตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
           ในระบบกระบวนการยุติธรรมปกติมักพบปญหาคือไมไดรับความรวมมือของคน
ในชุมชน ไมวาจะเปนการรายงานอาชญากรรม หรือการไปใหการเปนพยาน ท้ังนี้อาจจะเปน
เพราะบุคคลดังกลาวตระหนักถึงความยากลําบากในการพิสูจนความผิดของผูกระทําความผิด  
แตสําหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นจะทําใหเจาหนาท่ีไดรับความรวมมือมากขึ้น  
เพราะอยางนอยผูเสียหาย และผูท่ีเกี่ยวของตางมีแรงจูงใจในเรื่องการเยียวยาและชดใชความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําความผิด   อันทําใหเจาหนาท่ีในระบบกระบวนการยุติธรรมมี
ความหวังวาจะแกปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น   และใชมาตรการปองกันไมใหมีการกระทํา
ความผิดซํ้าอีก30 

4.)   ประหยัดคาใชจาย 
เนื่องจากระบบกระบวนการยุติธรรมปกติจะตองใชคาใชจายมากในการสรางกลไกปองกันและ 
ติดตามการกระทําความผิด  ตลอดจนการพิสูจนเพ่ือเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และ
สําหรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะชวยประหยัดงบประมาณของรัฐโดยเฉพาะ ใน
การจัดการกระบวนการยุติธรรมภายหลังปรากฏการกระทําความผิด และภาระในการพิสูจน
คดี31  อันทําใหสามารถนําเงินดังกลาวไปใชในการทําโครงการส่ิงสรางสรรค  ท่ีมีผลในเชิง

                                                   
         29 G.Johnstone Restorative  Justice : Ideas,Value,Debates  ibid.p.22. 
        30  Restorative  Justice  Consortium n.d.Manifesto( unpublished  ) ; R. Barnett, “Restitution : A New Paradigm  of  
Criminal  Justice” Ethnic 87: 1997: 27; G. Johnstone   Restorative  Justice : Ideas, Values,Debates ibid. p 9; and R. Barnett “ 
The  Justice  of  Restitution”America Journal  of  Jurisprudence 25 : 1980 : p.117-132. 
        31 J.Braithwaite “Restorative  Justice : Accessing Optimistic and Pressimistic  Accounts” Crime  and  Justice : A 
Review of  Research 25: 1999. p. 71. 
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ปองกันอาชญากรรมเชน โครงการภาพและการบําบัดรักษา (Welfare and Treatment 
Programmes )  และโครงการสรางเสริมความสัมพันธท่ีดีใหแกคนในชุมชน   ( Community  
Regeneration    Programmes) 
2.4   มาตรการทางกฎหมายในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัว และชุมชนมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน ประเทศไทย 
              ปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไดรับความสนใจ
อยางเปนทางการตั้งแตปพ.ศ. 2494   โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494    ซ่ึงพบวาในชวงตน 40 ปแรก สามารถเปด
ดําเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดเพียง 9 
จังหวัดเทานั้น   ตอมาไดมีการปรับปรุงและประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534   จึงไดมีการทยอยเปดแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว  และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเรื่อยมา  ในขณะท่ีปญหา
เศรษฐกิจและสังคมไดมีการเปล่ียนแปลงไป  พรอมกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
มีการพัฒนารูปแบบและมีความซับซอนมากขึ้น   ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของตองพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหเทาทันกับสภาพปญหาการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน   เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดไดอยางเหมาะสม  และสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบัน  คือ  กลไก และบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534  ยังไมไดถูกนํามาใชหลายประการ     อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
หนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมไมไดนําปญหาของเด็กและเยาวชนเปนตัวตั้งในการ
แกไขปญหารวมกัน   แตมุงท่ีจะทํางานแยกสวน  มุงเนนการตรวจสอบและคานอํานาจซ่ึงกัน
และกัน   จึงทําใหปญหาเด็กและเยาวชนไมไดรับการดูแล  แกไข  อยางจริงจัง32   สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนนั้นมีภารกิจหลักในควบคุมดูแล  และบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกจับกุมและถูกสงตัวมาอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน โดยปจจุบันแมจะมีการจัดตั้งและเปดดําเนินการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

                                                   
        32 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม, “  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : ความเปนไปไดใน
การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดโดยกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว”, หนา1, เอกสารประกอบการศึกษาดู
งานตางประเทศเร่ืองระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทและวิธีประชุมกลุมครอบครัว , ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคมคม – 2 สิงหาคม 
พ.ศ.2547. 
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เยาวชนในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ33แลวจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความควบคุมดูแลของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศก็ยังมีอยูเปนจํานวนมาก  ท้ังท่ีอยูในระหวาง
การสอบสวน  การพิจารณาพิพากษาคดี และท่ีไดรับการฝกและอบรมในสถานฝกและอบรม
ตามคําพิพากษา     จากสถิติแสดงจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับกุและสงตัวมายังสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน ท่ัวประเทศ ตั้งแตปพ.ศ. 2547   ถึง  พ.ศ. 2550   มีจํานวนเพ่ิม
สูงขึ้นเปนลําดับ  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  1 ดังนี้ 
 
ตารางที่   1    สถิติจํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูกสงตัวมายังสถานพินิจและคุมครอง เด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศไทย   ตั้งแตปพ.ศ. 2547  ถึง พ.ศ.  2550 
 
 

ประจําป พ.ศ. 
จํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับและถูก

สงมาดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ 
ทั่วประเทศ 

อายุ 7 -14 ป อายุ 15 – 18 ป 

2547 33,308 5,177 28,131 
2548 36,080 5,872 36,080 
2549 48,218 8,078 40,140 
2550 51,128 8,888 42,240 

 
ที่มาขอมูล    กลุมงานขอมูลและสารสนเทศ  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน              
กรมพินิจและคุมครองเด็ก และเยาวชนกระทรวงยุติธรรม   
                  

 จะเห็นไดวาจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและสงตัวมาอยูในความควบคุมดูแล
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศไทยในปพ.ศ. 2547      มีจํานวนท้ังส้ิน  
33,308   คน           ในปพ .ศ. 2548    มีจํานวนท้ังส้ิน  36,080  คน     ในปพ.ศ.2549     มีจํานวน 
48,218 คน และในปพ.ศ. 2550   มีจํานวนท้ังส้ิน  51,128 คน   ซ่ึงเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและ

                                                   
        33 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนสามารถจัดต้ังและเปดดําเนินการทั้งหมด 76 แหง  ครบ ทุกทองที่ทั่วประเทศ
ไทยในวันที่  7   สิงหาคม พ.ศ. 2549   กลุมขอมูลและระบบงานคดี    สํานักงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน     
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
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สงตัวมาอยูในความควบคุม ดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศไทย
ตั้งแตปพ.ศ. 2547  ถึง   ปพ.ศ. 2550    มีจํานวนสูงขึ้นเปนลําดับ จึงทําใหเกิดภาวะคดีลนสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เชนเดียวกับเรือนจํา หรือคุกผูใหญ  คือ   มีเด็กและเยาวชน
จํานวนมากท่ีตองเขารับการอบรมในสถานฝกอบรมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนเกินกวาท่ีจะสามารถบําบัด และแกไขฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ  แมสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจะมีมาตรการใหเด็กและเยาวชนไดรับการปลอยช่ัวคราวระหวางรอ
การพิจารณาโดยใหนายประกัน ซ่ึงไดแก บิดามารดา หรือผูปกครองรับเด็กหรือเยาวชนไปดแูล
โดยไมตองถูกควบคุมไวในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซ่ึงมีจํานวนคิดเปนกวา 
รอยละ 50 ท่ีผูปกครองมาขอประกันตัวและไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว    แตก็มักปรากฏวามี
เด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งท่ีนายประกันนําตัวมาคืน  หรือถูกจับกุมในขอหาใหมในระหวาง
ปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปช่ัวคราว  ซ่ึงเด็กและเยาวชนกลุมท่ีไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวนี้   
จัดไดวาเปนกลุมท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองยังมีความสนใจและเอาใจใสดูแล  อันถือวาเปน
แนวโนมท่ีดีในการนํามาตรการทางเลือกตางๆ  มาใชเพ่ือบําบัด   แกไขฟนฟู  สําหรับเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้ นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจํานวนไมนอยท่ีถูกจับกุมดวยขอหาท่ีมีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงไมเกิน  5  ป   ซ่ึงจัดวาเปนการกระทําความผิดเล็กนอย  ซ่ึงเด็กและเยาวชน
กลุมนี้สมควรท่ีจะไดรับการบําบัด  แกไขฟนฟู  ดวยวิธีการทางเลือกตางๆ  ไดแก    การจัด
กิจกรรมเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูสึกสํานึกผิด และรับผิดชอบในการกระทําความผิดของ
ตนเอง  เชน  การชดใชคาเสียหาย    การบรรเทาความเสียหายท่ีตนเองกอขึ้น   การทํางาน
บริการสังคม     การเขารับกิจกรรมบําบัดรายบุคคล  รายกลุม   รวมท้ังการนําผูปกครองเขารับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในกาดูแลแกไขเด็กและเยาวชน  และเพ่ือเปนการปองกันกอนท่ีจะ
กลับมากระทําความผิดซํ้า 
                   ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัด     แกไขฟนฟูโดยมาตรการทางเลือก
อ่ืนๆ 34 เพ่ือใหสํานึกผิด    ยอมรับในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น   พรอมท้ังไดมี
โอกาสไดรับรูและเขาใจถึงความทุกข และความเดือดรอนของผูเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดของตนเองและไดแสดงความรับผิดชอบดวยการชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้น   ยอมทํา
ใหเด็กและเยาวชนนั้นไดตระหนักถึงผลแหงการกระทําความผิดของตน และเกิดความรูสึก 

                                                   
         34 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม, “  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : ความเปนไปไดใน
การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดโดยกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว”, หนา2, เอกสารประกอบการศึกษาดู
งานตางประเทศเร่ืองระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทและวิธีประชุมกลุมครอบครัว , ระหวางวันที่ 23 กรกาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.
2547   ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด  จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. 
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เข็ดหลาบ  สําหรับครอบครัวก็ไดมีสวนรวมรับรูและรับผิดชอบดวยซ่ึงก็จะทําใหครอบครัวได
มีสวนรวมแกไขเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความปกครอง  และหากชุมชนไดเขามามีสวนรวม
แกไขเด็กและเยาวชนดวยแลว  ยอมชวยใหเด็กและเยาวชน    ตลอดจนครอบครัวสามารถ
กลับไปใชชีวิตในชุมชนและสังคมเดิมไดดวยดี     จึงชวยใหทุกฝายมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน   
ท้ังนี้ยอมเปนผลดีตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดและแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   เพราะเม่ือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดรับการ
บําบัดและแกไขฟนฟูดวยมาตรการทางเลือกตั้งแตเริ่มตนแลว    จะชวยผันเด็กและเยาวชนบาง
กลุมท่ีไมสมควรถูกฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวใหออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก   สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะไดดูแล บําบัด
และแกไขฟนฟูเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีมีกระทําความผิดรายแรงและมีความประพฤติท่ีเสียหาย
มาก เทานั้น   
 

2.4.1  ประวัติความเปนมาและแนวความคิดในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน ในประเทศไทย 
             กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการท่ีไดรับความนิยมและ
แพรหลายไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว และนํามาใชในหลากหลายรูปแบบและวิธีการเพ่ือมาเสริม
กับกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมซ่ึงเปนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอยูในปจจุบัน ท้ังนี้
เนื่องจากแนวความคิดท่ีแตกตางกันอยางมาก ระหวางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับ
กระบวนการยุติธรรมแบบเดิม    โดยเฉพาะดานความคิดพ้ืนฐานซ่ึงกระบวนการยุติธรรม
แบบเดิมเนนท่ีการจัดการกับตัวผูตองหาโดยรัฐเปนผูดําเนินการท้ังหมดและไมใหความสําคัญ
กับผูเสียหายมากนัก  รวมท้ังเนนเรื่องการลงโทษเปนหลัก สวนกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับผูเสียหายและผูตองหาในลักษณะท่ีใกลเคียง
กัน โดยเนนท่ีความรับผิดชอบของผูตองหาในการชดใชทดแทนความเสียหายและเนนท่ีการ
เจรจากันระหวาผูเสียหายและผูตองหาและการเยียวยามากกวาการลงโทษ ในหลายประเทศได
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปทดลองใชและพบวากระบวนการยุติธรรมท้ังสอง
ระบบมีลักษณะทางพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันคือ กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมแมจะมี
ประสิทธิภาพสูงกับคดีบางประเภทแตก็ไมไดเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับคดีบาง
ประเภท    ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมในระยะยาวมากกวา หากใชวิธีการแบบสมานฉันท    
หลังจากท่ีไดมีการศึกษาและมีการนําไปใชจริง   พบวามีผลดีกับคดีบางกลุมบางประเภท
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มากกวาวิธีการแบบเดิม   จึงไดมีการนําไปบัญญัติไวเปนกฎหมายภายใน หรือนําไปกําหนดไว
เปนแนวปฏิบัติอยางชัดเจนโดยนําไปใชอยางผสมผสานกับกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม
ของตนและยังมีการแกไขพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอด
มา   จนปจจุบันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนท่ีรูจักแพรหลายไปท่ัวโลกและไดรับ
การยอมรับวาเปนกระบวนการยุติธรรมแบบหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชรวมกับกระบวนการ
ยุติธรรมแบบเดิมได  และจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวมมากกวา   หากนําหลากหลายวิธีใน
การแกปญหาการกระทําผิดมาใชจัดการกับขอขัดแยงในสังคม   แตประเด็นท่ีจะตองพิจารณา
ดวยความระมัดระวังรอบคอบอยางยิ่ง   คือ การนําเอารูปแบบกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ
ใหมไปใชนั้นตองเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
อยางแทจริง   
                 ในลําดับตอไปผูศึกษาวิจัยจะนําเสนอกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน
รูปแบบหนึ่ง คือ   การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชในประเทศไทยวา มีความ
เปนมาและผลการดําเนินการอยางไรเพ่ือบันทึกไวเปนประวัติศาสตรของการริเริ่มการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในประเทศ
ไทย 
              กระบวนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนประเพณีปฏิบัติของประเทศไทย
แตอดีต   เนื่องจากคนไทยสวนใหญอยูกันเปนครอบครัวใหญ และนิยมแกปญหาขอขัดแยงโดย
สันติวิธีดวยวิธีการประนีประนอม   ตั้งแตในยุคสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเทศตกอยูภายใตอิทธิพล
ของการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจ คือ ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส   ทําให
ประเทศไทยตองรีบปฏิรูประบบกฎหมายโดยเรงดวนเพ่ือลดขออางการยึดครองประเทศไทย
เปนอาณานิคม   ระบบกฎหมายของประเทศไทยจึงไดถูกปฏิรูปใหสอดคลองกับมาตรฐานทาง
กฎหมายของชาติตะวันตก   ไดแก  ระบบประมวลกฎหมายของยุโรป และระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีของอังกฤษ   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงถูกทําลายไปทีละเล็กทีละนอยจน
สูญหายไป    กลาวคือ  ในอดีตผูเสียหายจะไปแจงความตอเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือมีคดีรุนแรง  
เชน  คดีฆาตกรรม  หรือปลนทรพัย  แตสําหรับขอขัดแยงท่ีไมรายแรง   ราษฎรท่ัวไปจะใชการ
ไกลเกล่ียแบบสมานฉันท โดยกรรมการหรือผูอาวุโสในหมูบานของคูกรณีท้ังสองเปนผูไกล
เกล่ียขอพิพาทนั้น ซ่ึงกรรมการหมูบานประกอบดวยผูใหญบานและผูอาวุโสของหมูบาน   
ครอบครัวและชุมชนของคูกรณีก็มีสวนรวมในการไกลเกล่ีย   คูกรณียอมรับผลการไกลเกล่ีย
เนื่องจากชุมชนท้ังหมดเปนพลังสนับสนุนกระบวนการไกลเกล่ียตัดสินของกรรมการหมูบาน 
ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของคนท้ังบาน   เม่ือระบบกฎหมายไดถูกปรับเปล่ียนใหมีความทันสมัย
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ตามแบบตะวันตก   แตไมมีกฎหมายใดรองรับและสนับสนุนการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในการแกไขความขัดแยงในชุมชนท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้น   กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทในประเทศไทยจึ่งคอยๆ สูญหายไป 
               ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 รัฐบาลประเทศนิวซีแลนดภายใตโครงการ
สงเสริมการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Government  Program) ไดเชิญคณะผูทํางานดาน
เด็กจากประเทศไทยไปฝกอบรมและดูงานดานการสอบสวนและสืบพยานเด็กท่ีถูกกระทําลวง
ละมิดทางเพศในประเทศนิวซีแลนด      ในระหวางการฝกอบรมคณะผูเขาอบรมไดพบวามีการ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศนิวซีแลนด   โดยการจัดการประชุมกลุม
ครอบครัว   คณะผูทํางานจึงเริ่มศึกษากระบวนการดําเนินการของการประชุมกลุมครอบครัว   
เพราะตระหนักวามาตรการนี้สามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได    เนื่องจากสอดคลองกับ
สภาพสังคมไทยและประเพณีปฏิบัติในอดีตของประเทศไทย   ตอมาก็ไดรับการสนับสนุนจาก
องคการยูนิเซฟในประเทศไทย      โดยไดจัดสัมมนาและประชุมอีกหลายครั้ง   โดยเริ่มจัด
สัมมนาในเรื่องนี้เปนครั้งแรกในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 24-26 เดือนตุลาคม พ .ศ. 2544 ณ 
โรงแรมสยามซิตี้  โดยนําวิทยากรจากประเทศนิวซีแลนดมาบรรยายในการสัมมนาเพ่ือเผยแพร
แนวความคิดกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศไทย   และผลปรากฏวาไดรับการ
ตอบสนองจากสังคมเปนอยางดี   และในการสัมมนาไดมีการนําเสนอวามีกฎหมายมาตรา 63 
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534   ท่ีสามารถนํามาปรับใชกับกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวได      อยางไรก็ดี
การประชุมกลุมครอบครัวของประเทศนิวซีแลนดเนนเรื่องครอบครัว      แตเม่ือนํามาใชใน
ประเทศไทยซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงแบบใหเขากับบริบทของสังคมไทย      ซ่ึงสังคมไทยมี
ความสัมพันธท่ีแนนแฟนกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนมีบทบาทอยางมากในการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมไทยแทบทุกดาน  ฉะนั้นขั้นตอนการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวจึง
ไดถูกปรับเปล่ียนใหรวมเอาชุมชนของผูกระทําผิดเขามามีสวนรวมในกระบวนการประชุมกลุม
ครอบครัวดวย          และเปล่ียนลักษณะการดําเนินการจาก “ การประชุมกลุมครอบครัว”  เปน 
“ การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน”  35   ตอมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546   กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดจัดทําโครงการและเตรียมการดาน
กฎระเบียบและคูมือปฏิบัติรวมถึงการฝกอบรมเจาหนาท่ีอยางเต็มท่ีเพ่ือดําเนินการประชุมกลุม

                                                   
         35 วันชัย  รุจนวงศ,“ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในประเทศไทย”,   เอกสาร
ประกอบการเสวนาทางวิชาการการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในศาลเยาวชและครอบครัว  ,หนา2-3, วันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2549 ณ หองประชุม1 ช้ัน7 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. 
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ครอบครัวและชุมชน    ในขณะนั้นกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนรวมท้ังส้ิน 52 แหง ท่ัวประเทศไทย    ซ่ึงในแตละแหงผูอํานวยการ
สถานพินิจและเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานภายใตนโยบายของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน  ไดพบวา  กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนั้นไมยากท่ีจะเขาใจและ
นําไปปฏิบัติ          เนื่องจากสอดคลองกับสภาพสังคมไทยและคลายคลึงกับประเพณีปฏิบัติ
ของชาวไทยในอดีต      ดังนั้นในวันท่ี   1    มิถุนายน พ.ศ. 2546    กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน  จึงไดเริ่มโครงการและจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนขึ้นเปนครั้งแรก36   
โดยเริ่มตนจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร     และขยายไปยัง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ  ภายใตกฎเกณฑและ
แนวทางปฏิบัตท่ีิกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกําหนดไว    การประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนจึงแพรหลายไปท่ัวประเทศนับตั้งแตนั้นเปนตนมา 
             อยางไรก็ดี  การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะไมประสบความสําเร็จหากไม
มีกฎหมายสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาว    ปรากฏวาประเทศไทยมีกฎหมายรับรองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไวอยางกวางๆ    แมวาในขณะ
ท่ีรางกฎหมายนั้น     ผูรางกฎหมายจะไมไดมีเจตนาท่ีจะใหนํามาใชกับการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนก็ตาม    กฎหมายท่ีกําหนดวิธีดําเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด
และทําใหสามารถจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได   คือ  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534    
โดยมีบทบัญญัติมาตราท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ไดแก 
มาตรา 50 และมาตรา 63   กลาวคือ   เม่ือพนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนเพ่ือ
สอบปากคําในเบ้ืองตนเสร็จแลว คือ   ภายใน  24    ช่ัวโมงนับแตเวลาเด็กและเยาวชนมาถึง
สถานีตํารวจ    พนักงานสอบสวนตองรีบนําตัวเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจับในทุกคดีนําสงสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในทันทีตามมาตรา50   ซ่ึงผูอํานวยการสถานพินิจจะให
ประกันตัว  หรือรับตัวเด็กหรือเยาวชนไวในความคุมครองดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนในระหวางการดําเนินคดี      โดยในขณะเดียวกันทางสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนก็จะทําการสืบเสาะประวัติสวนตัวและประวัติทางสังคมของเด็กและเยาวชนในทุก
คดี      โดยมาตรา  63   กําหนดใหผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นตอพนักงานอัยการวา
ไมควรฟองเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดจริง    แตมีความประพฤติท่ีเสียหายไมมาก  และ

                                                   
         36 วันชัย  รุจนวงศ,อางแลว,เร่ืองเดียวกัน, หนา3. 
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สามารถปรับปรุงแกไขความประพฤติและกลับตัวเปนคนดีไดไมยาก   ซ่ึงในการเสนอ
ความเห็นตามมาตรา 63  นี้ กฎหมายเปดชองใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับกรณีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดได   โดย
ผูอํานวยการสถานพินิจตองใชดุลยพินิจอยางรอบคอบโดยพิจารณาจากองคประกอบ  ดังนี้  คือ 
          1.)   เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป  
          2.)   เด็กหรือเยาวชนนั้นตองกระทําความผิดเปนครั้งแรก  และรับสารภาพโดยแสดงการ
สํานึกผิดและพรอมท่ีจะแกไขตนเอง 
          3.)   ผูเสียหายยินยอมใหนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
         4.)  เด็กหรือเยาวชนนั้น ยินยอมท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน  เพ่ือตรวจสอบและติดตามความประพฤติเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
          5.)   ผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาแลวเห็นวา  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้น 
สามารถกลับตัวเปนคนดีไดโดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
         เม่ือเขาหลักเกณฑดังกลาวแลวผูอํานวยการสถานพินิจจะทําความเห็นวา  ไม
สมควรฟองเด็กหรือเยาวชนนั้นตอพนักงานอัยการตอไป   ถาพนักงานอัยการเห็นดวยกับ
ผูอํานวยการสถานพินิจ  ก็จะทําใหคดียุติลงไดในช้ันพนักงานอัยการ โดยไมตองยื่นฟองคดีตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
            อยางไรก็ดี    เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา  63  แลว จะเห็นไดวามีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2534   เปนเวลานานแลว  แตไมมีการนํามาใช       เหตุผลหนึ่งอาจเปนเพราะ  ผูอํานวยการ
สถานพินิจ ไมกลาใชดุลยพินิจของตนแตเพียงผูเดียวในการเสนอความเห็นตอพนักงานอัยการ 
เพ่ือส่ังไมฟอง    แตสําหรับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  การกําหนดมาตรการแกไข
เด็ก หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และการตัดสินใจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังฟอง หรือส่ังไมฟอง  
เปนผลมาจากการระดมสมอง   และเปนการตัดสินใจรวมกันของผูท่ีเขารวมประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนท้ังหมด    บทบาทของผูอํานวยการสถานพินิจจึงเปนเพียง ผูอํานวยความ
สะดวกใหมีการจัดประชุมขึ้น   และเปนผูนําเสนอมติของท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ตอพนักงานอัยการเทานั้น   สําหรับในชวงสามเดือนแรกของการดําเนินงานโดยการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชนั้น   มีการ
นําคดีเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนอยมาก   เนื่องจากผูประสานงานและ
ผูอํานวยการสถานพินิจยังไมมีความม่ันใจในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    
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โดยเฉพาะในสวนของเจาหนาท่ีตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก  และตองการคําแนะนํา
ในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเกือบทุกขั้นตอน   แตหลังจากการ
ดําเนินการใชวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนผานไปไดระยะหนึ่งแลว และเจาหนาท่ีมี
ประสบการณในการทํางานมากขึ้น    ตางยอมรับวาเปนมาตรการท่ีดี   และเปนผลดีตอเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดในการไดรับโอกาสใหกลับตัวเปนคนดีโดยไมมีประวัติอาชญากรรม
ติดตัว  และยังเปนเวทีท่ีเปดโอกาสใหเด็กหรือเยาวชนกับครอบครัวไดพูดคุยหารือรวมกันเพ่ือ
แกปญหาเด็กหรือเยาวชนอยางแทจริงโดยมีชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐคอยชวยเหลือ   ซ่ึงทํา
ใหเกิดความเขาใจอันดีขึ้นภายในครอบครัวของเยาวชน   นอกจากนี้ยังใหโอกาสผูเสียหายไดมี
สิทธิพูดถึงความรูสึกของตน      และไดมีสวนรวมในการกําหนดผลของการประชุม  รวมท้ัง
เปดโอกาสใหเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และผูเสียหายไดพบปะเจรจาตกลงคาเสียหาย
กัน      อีกท้ังมีโอกาสขอโทษและใหอภัยกัน  ทําใหเกิดความสมานฉันทระหวางท้ังสองฝาย      
สําหรับชุมชนของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดอยูอาศัยก็ไดมีสวนรวมสนับสนุน ใหเด็ก
หรือเยาวชนรวมท้ังครอบครัวไดแกปญหาซ่ึงมีผลกระทบตอชุมชนโดยตรง ยิ่งกวานั้น ความ
สงบสุขในสังคมไดรับการการฟนฟูโดยการใชกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    
อันมีลักษณะเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางแทจริง เม่ือผูประสานงานการ
ประชุมและผูอํานวยการสถานพินิจไดคุนเคยและมีประสบการณและความชํานาญในการ
จัดการประชุม   การดําเนินการตางๆ ก็เปนไปอยางราบรื่น   การประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนจึงไดเปนสวนหนึ่งของงานหลักของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน    โดย
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจและเห็นวาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนมาตรการ
ท่ีเหมาะสมสําหรับคดีไมรายแรง  และเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีทําใหเกิด
ความสงบขึ้นในสังคม 
           อยางไรก็ดี เพ่ือใหการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทเปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนระบบมากยิ่งขึ้น   ในปพ.ศ. 2547  กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจึงไดติดตอสถาบันนานาชาติวาดวยการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (International   Institute   of  Restorative  Practices - IIRP)  ให
ชวยเหลือดานเทคนิคในการนําแนวทางการดําเนินการในรูปแบบ   Real      Justice     ของ IIRP   
มาใชในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในประเทศไทย 37    กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจึงได เชิญ   เ ท็ด  วาชเทล   มาเปนวิทยากรในการสัมมนา  ซ่ึงจัดขึ้น ท่ี

                                                   
         37 วันชัย  รุจนวงศ,อางแลว,เร่ืองเดียวกัน,หนา5. 
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กรุงเทพมหานคร  โดยการสนับสนุนของ  UNICEF   ซ่ึงมีผูเขารวมสัมมนาจากหลากหลาย
อาชีพ   และตอมากรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็ไดเชิญ พอล  แมคโคลด  และ เบท  
รอดแมน   ใหมาจัดการฝกอบรมเจาหนาท่ีของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในอีก
หลายรุน     เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการอบรมเปนผูประสานงานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง    และใหทําหนาท่ีเปนวิทยากรและทําการฝกอบรม ใหแกเจาหนาท่ีผูมี
หนาท่ีประสานงานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ มาเปนเวลานาน          ดังนั้น  กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน จึงไดดัดแปลงการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหเหมาะสมกับประเทศไทย
โดยเอารูปแบบของ    Real       Justice  มาผสมผสานกับรูปแบบลอมวง (Circle )  ของประเทศ
แคนนาดา  กลาวคือ ผูเขารวมการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจึงประกอบดวย  ผูเสียหาย  
ผูสนับสนุนผูเสียหายถามี  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด  รวมท้ังครอบครัว  นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห ผูแทนชุมชน  ผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ 
และผูประสานการประชุม     จะเห็นไดวาโครงสรางการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของ
ประเทศไทยไดดึงเอาชุมชนเขามารวมดวย  จึงมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับการประชุมกลุม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด และยังมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทแบบการประชุมลอมวงในประเทศแคนาดา38  ซ่ึงรวมผูคนหลากหลายในชุมชนเขา
รวมในการประชุมแกไขการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน  ในการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนนั้นสวนท่ียากท่ีสุดและเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของขั้นตอนท้ังหมด  คือ การทํางาน
อยางหนักในการเตรียมผูเสียหาย  และเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด และครอบครัวให
พรอมท่ีจะเขารวมประชุม  ซ่ึงผูประสานงานการประชุมจะตองอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด     
รวมท้ังขอดีขอเสียตางๆ ของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตอผูเสียหาย     เด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดรวมท้ังครอบครัว  ซ่ึงในการเตรียมตัวท่ีดีและเหมาะสม  จึงทําใหการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในประเทศไทยประสบความสําเร็จมากกวาความลมเหลว          
              อยางไรกด็ี  กระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนยังมีความ
เช่ือม่ันวา39  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชในการแกไขปญหาเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรายแรง  เปนมาตรการท่ี

                                                   
         38 วันชัย  รุจนวงศ,อางแลว,เร่ืองเดียวกัน,หนา 6. 
         39 วันชัย  รุจนวงศ,อางแลว,เร่ืองเดียวกัน,หนา 7. 
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เหมาะสม   ซ่ึงมีความจริงท่ีปราศจากขอสงสัย คือ ครอบครัวและชุมชน    ถือวาเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดในการบําบัดและแกไขพฤติกรรม และคืนทรัพยากรท่ีมีคุณคาใหแกสังคม 
        

2.4.2  วัตถุประสงคในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใช ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
           กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนถูก
นํามาใช เปนมาตรการเสริมในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว      โดยเปนกระบวนการอันมี
วัตถุประสงค ท่ีจะนําผู ท่ีกระทําความผิดครั้งแรก  และไมเปนอันตราย ออกจากระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก     เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทํา
ความผิดซํ้าอีก     โดยนําเด็กและเยาวชนเขาโครงการเพ่ือแกไขฟนฟูท่ีมีลักษณะของการเนน
ครอบครัวและชุมชนเปนพ้ืนฐาน     เนื่องจากเช่ือวาการดําเนินคดีอาญาอยางเปนทางการจะเปน
การสรางตราบาปใหแกเด็กและเยาวชนวาเคยเปนผูกระทําความผิดมากอน    ซ่ึงจะนําไปสู
พฤติกรรมการกระทําความผิดในอนาคตได  จึงควรหลีกเล่ียงการนําเด็กและเยาวชนเขาสู
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักโดยไมจําเปน              
           การนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชกับระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทยนั้นจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังบริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังบริบททาง
กฎหมายไปพรอมๆ กันดวย    กลาวคือ เนื่องจากสภาพของสังคมไทยมีลักษณะของการเอ้ือ
อาทรและเห็นอกเห็นใจกัน   รวมท้ังมีการใหอภัยและการประนีประนอมอยูมาก   ประกอบกับ
รูปแบบของการระงับขอพิพาทในอดีตใชลักษณะของการไกลเกล่ียโดยบุคคลซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ในชุมชน  เพ่ือยุติขอพิพาทโดยการผอนปรนใหแกกัน     ซ่ึงรูปแบบการการระงับขอพิพาทใน
สังคมไทยโบราณนี้ ถือเปนความฉลาดในการใชภูมิปญญาแกปญญาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นใน
ทองถ่ิน  โดยท้ังผูกระทําความผิด  ผูเสียหาย และสมาชิกในชุมชนลวนแตเขามามีบทบาท
โดยตรงในการแกไขปญหา และหาทางยุติความขัดแยง  ผูเสียหายไดมีโอกาสไดรับการชดใช
เยียวยาจากผูกระทําความผิด  และมีโอกาสเจรจาตอรองเพ่ือแสดงความตองการของตน  และ
ภายหลังจากท่ีไดมีการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทแลว  คูกรณีท้ังสองฝายก็ยังสามารถอยู
รวมกันในชุมชนไดดังเดิม  ลักษณะของการระงับขอพิพาทของไทยเชนนี้   ถือวามีความ
สอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนอยูมาก   ประกอบกับสภาพของสังคมไทยมีความเมตตาสงสารและใหอภัยตอเด็ก
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และเยาวชนมากกวาสังคมอ่ืนๆ  ปจจัยทางสังคมเหลานี้    ประเทศไทยจึงนับวาเอ้ืออํานวยตอ
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรายแรงและมีความประพฤติท่ี
เสียหายไมมาก  โดยไมตองถูกฟองเปนคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   
         ประเทศไทยมีกฎหมายกําหนดวิธีการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด  และสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน( Family and  Community  Groups  Conferencing)   มาใชได    คือ   พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ. 2534  มาตรา 
63    เพ่ือนํามาใชเปนมาตรการทางเลือกใหมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในช้ัน
กอนฟองเทานั้น  แตสําหรับในช้ันพิจารณาคดี และในช้ันบังคับคดีนั้น  ยังไมมีกฎหมายบัญญัติ
รองรับไวจึงไมสามารถนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนได   
         กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดูแล และบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน  ไดสนองตอบนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมโดยการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในช้ันกอนฟองภายใตกฎหมาย  
คือ   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   
พ.ศ. 2534   มาตรา 63    และผลของกฎหมายดังกลาว    จึงทําใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนสามารถนําเอาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดไดอยางราบรื่น 

 
            2.4.3  หลักเกณฑในการพิจารณาจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
        กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนในประเทศไทยไดจะถูกนํามาใชในช้ันกอนฟอง ซ่ึงอยูในขั้นตอนของการดําเนินการเพ่ือ
เสนอความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534   ซ่ึงบัญญัติวา “ ใน
กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด เม่ือผูอํานวยการสถานพินิจโดยคํานึงถึงอายุ  
ประวัติ ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษา  อบรม  สุขภาพ  ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  
ฐานะ  ตลอดจนส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณตางๆ  แหงคดีแลว เห็นวา 
เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตัวเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง  และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมท่ีจะ
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อยูในความควบคุมของสถานพินิจดวยแลว  ใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการ  ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวย   ใหมีอํานาจส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนนั้นได  
คําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการนั้นใหเปนท่ีสุด 
          การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง  ใหมีกําหนดเวลาตามท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร  แตตองไมเกินสองป 
          บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินกวาหาปขึ้นไป”    
          บทบัญญัติตามมาตรา 63 นี้  ถือวาเปนบทบัญญัติพิ เศษท่ีนํามาใชเ พ่ือหันเห 
(diversion)  คดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเล็กนอยโดยไมตองถูกฟองคดีตอศาลเยาวชน
และครอบครัวซ่ึงตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ คือ 
               1.)  เปนกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงไมเกินหาป ซ่ึงจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ได  
            กลาวคือเม่ือเด็กกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด และเปนการกระทํา
ความผิดครั้งแรก ซ่ึงความผิดนั้นมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป  และไมใชคดีท่ีรัฐมี
นโยบายปราบปรามเปนพิเศษ       จึงอยูในอํานาจของผูอํานวยการสถานพินิจท่ีจะใชวิธีการ
ควบคุมโดยไมตองฟองคดีอาญาดังกลาวได     ดังนั้นถาเปนคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงเกินกวาหาป  ผูอํานวยการสถานพินิจจะใชวิธีการควบคุม     โดยไมฟองคดีตามมาตรา 63 
ไมได 
                2.)  ผูอํานวยการสถานพินิจมีความเห็นวา เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับตัวเปนคน
ดีได 
            กลาวคือ เม่ือผูอํานวยการสถานพินิจไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนมาจากพนักงาน
สอบสวนแลว  ผูอํานวยการสถานพินิจจึงส่ังใหพนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะขอเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติสวนตัว และประวัติทางสังคมของเด็กหรือเยาวชนนั้น  และเม่ือเห็นวาเด็กหรือ
เยาวชนไดกระทําความผิดจริง และมีความประพฤติเสียหายไมมาก  และยังพอแกไขได  โดย
เด็กหรือเยาวชนนั้นไดรับสารภาพและสํานึกผิดโดยการกลาวคําขอโทษ    และตองการแกไข
ขอผิดพลาดของตนเอง    และแสดงความรับผิดชอบโดยยินยอมชดใชความเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง   รวมท้ังบิดามารดา หรือ ผูปกครองมีความเอาใจใสและพรอมสนับสนุน
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ใหเด็กหรือเยาวชนแกไขพฤติกรรม   รวมท้ังมีแผนปองกันมิใหเด็กหรือเยาวชนนั้นกลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีก 40 
                  3.)  เด็กหรือเยาวชนสมัครใจและยินยอมท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน 
               ผูอํานวยการสถานพินิจ จะเปนกําหนดระยะเวลาควบคุมเด็กหรือเยาวชนตามความ
เหมาะสมซ่ึงจะไมเกินกวาระยะเวลาสองป ถาเด็กหรือเยาวชนนั้นไมยินยอมอยูในความควบคุม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแลว   ผูอํานวยการสถานพินิจก็จะไมสามารถนํา
มาตรา 63   มาใชเพ่ือเบ่ียงเบนคดีไมได 
             4.)  ผูอํานวยการสถานพินิจก็จะดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
             กลาวคือ  การจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนก็เพ่ือใหผูเสียหายและผูกระทํา
ความผิดไดมาปรับความเขาใจกัน  โดยเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดยอมรับผิดและกลาว
คําขอโทษ และยินยอมชดใชเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น พรอมท้ังยินยอมรับการแกไขฟนฟู     
สําหรับผูเสียหายก็ยินยอมใหอภัย      และเม่ือผูเขารวมประชุมทุกฝายสามารถตกลงดวยความ
สมานฉันทโดยไดขอตกลงเปนท่ียุติแลว   ผูอํานวยการสถานพินิจก็จะมีความเห็นวาไมสมควร
ฟองเด็กหรือเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัว แลวนําเสนอตอพนักงานอัยการเพ่ือทํา
ความเห็นตอไป 
                5.)  พนักงานอัยการตองพิจารณาเพ่ือทําความเห็น   และเม่ือพนักงานอัยการ
เห็นชอบดวยกับความเห็นท่ีผูอํานวยการสถานพินิจเสนอมา  พนักงานอัยการก็จะมีความเห็น
ส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนดังกลาว    จึงเปนผลทําใหคดีนั้นยุติลงในช้ันพนักงานอัยการ   เด็ก
หรือเยาวชนนั้นจึงไมตองถูกฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวอีกตอไป 
              อาจจะกลาวไดวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเห (diversion) คดีเด็กหรือเยาวชน  ถือวา
เปนมาตรการทางเลือกท่ีดี ท่ีนํามาใชเสริมกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแส
หลัก โดยเปนกระบวนการสรางความสมานฉันทดวยความพอใจของตัวผูเสียหาย  และเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดรวมท้ังครอบครัวและชุมชน   และยังสามารถปองกันการกลับมา
กระทําความผิดซํ้าไดในระดับจิตสํานึก   อีกท้ังชวยลดจํานวนคดีท่ีลนกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก      และชวยลดคาใชจายท้ังกระบวนการตั้งแตตนจบโดยท่ี

                                                   
        40 อัจฉรียา   ชูตินันทน ,“ การไมฟองคดีอาญา”,กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว, พิมพคร้ังที2่ 
กรุงเทพฯ : วิญูชน 2551,หนา 173 – 174. 
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คดีสามารถยุติลงไดอยางรวดเร็ว     รวมท้ังสงเสริมสันติสุขและสรางความสมานฉันทใน
สังคมไทย 
          
                      2.4.4   วิธดีําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   
           สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดูแลและบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน  โดยผลของกฎหมายประกอบกับ นโยบาย
ของกระทรวงยุติธรรม   จึงถูกกําหนดใหเปนหนวยงานท่ีตองนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กหรือเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว      ซ่ึงในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีจัดขึ้นโดย
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนนั้นจะประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ คือ 
             1.)  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด   รวมท้ังครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด ไดแก บิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือญาติซ่ึงใกลชิดซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน 
            2.)  คณะสหวิชาชีพ   ไดแก    ผูอํานวยการสถานพินิจ     พนักงานคุมประพฤติ    
พนักงานสังคมสงเคราะห    หรือนักจิตวิทยา  พนักงานสอบสวน    พนักงานอัยการ  หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน    ผูนําชุมชน   ผูใหญบาน   ครู  อาจารย   เปนตน 
           3.)  ผูเสียหาย รวมท้ังครอบครัวของผูเสียหายและบุคคลท่ีจะเปนกําลังใจใหกับ
ผูเสียหาย 
           ในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
กลาวคือ    เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดจะเริ่มตนดวยการเลาเรื่องการกระทําความผิดและ
สาเหตแุหงการกระทําความผิดของตนเอง  สําหรับผูเสียหายจะอธิบายใหเด็กหรือเยาวชนได
ทราบถึงความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้น  
และรวมกันอภิปรายเพ่ือหาทางออก พรอมท้ังวางแนวทางแกไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน
นั้นดวย   อาทิเชน    ใหอุปสมบทหมูตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมในชวงปดภาคเรียน   หรือให
เด็กหรือเยาวชนทํางานบริการสังคมตามระยะเวลาท่ีผูเขารวมประชุมเห็นวาเหมาะสมกับ
ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนไดกระทําลง  เปนตน    อยางไรก็ดีวันและเวลาดังกลาวตองไม
ขัดขวางตอการศึกษาเลาเรียนหรืออาชีพท่ีเด็กหรือเยาวชนทําอยู  และลักษณะของงานท่ีใหทํา
ตองไมเปนการประจาน หรือใชแรงงานเกินสมควร  และเม่ือท่ีประชุมไดขอตกลงเปนท่ียุติโดย
ไดวางแผนแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนโดยไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายแลว   ก็จะจัดใหมี
การทําบันทึกขอตกลงเพ่ือใหทุกฝายลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  และหากคดีนั้นมีผูเสียหาย  
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ก็ตองจัดทําบันทึกความยินยอมของผูเสียหายไวดวย  และทําบันทึกความยินยอมของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเพ่ือรับการแกไขใน
แบบท่ีกําหนด   นอกจากนี้ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังตองจัดใหเด็กหรือ
เยาวชนใหคําม่ันสัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก  และกําหนดใหมีการติดตามความประพฤติ
โดยใหเด็กหรือเยาวชนมาพบเพ่ือรายงานตัวเปนครั้งคราว  ท้ังนี้เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตัว
ของเด็กหรือเยาวชนภายในระยะเวลาตามท่ีคณะผูเขารวมประชุมกําหนด     ในการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเม่ือพนักงานอัยการไดมีสวนรวมโดยตรงในการใหความเห็นชอบตอแนว
ทางแกไขของคณะท่ีประชุมเชนนี้แลว      เม่ือผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นตาม
มาตรา  63  มายังพนักงานอัยการ   ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการมักจะมีความเห็นสอดคลองกับ 
ความเห็นท่ีผูอํานวยการสถานพินิจเสนอมา  อันเปนผลใหคดียุติลงในช้ันพนักงานอัยการ    ทํา
ใหเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้ถูกหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
กระแสหลัก  โดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว    
 

2.4.5  มาตรการและการติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางแกไขและแผนฟนฟู 
           สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   มีหนาท่ีตองติดตามผลการปฏิบัติตนของ
เด็กและเยาวชนซ่ึงตองปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟูท่ีบันทึกไวตามขอตกลงท่ีกําหนด  ซ่ึงหาก
เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือขอกําหนดหรือปฏิบัติไมครบถวน หรือกลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีกในระหวางรับการแกไขฟนฟู    ผูอํานวยการสถานพินิจก็จะยุติการ
ดําเนินการเพ่ือเสนอความเห็นตามมาตรา 63    โดยเด็กหรือเยาวชนนั้นจะถูกดําเนินคดีตามปกติ
ตอไป 
         อยางไรก็ดี  ในการท่ีเด็กหรือเยาวชนตองปฏิบัติตามแนวทางแกไขตามแผน
ขอตกลงของคณะผูเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น จะถูกจํากัดกรอบ
ระยะเวลาในการฟองคดีตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนี้ดวย   ซ่ึงในความผิดท่ีดําเนินการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในปจจุบัน คือ ความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางสูงตามท่ีกฎหมาย
ไวใหจําคุกไมเกินหาป  จะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม  พนักงานอัยการจึงตองยื่นฟองคดีตอศาล
เยาวชนและครอบครัวใหทันภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกจับ  และหาก
เกิดความจําเปนท่ีไมสามารถฟองเด็กหรือเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัวไดทันภายใน
ระยะเวลาดังกลาว   พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นคํารองขอผัดฟองตอศาล
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เยาวชนและครอบครัวไดอีกครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตท้ังนี้ตองไมเกินสองครั้ง  ซ่ึงถือวาเปน
ระยะเวลาสูงสุดท่ีตองดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหแลวเสร็จ    เพ่ือให
ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นตอพนักงานอัยการใหทันภายในกําหนดระยะเวลาฟอง
คดี     ซ่ึงในทางปฏิบัติสําหรับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดดําเนินการภายใน
กําหนดระยะเวลาในการฟองคดีแลว  แมปรากฏวาการปฏิบัติตามขอตกลงตามแผนแกไขฟนฟู 
ยังไมเสร็จ อาจเปนเพราะระยะเวลาท่ีกําหนดใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟูมี
กําหนดเวลานานกวากําหนดเวลาในการฟองคดีท่ีเหลืออยู  กรณีเชนนี้ก็สามารถขยายระยะเวลา
ใหเด็กหรือเยาวชนไดปฏิบัติตามแนวทางแกไขของแผนฟนฟูไดตอไปอีกโดยไมผลกระทบกับ
กําหนดระยะในการฟองคดีตามาตรา 51  เพียงการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะตอง
เสร็จส้ินใหทันภายใตกรอบกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด          
 
2.5   ประสิทธิผลของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนตามมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
       ปจจุบัน ปญหาของเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีความรุนแรงและสลับซับซอนมาก
ขึ้น  การละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวในรูปแบบตางๆ 
กอใหเกิดทักษะในเชิงลบตอครอบครัวและสังคมในกลุมของเด็กและเยาวชน  ทําใหเด็กและ
เยาวชนเขาสูวงจรของการกระทําความผิดอยางตอเนื่อง   และยังไมมีการพัฒนามาตรการ
ทางเลือกท่ีดีกวาการฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   จึงทําใหมีการนําคดีทุกประเภทขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว  สงผลใหเกิดปญหาคดีลนศาลเยาวชนและครอบครัว   และทําให
ภารกิจของศาลเยาวชนเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย   พรอมท้ังยังสงผลตอปญหาความแออัดใน
สถานแรกรับและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน   จึงแสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนไทยนั้นรัฐจะรับภาระหนาท่ีท้ังหมดโดยแยกเด็กและเยาวชนออกจาก
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม   โดยไมเปดโอกาสใหครอบครัว  ชุมชน และสังคมเขามาจัดการ
กับปญหาพฤติกรรมท่ีมีลักษณะฝาฝนกฎหมายท่ีไมรุนแรงและเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติ
ท่ีเสียหายไมมาก  ซ่ึงบางครั้งไมจําเปนตองนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนแบเต็มรูปแบบก็ได  ปรกอบกับผูเสียหายสวนใหญเขามาบทบาทในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนคอนขางนอย    รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดสวน
ใหญเม่ือเกิดปญหามักจะเสียความภาคภูมิใจในตนเองมองตนเองดอยคา  เปนท่ีรังเกียจของ
สังคม  ในขณะท่ีระบบการบําบัด แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนในระบบกระบวนการยุติธรรม
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สําหรับเด็กและเยาวชนยังผูกติดกับการวินิจฉัยขอถูกผิดของการกระทํามากเกินไปจนลืมไปวา
เด็กและเยาวชนเหลานั้นจะกลับตนเปนคนดีมีประโยชนตอสังคมไดหรือไม   จึงทําใหระบบท่ี
เปนอยูสวนใหญมุงผลักดันเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดทุกรายเขาสูกระบวนการทาง
คดีอาญาและสงตัวไปเขารับการฝกและอบรมมากกวา  โดยไมมีการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดกอนขั้นตอนการฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว  ทําใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดไมวาคดีท่ีมีขอหาเล็กนอย หรือคดีท่ีมีขอหารายแรงจะตองถูกดําเนินคดีและถูกสงฟอง
ศาลเยาวชนและครอบครัว นอกจากจะทําใหเด็กและเยาวชนตองมีตราบาปติดตัวแลว   การท่ี
เด็กและเยาวชนตองเขารับการฝกและอบรมปะปนกันทุกประเภทของคดี ยอมอาจจะกอใหเกิด
การถายทอดพฤติกรรมในการกรทําความผิดใหแกกันได    และสงผลใหเด็กและเยาวชน
เหลานั้นมีโอกาสท่ีจะหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าไดอีก    หรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ี
รุนแรงยิ่งขึ้นได      ดังนั้นการแกไขกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพจึงจําเปนตองพัฒนามาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชกับคดีเด็กและ
เยาวชน  
             กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การดูแล  บําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด   จึงสนองตอบนโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม โดยนําเอากระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหม  ไดแก    การนําเอา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ( Family  and  
Community  Groups  Conferencing )   มาใชในการแกปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
แทนวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนแบบดั้งเดิม   ซ่ึงถือวาเปนมาตรการแบงเบาภาระคดีโดยการ
หันเห ( Diversion )  คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ในช้ันกอนฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา63   ไดบัญญัติรับรอง ให
ผูอํานวยการสถานพินิจนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน ( Family  and  Community  Groups  Conferencing )   มาใชในขั้นตอนของการทํา
ความเห็นเสนอตอพนักงานอัยการ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว  จึงทําใหคดียุติลงไดในช้ันพนักงานอัยการ  ซ่ึงเกณฑท่ีจะนํามาพิจารณาในการ
ประชุมชนกลุมครอบครัวและชุมชนไดนั้น ตองปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดเปน
ครั้งแรกและมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายไมรุนแรงคือเปนคดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไม
เกินหาป    รวมท้ังตองไมใชคดีท่ีรัฐมีนโยบายปราบปรามเปนพิเศษ     เม่ือเด็กหรือเยาวชนนั้น
มีความประพฤติท่ีเสียหายไมมาก พอท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นได พรอมท้ังผูเสียหาย
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ยินยอมใหมีการบรรเทาผลรายนั้น  รวมท้ัง ครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้นตองใหความ
รวมมือและมีแผนแกไขเด็กและเยาวชนท่ีชัดเจนดวย   ซ่ึงกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนไดส่ังใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศเริ่มนําเอาวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับคดีเด็กและเยาวชนโดยเปนไปตามระบบและวิธีการท่ีกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดกําหนดขึ้น โดยมีคําส่ังใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนท่ัวประเทศ เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป   ซ่ึงนับตั้งแต
นั้นมาจนถึงปจจุบัน มีผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน โดยแยกพิจารณา ดังนี้ 

1.)  รายงานผลการดําเนินการในภาพรวมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน 
               สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศไทยไดนําเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว        โดยแสดงผลการ
ดําเนินการในภาพรวมตั้งแต วันท่ี 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2546  ถึง พ.ศ. 2550  ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี  2  ดังนี้ 
                                                          
  ตารางที่   2    รายงานผลการดําเนินการในภาพรวมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนท่ัวประเทศตั้งแตวันท่ี 1   มิถุนายน   พ.ศ. 2546     ถึง  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2550 
 

ผลการดําเนินการตั้งแต 1 มิ.ย. 46 ถึง ธ.ค. 50 จํานวน 
( คน ) 

จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ และถูกสงตัวมาดําเนินคด ี       182,982 
เปนความผิดท่ีอยูในเกณฑและไดเสนอ ความเห็นตามมาตรา 63         27,073 
จัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน         20,607 
พนักงานอัยการเห็นชอบกับความเห็นผูอํานวยการสถานพินิจและส่ังไมฟอง         17,364 
พนักงานอัยการไมเห็นชอบกับความเห็นผูอํานวยการสถานพินิจและส่ังฟอง               178 
เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟอง กลับมากระทําความผิดซํ้า              651 
ที่มาขอมูล    กลุมพัฒนาระบบงานคดี  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม 
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              จากผลการดําเนินการของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศไทยได
นําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคู
กับมาตรา  63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต 
วันท่ี 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2546     จนถึง  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2550    พบวามีเด็กและเยาวชนท่ี
ถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดี   มีจํานวนท้ังส้ิน    182,982คน     เปนเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดท่ีอยูในและไดเสนอความเห็นตามมาตรา 63    มีจํานวน  27,073 คน     คิดเปนรอยละ
14.795   ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมดในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน   สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุม
ครอบครัว     มีจํานวน  20,607  คน   คิดเปนรอยละ  76.116  ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63   ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอ
ความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มีจํานวน  17,542  คน โดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวย
และมีคําส่ังไมฟอง    มีจํานวน  17,364  คน คิดเปนรอยละ  98.985      และเปนคดีท่ีพนักงาน
อัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง   มีจํานวน 178   คน     คิดเปนรอยละ 1.015   สําหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า มีจํานวน  651  คน  คิดเปน
รอยละ  3.749    
 
           2 .)  รายงานผลการดําเนินการโดยจําแนกเปนปงบประมาณ ของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน         
                สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศไทยไดนําเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว           ซ่ึงแสดงผลการ
ดําเนินการโดยจําแนกเปนรายปงบประมาณ   ตั้งแตปงบประมาณ 2546  ถึง  ปงบประมาณ  
2550     ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 3      ดังนี้   
 
ตารางที่   3   รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมโดยใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวควบคูกับมาตรา  63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและ ครอบครัว  พ.ศ.  2534  ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 
จําแนกเปนรายปงบประมาณ   ตั้งแตปงบประมาณ 2546  ถึง  ปงบประมาณ 2550 
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ปงบประมาณ 
 

รายงาน 

2546 
(1ต.ค.45 -
30ก.ย.46) 

2547 
(1ต.ค.46-30 

ก.ย.47) 

2548 
(1ต.ค.47-30 

ก.ย.48) 

2549 
(1ต.ค.48-
30ก.ย.49) 

2550 
(1ต.ค.49-30

ก.ย.50) 
จํานวน ด/ยท่ีถูก
จับท้ังหมด 

17,658 31,207 34,666 43,913 50,550 

อัตราโทษจําคุก 
ไมเกิน 5 ป 

4,727 10,798 14,189 18,023 21,505 

เห็นสมควร 
เสนอใช ม. 63 

1,311 4,456 6,751 6,954 6,695 

ไมสําเร็จ 0 609 286 291 177 
ประชุมกลุม
ครอบครัวฯ 

817 3,005 5,123 5,272 5,428 

เสนอความเห็น
เพ่ือส่ังไมฟอง 

483 2,987 5,272 5,143 5,274 

เห็นดวยมี 
คําส่ังไมฟอง 

583 1,872 4,840 4,455 4,749 

ไมเห็นดวยมี
คําส่ังไมฟอง 

0 44 50 34 47 

ส่ังไมฟองแลว
กระทําผิดซํ้า 

8 52 162 195 185 

ที่มาขอมูล กลุมพัฒนาระบบงานคดี  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน     กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม 
                
               จากผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  ในปงบประมาณ 2546   มีเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกจับในคดีอาญาจํานวนท้ังส้ิน 17,658 คน     โดยเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
อาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน  3 ป41  มีจํานวน  4,727  คน คิดเปนรอยละ 26.769 

                                                   
           41 เดิมบทบัญญัติตามมาตรา 63 มิใหใชบังคับแกการกระทําความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวให
จําคุกเกินกวาสามปข้ึนไป  ตอมาไดมีการแกไขกฎหมายในปพ.ศ. 2547ในบทบัญญัติมาตรา 63 โดยมิใหใชบังคับแกการกระทํา
ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินกวาหาปข้ึนไป. 
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ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับกุมท้ังหมด      พนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง มีจํานวน  583  คน    
คิดเปนรอยละ 3.301 ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับท้ังหมด  หรือคิดเปนรอยละ  12.333  ของเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกจับในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน 3 ป   สําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก มีจํานวน  8  คน    คิดเปนรอย
ละ 1.372     มาตรการในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมตามมติของคณะรัฐมนตรีท่ี
ไดเห็นชอบในหลักการ และกระทรวงยุติธรรมไดมีคําส่ังท่ี   56/2546    ลงวันท่ี 4   มีนาคม  
พ.ศ. 2546  แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเรงรัดติดตาม   การกําหนดรูปแบบแนวทางการ
ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว    ดังนั้นกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จึงไดนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกดวยการประชุมกลุมครอบครัวมาใชควบคูกับมาตรา 63       
เปนแนวทางในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนและลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนไดในอีกสวนหนึ่ง 
            ในปงบประมาณ 2547        มีเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดี
จํานวนท้ังส้ิน   31,207 คน      เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงให
จําคุกไมเกินหาป   มีจํานวน 10,798    คิดเปนรอยละ 34.601 ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและ
ถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมด       เปนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอ
ความเห็นใหใชมาตรา 63   มีจํานวน  4,456   คน      คิดเปนรอยละ 41.266    ของจํานวนเด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป    สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     มีจํานวน  3,005 คน     
คิดเปนรอยละ  67.437  ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑ และเสนอ
ความเห็นใหใชมาตรา 63    ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มีจํานวน  
2,987  คน    โ ดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง มีจํานวน  1,872  
คน      คิดเปนรอยละ  62.671    และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง  มี
จํานวน 44 คน      คิดเปนรอยละ  1.473  สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและ
กลับมากระทําความผิดซํ้ามีจํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  2.777 
        ในปงบประมาณ 2548      มีเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดี
จํานวนท้ังส้ิน    34,666 คน     เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงให
จําคุกไมเกินหาป   มีจํานวน 14,189       คิดเปนรอยละ  40.930  ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ
และถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมด        เปนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและ
เสนอความเห็นใหใชมาตรา 63    มีจํานวน  6,751   คน     คิดเปนรอยละ 47.579    ของจํานวน
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป    สถานพินิจ
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และคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    มีจํานวน  5,123 
คน        คิดเปนรอยละ  75.885  ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและ
เสนอความเห็นใหใชมาตรา 63   ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มี
จํานวน  5,272  คน   โดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง มีจํานวน  
4,840  คน  คิดเปนรอยละ  91.805    และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง  
มีจํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 0.948  สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและ
กลับมากระทําความผิดซํ้า มีจํานวน  162 คน  คิดเปนรอยละ  3.347 
          ในปงบประมาณ 2549    มีเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีจํานวน
ท้ังส้ิน   43,913 คน   เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน
หาป   มีจํานวน 18,023   คิดเปนรอยละ  41.042    ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีท้ังหมด    เปนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใช
มาตรา 63   มีจํานวน  6,954  คน  คิดเปนรอยละ  38.584    ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป     สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     มีจํานวน  5,272  คน   คิดเปนรอยละ  
75.812  ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใช
มาตรา 63     ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มีจํานวน  5,143  คน     โดย
จําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง    มีจํานวน  4,455   คน   คิดเปน
รอยละ  86.62   และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง   มีจํานวน 34   คน  
คิดเปนรอยละ 0.66    สําหรบัเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิด
ซํ้า มีจํานวน  195   คน  คิดเปนรอยละ  4.377 
                 ในปงบประมาณ 2550     มีเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดี  
จํานวนท้ังส้ิน  50,550 คน     เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงให
จําคุกไมเกินหาป   มีจํานวน  21,505     คิดเปนรอยละ  42.542    ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ
และถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมด        เปนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและ
เสนอความเห็นใหใชมาตรา 63     มีจํานวน  6,695  คน      คิดเปนรอยละ  31.132    ของจํานวน
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป   สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     มีจํานวน  5,428  
คน      คิดเปนรอยละ  81.075          ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑ
และเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63     ผูอํานวยการสถานพินิจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มี
จํานวน  5,274  คน    โดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง  มีจํานวน  

DPU



                                                                                                                                                  56 
  

4,749   คน     คิดเปนรอยละ  90.045        และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ัง
ฟอง   มีจํานวน 47   คน    คิดเปนรอยละ 0.891          สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไม
ฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า มีจํานวน  185  คน  คิดเปนรอยละ  3.896 จากการ
ดําเนินการดังกลาวสามารถทําใหประหยัดงบประมาณของรัฐในหนวยงานกระบวนการ
ยุติธรรมช้ันถัดไปมากกวา 100 ลานบาทตอป42 
         จากผลการดําเนินการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึง  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  นั้น  พบวาสามารถดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง         
           อยางไรก็ตาม    จากสถิติคดีท่ีปรากฏในภาพรวมของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนท่ัวประเทศกลับพบวา  มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ตั้งแตวันที่1มิถุนายน 
พ.ศ. 2546  จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550   ไดเพียง  17,364 คน     คิดเปนรอยละ 9.489    
ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักแบบเต็มรูปแบบซ่ึงมีถึง 182,982   คน และหากพิจารณาโดยจําแนกเปนรายปงบประมาณ
ตั้งแตปงบประมาณ 2546   ถึง ปงบประมาณ 2550 กลับพบวา  มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน        
ปงบประมาณ 2546 มีจํานวน  583 คน    คิดเปนรอยละ 3.301   ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ
และถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบซ่ึงมีถึง 
17,658   คน  ปงบประมาณ 2547   มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชนจํานวน 1,872 คน      คิดเปน
รอยละ 5.998   ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบซ่ึงมีถึง  31,207  คน  ปงบประมาณ 2548    มีการหันเห
คดีเด็กและเยาวชนจํานวน  4,840 คน    คิดเปนรอยละ 13.961   ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ
และถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบซ่ึงมีถึง  
34,666  คน  ปงบประมาณ 2549     มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชนจํานวน  4,455  คน    คิดเปน
รอยละ  10.145  ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบซ่ึงมีถึง   43,913  คน  ปงบประมาณ 2550     มีการหันเห

                                                   
        42  รายงานผลการดําเนินการปงบประมาณ 2550 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  กลุมพัฒนาระบบงานคดี  สํานักพัฒนาระ
งานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม. 
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คดีเด็กและเยาวชนจํานวน     4,749  คน คิดเปนรอยละ 9.394  ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและ
ถูกสงตัวมาดําเนินคดีเพ่ือนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบเยาวชนซ่ึง
มีถึง   50,550  คน  
              ประเทศไทยไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2534    เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก เฉพาะในช้ันกอนฟองเทานั้น และ
สามารถนํามาใชไดเฉพาะกับคดีบางประเภทเทานั้น  และไมสามารถนํามาใชกับคดีท่ีรัฐมี
นโยบายปราบปรามเปนพิเศษดวย  สวนในช้ันพิจารณาคดีและช้ันบังคับคดียังไมสามารถนําเอา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชได       
ฉะนั้นมุมมองของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบคดีความ    กลับมีแต
สรางความคับแคนใจ ความบาดหมาง รวมท้ังสรางตราบาปใหแกเด็กและเยาวชน ซ่ึงไมเปน
ผลดีตอฝายหนึ่งฝายใดอยางแนนอน   จากการศึกษาในเบ้ืองตนถึงผลการดําเนินงานของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนในช้ันกอนฟองนั้น เห็นวา      
ชวยแบงเบาภาระคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยสงผลถึงการชวยลดปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   รวมท้ังชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน
ไปในทางท่ีดีขึ้นซ่ึงสงผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนในกลุมนี้ลง
ไดในระดับหนึ่ง    โดยจากรายงานผลการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหัน
เหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    ตั้งแตวันท่ี 1 
มิถุนายน  พ.ศ. 2546   ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2550  พบวา เด็กและเยาวชนกลุมท่ีไดรับการส่ัง
ไมฟอง และกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก    คิดเปนรอยละ  3.749   เทานั้น  ซ่ึงตรงนี้นาจะ
สะทอนใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
เหมาะกับสังคมไทยท่ีมีความเห็นอกเห็นใจและยึดถือการใหอภัยกันเปนสําคัญ  รวมท้ังยังสงผล
ดีและมีความคุมคาในการนํามาใชแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด   โดยเห็นวา 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน สมควรท่ีจะไดรับ
การสงเสริมใหนํามาใชในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนอีกดวย 
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มาตรการทางกฎหมายวาดวยการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
         โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับ 
                                           เด็กและเยาวชนในตางประเทศ 
    
             การศึกษาในบทนี้   ผูศึกษาวิจัยจะทําการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน
รูปแบบของประชุมกลุมครอบครัว   (Family Group Conferencing หรือ FGC )  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีใช
กันอยางแพรหลายและไดผลดีในตางประเทศ     โดยเปนรูปแบบท่ีผูศึกษาวิจัยเห็นวาควรนํามาใช
เปนมาตรการทางเลือกเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย     โดยการหันเหคดีเด็กและเยาวชนบางประเภทโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของประชุมกลุมครอบครัวดังกลาวนี้
จะมุงเนนท่ีการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ   โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนท่ีเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอาศัยอยู    โดยเปาหมายสําคัญกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของ
ประชุมกลุมครอบครัว คือ การสรางความสมานฉันทปรองดองและสรางความเขาใจกันของคนใน
สังคม       
           ในลําดับตอไปนี้ผูศึกษาวิจัยจะทําการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบ
ของประชุมกลุมครอบครัว   (Family Group Conferencing )   ท่ีมีการใชในตางประเทศ  โดยเฉพาะ
ประเทศนิวซีแลนดซ่ึงวาถือเปนตนกําเนิดของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน
รูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัว   (Family Group Conferencing) มาใชเปนครั้งแรก  และ
ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ  ซ่ึงตอมาไดขยายไปยังประเทศตางๆ ดวย อาทิเชน ประเทศ
ออสเตรเลีย  ประเทศญี่ปุน  และประเทศสิงคโปร  เปนตน      ท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสมในการนํามา
ปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยตอไป  
 
3.1     กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 

   ประเทศนิวซีแลนดมีระบบการอํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนและสงเสริม 
สวัสดิภาพของเด็ก  โดยมีกฎหมายท่ีช่ือวา  Children , Young  Persons  and  Their  Families  Act  
1989  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีการใชมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมกลุม
ครอบครัว  เพ่ือเบ่ียงเบนคดีอาญาเด็กและเยาวชนใหออกจากศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
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กลาวคือ เด็กหรือเยาวชนจะไมถูกดําเนินคดีอาญา  หากวายังมีมาตรการอ่ืนท่ีจะนํามาใชแทนการ
ดําเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนได  เวนแตคดีฆาตกรรม  หรือ  คดีท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนของ
สาธารณะท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนประการอ่ืน     นอกจากนี้กฎหมาย Children , Young  Persons  
and  Their  Families  Act  1989  ยังไดกําหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไวกลาวคือ  
“  เด็ก”  หมายถึงบุคคลท่ีตั้งแต  10  ปบริบูรณแตไมถึง  14  ปบริบูรณ สําหรับ   “ เยาวชน”    
หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต  14  ปบริบูรณ  แตไมถึง 17 ปบริบูรณ  โดยหมายรวมถึง  บุคคลท่ี
สมรสแลว1  โดยกฎหมายถือวาความรับผิดทางอาญาของบุคคลจะเริ่มเม่ือบุคคลนั้นมีอายุตั้งแต  10  
ปบริบูรณ     โดยกฎหมายถืออายุของเด็กหรือเยาวชนในขณะกระทําความผิดเปนเกณฑในการขึ้น
ศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว      ดังนั้น  กฎหมายฉบับนี้จึงไมใชบังคับแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต  
17  ปบริบูรณขึ้นไป  ซ่ึงจะตองถูกดําเนินคดีในศาลอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ถูกลงโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ   อยางไรก็ดี   กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดวา
กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดกฎหมายอาญาตองไดรับการปฏิบัติตามขั้นตอนลําดับดังนี้  คือ2 

 1.)   กรณีท่ีเปนความผิดอาญาเล็กนอย  กฎหมายสนับสนุนใหเจาหนาท่ีตํารวจนํามาตรการ
วา กลาวตักเตือนมาใชเปนลําดับแรกกอน 
   2.)  กรณีท่ีเปนความผิดอาญาในลําดับรุนแรงขึ้น  แตการดําเนินคดีอาญานั้นไมเปน
ประโยชนตอสาธารณะ และเห็นวาการใชวิธีการวากลาวตักเตือนนั้นไมมีความเหมาะสมกับกรณี
ดังกลาว  เจาหนาท่ีตํารวจจะสงเด็กหรือเยาวชนไปยังเจาหนาท่ีชวยเหลือเยาวชน  เพ่ือพิจารณาหา 
มาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสมมาใชกับเด็กและเยาวชน แทนการดําเนินคดีอาญาในศาลคดีเด็ก เยาวชน
และครอบครัวตอไป 
   3.)   กรณีท่ีเปนความผิดอาญาท่ีรายแรงมาก  และกระทําความผิดซํ้า  ภายหลังท่ีเจาหนาท่ี
ตํารวจไดปรึกษาหารือกับผูชวยเหลือเยาวชน  และผูประสานงานกระบวนยุติธรรมสําหรับเยาวชน
แลววาการดําเนินคดีอาญาจะไมเปนประโยชนตอสาธารณะ  รวมท้ังไมประโยชนกับเด็กและ
เยาวชน  กรณีนี้จะจัดใหมีการประชุม กลุมครอบครัวขึ้น 
     4.)  หากการประชุมกลุมครอบครัวสรุปแลวไดขอเสนอแนะวาการดําเนินคดีอาญาตอเด็ก
และ เยาวชนดังกลาวจะเปนประโยชนตอสาธารณะแลว     เด็กและเยาวชนนั้นก็จะถูกดําเนินคดีใน
ศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวโดยใชวิธีการท่ีเปนการดูแลและใหการคุมครองแกเด็กและ  
เยาวชนเปนหลัก 

                                                   
        1  Ministry  of  Justice  New  Zealand  hllp:  www.  Justice . govt.nz/youth – justice / imdex.html. 
        2  Morris  A.  Maxwell  G. and  Robertson  J , “ Giving  victims  a  voice: a  New  Zealand  Experiment”  ,  The     
 Howasd  Journal  of  Criminal  Justice  ( 1993 ) , 32 (4)  p.304 – 321 . 
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3.1.1   กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวในระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศนิวซีแลนด 

       ตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด  คือ  พระราชบัญญัติวาดวยเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวค.ศ.1989  ถือวา  การประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนเปนกระบวนการตัดสินใจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชน  สมาชิกใน
ครอบครัวของผูกระทําความผิด  หรือชุมชน  และผูเสียหายท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้น  
รวมท้ังครอบครัวและผูใกลชิดกับผูเสียหาย   โดยการประชุมกลุมครอบครัวเปนการประชุมเพ่ือ
พิจารณาวาเด็กหรือเยาวชนนั้นไดกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม   และในกรณีท่ีเด็กหรือ
เยาวชนยอมรับวากระทําความผิดจริง     ก็จะจัดใหมีการทําแผนการดําเนินการเพ่ือจะทําใหแนใจวา  
เด็กหรือเยาวชนนั้นตองมีความสํานึกผิด  โดยยอมรับผิดตอการกระทําของตนเองและมีการกระตุน
ใหมีความรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของตนเอง  โดยตองนําผลประโยชนของผูเสียหายเขา
มาพิจารณาประกอบดวย  และมาตรการใดๆ ท่ีนํามาใชกับการกระทําความผิดจะตองเปนมาตรการ
ท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวและชุมชน  หรือพัฒนาวิธีการของครอบครัวหรือชุมชน
เองในการจัดการกับการกระทําความผิดของเด็ก  หรือเยาวชนในครอบครัวหรือชุมชนนั้น 
       อยางไรก็ดี   พระราชบัญญัติวาดวยเด็ก เยาวชนและครอบครัวไดกําหนดหลักการประชุม 
 กลุมครอบครัวไว     พอสรุปเปนหลักการสําคัญไวดังนี้  คือ3   
  1.) หากมีทางเลือกอ่ืนในการจัดการกับเด็ก หรือเยาวชนนั้นแลวก็ไมควรดําเนินการตาม    
 กระบวนการในพระราชบัญญัติฉบับนี้กับเด็กหรือเยาวชน   เวนแตเปนกรณีท่ีจําเปนตองกระทํา 
 เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
  2.)  ไมควรมีการดําเนินการตามกระบวนการนี้ เพียงเพ่ือจัดใหมีความชวยเหลือ หรือ
จัดบริการใหตามความตองการท่ีจําเปนของเยาวชนและครอบครัว  เพ่ือทําใหสวัสดิการของเยาวชน
หรือ ครอบครัวดีขึ้นเทานั้น 

3.) มาตรการท่ีนํามาใชตองไดรับการวางรูปแบบ  เพ่ือเสริมสรางใหครอบครัวเขมแข็งขึ้น 
และชวยครอบครัวใหพัฒนาความสามารถในการจัดการกับปญหาเยาวชนในครอบครัวท่ีกระทําผิด
นั้น 

4.)   เยาวชนควรจะอยูกับครอบครัวและชุมชนหากเปนไปไดและตองไมเปนภัยตอความ
ปลอดภัยของชุมชนนั้น 

                                                   
         3  วันชัย  รุจนวงศ , “  การริเร่ิมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศนิวซีแลนด”  ,  เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ  ระหวางวันที่  23  กรกฎาคม  ถึง  วันที่  2  สิงหาคม  2547  ณ  ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศนิวซีแลนด  จัดโดยศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ,  หนา  1 – 2 . 
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5.)  อายุของเด็กและเยาวชนถือเปนเหตุบรรเทาโทษ  ในกรณีท่ีมีการพิจารณาโทษท่ีจะลง
แก  เยาวชนท่ีกระทําผิด  และประเภทของโทษท่ีจะลงดวย 

6.)  โทษท่ีจะลงจะตองถูกกําหนดใหเปนไปในทางท่ีจะรักษาและสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ของผูกระทําความผิด  โดยใหอยูกับครอบครัวใหมากท่ีสุดและตองมีลักษณะท่ีเปนการจํากัด 
 เสรีภาพใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเหมาะสมกับโทษเทานั้น 
  7.)  มาตรการใดก็ตาม ท่ีนํามาใชลงโทษกับแด็กจะตองคํานึงถึงประโยชนของผูเสียหาย
ดวยเสมอ 
 
                 ก.  ขั้นตอนการนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก 
และเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
         กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวจะถูก
นํามาใชใน  2  ขั้นตอน  คือ  ท้ังในช้ันกอนฟองคดีอาญา และภายหลังจากท่ีมีการฟองคดีอาญาตอ
ศาลคดีเด็กเยาวชน และครอบครัวดังกลาวเปนลําดับ ดังนี้ 
                1.)  การนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในชั้นกอนฟองคดีอาญา 
        กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศนิวซีแลนดจะเริ่มตน เม่ือเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดอาญาและถูกจับ    เจาหนาท่ีตํารวจก็จะตองพิจารณาวาสมควรจะดําเนิน
คดีอาญาตอเด็กหรือเยาวชนในความผิดท่ีถูกกลาวหาหรือไม โดยตองคํานึงถึงความรายแรงของ
ความผิด   สภาพของความผิด    และจํานวนของการกระทําความผิดในครั้งกอนๆ  ท่ีไดกระทําลง
โดยเด็กและเยาวชน4       ถาปรากฏวาเปนความผิดเล็กนอย และเด็กหรือเยาวชนยอมรับการกระทํา
ความผิดนั้นเจาหนาท่ีตํารวจก็จะใชวิธีการกลาวตักเตือนเด็กหรือเยาวชนนั้น 5      การวากลาว
ตักเตือนอยางเปนทางการดังกลาว     เปนการนํารูปแบบวิธีการประชุมกลุมครอบครัวอยางไมเปน
ทางการมาใชกับการกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนดังกลาว  เพ่ือทําใหคดียุติลงโดยไมตอง
ผานกระบวนการของศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว   แตถาเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเด็ก
หรือเยาวชนนั้นมีความประพฤติท่ีกาวราวจนไมอาจจะใชมาตรการวากลาวตักเตือนได  เจาหนาท่ี
ตํารวจก็สามารถตั้งขอหาและปรึกษากับผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน
โดยตรง     เพ่ือใหมีการจัดประชุมกลุมครอบครัว     และหากการประชุมกลุมครอบครัวดังกลาวนั้น
ไดกําหนดขอตกลง และวางแผนในการแกไขฟนฟูเกี่ยวกับตัวเด็กหรือเยาวชน    ประกอบกับตัวเด็ก

                                                   
        4      Crimes  Act  1961 , Section  209. 
        5      Crimes  Act  1961 , Section  211. 
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เยาวชนดังกลาวไดปฏิบัติตามขอตกลง และขอแนะนํา   พรอมท้ังปฏิบัติตามแผนในการแกไขฟนฟู
แลว    คดีก็จะยุติลงในช้ันตํารวจโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลเยาวชน  แตถาในระหวางการประชุม
กลุมครอบครัว     เด็กหรือเยาวชนไดปฏิเสธความผิดและในการประชุมกลุมครอบครัวไมสามารถ
ตกลงกันได  และผูเขารวมประชุมกลุมครอบครัวเห็นวาเด็กหรือเยาวชนควรถูกดําเนินคดีทางศาล   
ดังนั้นก็จะถูกสงเขาสูกระบวนการของศาลคดีเด็ก  เยาวชนและครอบครัวตอไป 
                        2.)   การนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชภายหลังการฟองคดีอาญา 
                วิธีการประชุมกลุมครอบครัวนอกจากจะนํามาใชในช้ันเจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงเปน
ขั้นตอนกอนฟองคดีอาญาแลว   วิธีการประชุมกลุมครอบครัวยังนํามาใช เม่ือฟองคดีอาญาตอศาล
คดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวแลว  กลาวคือ  ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดอาญารายแรง และไมมีการปฏิเสธขอหา    ผูพิพากษาศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวจะ
ส่ังใหผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนจัดประชุมกลุมครอบครัว  เพ่ือจัดทําแผน
ฟนฟู  กําหนดขอตกลงและวางแผนทางปฏิบัติเพ่ือหาขอยุติคดีตอไป  แตถาหากเด็กหรือเยาวชนท่ี
ถูกกลาวหากระทําความผิดปฏิเสธขอหา     คดีก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลตามปกติ
ทันที  แตท้ังนั้นศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว ก็จะส่ังใหผูประสานงานกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวดวยไดเชนกัน     โดยผลท่ีไดจากการประชุมกลุม
ครอบครัวดังกลาวตองนําเสนอตอศาลเพ่ือศาลจะไดนํามาพิจารณากอนท่ีมีคําพิพากษากําหนดโทษ
หรือออกคําส่ังใดๆ แกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้น6  การจัดการประชุมกลุมครอบครัวท่ี
เกิดจากคําส่ังศาลนี้จึงเรียกวา  เปนการประชุมกลุมครอบครัวในรูปแบบท่ีเปนทางการ 
 

ข.   ประเภทของคดีที่มีการนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
        ตามกฎหมาย Children , Young  Persons  and  Their  Families  Act  1989    ไดกําหนดให
มีการนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชกับคดีดังตอไปนี้  คือ 

1.)  กรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษเล็กนอย          
         เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจะนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในระบบการวากลาว
ตักเตือนอยางเปนทางการ  เพ่ือวางขอกําหนด  ขอแนะนํา  และแนวทางปฏิบัติใหแกเด็กหรือเยาชน 
และผูปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนนั้น      ซ่ึงเปนผลใหคดียุติลงในช้ันเจาหนาท่ีตํารวจ 
 

                                                   
        6  Children , Young  Persons  and  Their  Families  Act  1989  section  279.  
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 2.)  กรณีความผิดท่ีรุนแรงขึ้น   
                  เปนกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติท่ีกาวราวและดื้อรั้น  จนเจาหนาท่ีตํารวจเห็น
วาไมเหมาะสมท่ีใชวิธีการวากลาวตักเตือน   กรณีนี้ก็จะสงเด็กหรือเยาวชนไปยังเจาหนาท่ีชวยเหลือ
เยาวชน เพ่ือใชมาตรการอ่ืนแทนการดําเนินคดีอาญาตอไป 
  3.)  กรณีความผิดอาญารายแรงทุกประเภท  หรือความผิดอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดซํ้า       

เปนกรณีท่ีศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวก็จะส่ังใหผูประสานงานยุติธรรมสําหรับ
เยาวชนดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวขึ้น  เพ่ือวางขอกําหนดแนวทาง  แผนการแกไขฟนฟู     
และนําเสนอตอศาลเยาวชนเพ่ือทําคําพิพากษาลงโทษหรือออกคําส่ังใดๆ  แกเด็กหรือเยาวชนตอไป  
แตวิธีการประชุมกลุมครอบครัวจะไมนํามาใชในความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา  หรือความผิด
ฐานทํารายรางกายเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย  โดยคดีจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลคดี
เด็ก เยาวชนและครอบครัวตามปกติ 
 

ค. การสงคดีเพ่ือเขาสูวิธีการประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
               การสงตอคดีอาญาเด็ก หรือเยาวชนเพ่ือเขาสูวิธีการการประชุมกลุมครอบครัว  สามารถ
กระทําไดดังนี้7    คือ 
                1.  เด็กที่มีอายุระหวาง  10  -  13  ป  ที่กลาววากระทําความผิด 
                     1.)   พ้ืนฐาน  เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจเห็นวาเพ่ือสวัสดิภาพของเด็กโดยเด็กนั้นจําเปนตอง
ไดรับการดูแลและคุมครองประกอบเช่ือวาจะเปนประโยชนตอสาธารณะจึงจําเปนจะตองใหเด็กเขา
สูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว     
                    2.)  การสงคดีมาเพ่ือใหมีการประชุมกลุมครอบครัว     เจาหนาท่ีตํารวจเปนผูท่ีสงคดีมา
หลังจากท่ีไดหารือกับผูประสานงานยุติธรรมสําหรับเยาวชนแลว 
                  3.)   การดําเนินการ    ผูประสานงานกระบวนยุติธรรมสําหรับเยาวชนพิจารณาวาเด็กท่ี
กระทําความผิดนั้นจําเปนตองไดรับการดูแลและคุมครองหรือไม  และหากจําเปนตองไดรับการ
ดูแลและคุมครอง   ท่ีประชุมกลุมครอบครัวก็ตองตัดสินใจ  จัดทําคําแนะนําและกําหนดแผนการให
นําไปปฏิบัติดวย 
                                                   
        7  วันชัย  รุจนวงศ, “  การริเร่ิมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศนิวซีแลนด” ,   เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
ตางประเทศระหวางวันที่  23  กรกฎาคม  ถึง  วันที่  2  สิงหาคม  2547  ณ  ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศนิวซีแลนด  จัดโดยศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ,  หนา  2 – 5. 
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                     4.)  ระยะเวลาท่ีกําหนด    ผูประสานงานกระบวนยุติธรรมสําหรับเยาวชนจะตองจัด
ประชุมภายใน   21   วัน และตองดําเนินการประชุมใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งเดือนนับแตเริ่มจัด
ประชุมกลุมครอบครัว     เวนแตเปนกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 
               2.   เยาวชนที่อายุ  14 – 16  ป  ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด 
                     1.)   พ้ืนฐาน    เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจกลาวหาวาเยาวชนไดกระทําความผิด  เยาวชนนั้น
จะไมถูกจับกุม  และเห็นวาเพ่ือประโยชนสาธารณะจะตองใหเด็กเขาสูกระบวนการประชุมกลุม
ครอบครัวตามกฎหมาย     การสงเรื่องมาในลักษณะนี้เรียกกันท่ัวไปวา  เปนการสงเรื่องมาโดยมี
ความตั้งใจท่ีจะตั้งขอหาเยาวชนนั้น 
                     2.)   การสงคดีตอมาเพ่ือใหมีการประชุมกลุมครอบครัว เจาหนาท่ีตํารวจเปนผูสงเรื่อง
มา  หลังจากท่ีไดหารือกับผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนแลว 

                 3.)   การดําเนินการ  ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนพิจารณาวา
เยาวชนนั้นยอมรับการกระทําความผิดหรือไม   และควรจะถูกฟองตอศาลหรือไม  หรือมีวิธีการ
ทางเลือกอ่ืนท่ีจะจัดการกับปญหานั้น  และหากมีทางเลือกอ่ืนท่ีประชุมตองตัดสินใจจัดทํา
คําแนะนําและการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน 

                     4.)  ระยะเวลาท่ีกําหนด   จะตองจัดประชุมภายใน  21  วันและตองดําเนินการประชุม
เสร็จส้ินภายในหนึ่งเดือนนับแตเริ่มจัดประชุมกลุมครอบครัว  เวนแตมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ 
  3.  เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวและปฏิเสธวาไมไดกระทําผิด 
      1).   พ้ืนฐาน      เม่ือเยาวชนนั้นปรากฏตัวตอหนาศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดยปฏิเสธความผิดและศาลเยาวชนไดมีคําส่ังใหอยูในความดูแลของอธิบดีผูควบคุมตัวเยาวชน  
(Director General) 
   2).  การสงคดีตอมาเพ่ือใหมีการประชุมกลุมครอบครัว       ศาลคดีเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจะเปนผูส่ังใหผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนใหดําเนินการจัด
ประชุมกลุมครอบครัว 
 3).  การดําเนินการ   ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนจะจัดทําคําแนะนํา
ตอศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวเกี่ยวกับการควบคุมตัวเยาวชนนั้นในระหวางการพิจารณา
พิพากษาคดี 
 4).  ระยะเวลาท่ีกําหนด    จะตองใหมีการประชุมกลุมครอบครัวภายใน  7 วัน  และ
ตองการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวใหเสร็จส้ินภายใน 7 วัน  นับแตเริ่มจัดการประชุมกลุม
ครอบครัว  เวนแตมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ 
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4.  เยาวชนที่ปรากฏตัวในศาลและไมปฏิเสธการกระทําความผิด 
                    1).  พ้ืนฐาน   เยาวชนปรากฏตัวตอหนาศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวไมวาจะโดย
ถูกจับกุมหรือโดยหมายเรียก  และไมปฏิเสธการกระทําความผิดตามขอกลาวหา 
                  2). การสงตอมาเพ่ือใหมีการประชุมกลุมครอบครัว    ศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จะ เปนผูส่ังใหผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนใหดําเนินการจัดประชุมกลุม
ครอบครัว 
                   3).  การดําเนินการ     ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนตองพิจารณา
วาเยาวชนนั้นรับวาสารภาพวาไดกระทําผิดหรือไม      และควรไดรับพัฒนาการจัดการอยางไรจาก
ศาลคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว     หรือมีวิธีการทางเลือกอยางอ่ืนท่ีจะจัดการกับกรณีนั้น ท่ี
ประชุมกลุมครอบครัวตองตัดสินใจ  และจัดทําคําแนะนําและการกําหนดแผนการปฏิบัติ 
                  4).  ระยะเวลาท่ีกําหนด    ถาเยาวชนนั้นถูกควบคุมตัวจะตองจัดประชุมกลุมครอบครัว
และดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน  7 วันนับแตเริ่มจัดประชุมกลุมครอบครัว    เวนแตในกรณีท่ีมี
เหตุผลพิเศษ     แตถาเยาวชนนั้นไมถูกควบคุมตัวจะตองจัดประชุมภายใน  14  วันและจะตอง
ดําเนินการประชุมใหเสร็จส้ินภายใน  7  วันนับแตวันเริ่มจัดประชุมกลุมครอบครัว     เวนแตใน
กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

5 .กรณีที่มีการพิจารณาคดีแลวพบวาเยาวชนไดกระทําผิดจริง 
                   1.)    พ้ืนฐาน    เยาวชนปรากฏตัวตอหนาศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวและ ปฏิเสธ
วาไมไดกระทําผิด  และศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวไดพิจารณาคดีแลวไดความวาเยาวชนนั้น
ไดกระทําผิดจริง 
                  2.)  การสงตอคดีมาเพ่ือใหมีการประชุมกลุมครอบครัว    ศาลคดีเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจะส่ังใหผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนใหดําเนินการจัดประชุมกลุม
ครอบครัว 
                  3.)   การดําเนินการ     ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนจะพิจารณาวา
ควรดําเนินการกับเยาวชนนั้นอยางไร  สําหรับความผิดท่ีไดกระทําลง  ท่ีประชุมกลุมครอบครัวตอง
ตัดสินใจทําคําแนะนํา  และการกําหนดแผนการปฏิบัติ 
                 4.)  ระยะเวลาท่ีกําหนด     ถาเยาวชนนั้นถูกควบคุมตัว  จะตองจัดประชุมกลุมครอบครัว
ภายใน  7  วัน  และตองดําเนินการประชุมใหเสร็จส้ินภายใน  7  วัน  นับแตวันเริ่มจัดประชุมกลุม
ครอบครัว  เวนแตมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ 
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ง. บุคคลที่มีสิทธิเขารวมประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
                ตามกฎหมาย Children , Young  Persons  and  Their  Families  Act  1989    ได
กําหนดใหบุคคลตอไปนี้มีสิทธิเขารวมประชุมกลุมครอบครัว  ไดแก 

(1.) เด็กหรือเยาวชน 
(2.) บิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือ  บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 
(3.) ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน 
(4.) บุคคลท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด  อาทิเชน  เจาหนาท่ีตํารวจ 
(5.) ผูเสียหายหรือตัวแทนของผูเสียหาย 
(6.) สมาชิกในครอบครัวของผูเสียหาย 
(7.) ทนายความ 
(8.) นักสังคมสงเคราะห  ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอยูภายใตการปกครอง  หรือ  การดูแล

ของอธิบดี  กรมสวัสดิการสังคม 
(9.) หัวหนาสํานักงานของหนวยงานบริการสังคม  ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอยูในความ

ดูแลของหนวยงานดังกลาว 
(10.)  พนักงานคุมประพฤติ 
(11.)  บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนรองขอและตองการใหเขารวมประชุมกลุมครอบครัว 

          ในการประชุมกลุมครอบครัวกฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิเขารวมประชุมดังกลาวขางตน
รวมกําหนดขอตกลง     ขอแนะนํา    และรวมวางแผนในการแกไขฟนฟู เด็กหรือเยาวชนท่ีตองหา
วากระทําผิด  อยางไรก็ดี  การประชุมกลุมคอบครัวในประเทศนิวซีแลนดนั้นไมไดคํานึงถึงความ
ยินยอมของผูเสียหายเปนปจจัยสําคัญ  ท้ังนี้เพราะการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด   
ถือเปนมาตรการท่ีใชในการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  ดังนั้น    การประชุม
กลุมครอบครัวจึงสามารถดําเนินการไดแมผูเสียหายไมไดเขารวมในกระบวนการประชุมกลุม
ครอบครัวก็ตาม   สําหรับผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัว  คือ    
เจาหนาท่ีตํารวจ  และผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน   ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีใน
สังกัดกรมสวัสดิการสังคม  โดยจะทําหนาท่ีสําคัญในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการประชุม
และดําเนินกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวใหเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ ในการประชุมกลุม
ครอบครัว 
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                  จ. วิธีการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
ในการประชุมกลุมครอบครัวโดยท่ัวไปมีขั้นตอนในการดําเนินการตามลําดับดังนี้8   คือ 

(1.) ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนแนะนําตัว และกลาวนํา 
(2.) กอนเริ่มกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว      ผูประสานงานกระบวนการยุติธรรม 

สําหรับเยาวชนตองอธิบายถึงกระบวนการในการประชุมกลุมครอบครัวใหผูเขารวมในการประชุม
กลุมครอบครัวทุกคนทราบ 

(3.) เจาหนาท่ีตํารวจเริ่มเลาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กหรือเยาวชน 
(4.) เปดโอกาสใหผูกระทําผิดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอกลาวหา หรือความผิดท่ี 

กระทําลง และแสดงความรับผิดชอบในความผิดท่ีกระทํา 
(5.) เปดโอกาสใหผูเสียหายเลาขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น 
(6.) ผูเขารวมประชุมกลุมครอบครัวปรึกษาหารือ และรวมกันอภิปรายเพ่ือหาแนว

ทางแกไข 
(7.) สมาชิกในครอบครัวของผูกระทําความผิดรวมกันปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางแกไข 
(8.) ครอบครัวผูกระทําผิดรวมกําหนดความรับผิดชอบและกําหนดแผนแกไขฟนฟู 
(9.) ประชุมกลุมครอบครัวอีกครั้ง เพ่ือหาขอสรุปจากผูเขารวมประชุมท้ังหมด 
(10.)  มีการทําความตกลง และแสดงความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
(11.)  กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวยุติลง  โดยจัดทําแผนแกไขฟนฟูท่ีไดรับความ 

เห็นชอบแลวจากผูเขารวมการประชุมท้ังหมด  และตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
 

ฉ. การกํากับดูแลและติดตามผลตามขอตกลงเละแผนการแกไขฟนฟูที่ไดจากการประชุม
กลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด 
         ตามขอกําหนดตามแผนแกไขฟนฟูท่ีไดจากการประชุมกลุมครอบครัว จะประกอบดวย  การ
กําหนดโทษ  หรือมาตรการท่ีจะนํามาใชกับเด็กหรือเยาวชน    ระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติตามแผน
แกไขฟนฟู     การ กําหนดจํานวนคาเสียหาย   ระยะเวลาในการชดใชคาเสียหายและบุคคลท่ีจะ
ไดรับความเสียหาย    กําหนดผูควบคุมดูแลใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟู  พรอมท้ัง
กําหนดมาตรการท่ีจะดําเนินการ ถาเด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามขอกําหนด  อยางไรก็ดี กฎหมาย

                                                   
        8  Maxwell  G. and  Morris A . “ Family , Victim  and  Culture : Youth  Justice  in  New  Zealand”  , Social  Policy  Agency  
and  Victoria  University  of  Wellington  New  Zealand , Institnte  of  Criminology , Wellington , 1993. 
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กําหนดใหผูประสานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนรับผิดชอบกํากับดูแลใหการดําเนินการ
ของเด็กหรือเยาวชนเปนไปตามแผนแกไขฟนฟู 

       อยางไรก็ดี   การติดตามผลตามขอตกลง   และแผนแกไขฟนฟูภายหลัง  การเสร็จส้ินการ 
ประชุมกลุมครอบครัว มีจุดประสงคเ พ่ือทราบถึงประสิทธิภาพและความสัมฤทธ์ิผลของ
กระบวนการประชุมกลุมครอบครัว  และเพ่ือใหทราบวาแผนท่ีไดจากการประชุมไดรับการปฏิบัติ
ตามหรือไมเพ่ือท่ีจะแจงใหผู เสียหาย และศาลเยาวชนทราบตอไป    การแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟู   และความกาวหนาของคดีใหแกผูเสียหายนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิของผูเสียหาย9    ซ่ึงเปนการทําใหกระบวนการอํานวยความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทมีความนาเช่ือถือ  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย 
 

ช. ตัวอยาง  กรณีศึกษาจากการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด10 
       คดีเจอรเรมี     คิงมอร  อายุ  16  ป   กระทําความผิดขณะท่ีมี  อายุเปนเยาวชน  โดยกระทํา 

ความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะจนนาจะเปนอันตรายแกผูอ่ืน  และขับขี่ยานพาหนะในขณะท่ีมี
แอลกอฮอลในลมหายใจ    จะเห็นไดวาท่ีกฎหมายกําหนด  ใหคดีนี้เจาหนาท่ีตํารวจประสานงานไป
ยังผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนแลวจดัใหมีการประชุมกลุมครอบครัวขึ้นใน
ช้ันตํารวจ  โดยมีผูเขารวมในการประชุมกลุมครอบครัว    ไดแก  เยาวชนผูกระทําผิด  บิดาและ
มารดาเยาวชนท่ีกระทําผิด  พยานผูรูเห็นเหตุการณ  เจาหนาท่ีตํารวจฝายสงเคราะหเยาวชนและผู
ประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน 
           ในการประชุมกลุมครอบครัวครั้งนี้ไดกําหนดขอตกลง  และขอแนะนํารวมท้ังจัดทําแผน
แกไขฟนฟู  มีรายละเอียดดังนี ้
          (1.)  เยาวชนรับผิดและขอโทษ  โดยเจอรเรม่ี  คิวมอรตกลงเขียนจดหมายขอโทษไปยังผูท่ี
อยูอาศัยในยานถนนคอรซัน  โดยผานการตรวจอานจากเจาหนาท่ีตํารวจแลว  เจาหนาท่ีตํารวจ
ผูรับผิดชอบคดีนี้จะสําเนาจดหมายดังกลาว       แลวตํารวจกับเจอรเรมี  คิวมอร  ก็จะนําจดหมาย
ไปสูตูรับจดหมายของผูอยูอาศัยในยานท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําของ  เจอรเรมี   คิวเมอร
เยาวชน 
          (2.)  เยาวชนยินยอมใหตัดสิทธิในการขับขี่ยายพาหนะเปนระยะเวลา  5  เดือน  นับแตวันท่ี
มีการประชุมกลุมครอบครัว  โดยเจาหนาท่ีตํารวจจะบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ 

                                                   
        9   The  Victims  Right  Act  2002  Section  12. 
        10   เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “  การประชุมกลุมครอบครัวทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน : เทคนิคและแนวการปฏิบัติ”  ,  วันที่  25 – 26  ตุลาคม  2544  ณ  โรงแรมสยามซิต้ี  กรุงเทพฯ. 
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ติดตามผล  และถาหากมีการฝาฝนเง่ือนไข     ตํารวจดําเนินคดีกับ  เจอรเรมี   คิวเมอร     ซ่ึงเปน
เยาวชนตามกระบวนการทางศาลเยาวชนตอไป 
          (3.)  เยาวชนยินยอมบริจาคเงินเพ่ือการกุศลเปนจํานวน100  ดอลลารโดยเจอรเรมี   คิวเมอร   
จะบริจาคใหองคกรการกุศลสัปดาหละ  10  ดอลลาร จนครบ 
          (4.)  เยาวชนตกลงทํางานบริการสาธารณะจนครบ  40  ช่ัวโมงใหกับองคการศาสนาคริสต
ระหวางประเทศในยานของผูอาศัยท่ีไดผลกระทบจากการกระทําของเยาวชน  โดยตองทํางานอยาง
นอย  10   ช่ัวโมงตอสัปดาห    และเม่ือเจอรเรมี  คิวเมอรเยาวชนทํางานจนครบถวนแลว ผู
ประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนจะเขียนรายงานไปยังศาลและขอใหยกเลิกคาปรับ
ท่ีกําหนดไวแกเจอรเรม่ี   คิวเมอร 
        (5.)  มีขอตกลงกรณีท่ีเยาวชนฝาฝนเง่ือนไข  หรือไมปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟู เจาหนาท่ี
ตํารวจผูรับผิดชอบคดีจะดําเนินคดีกับเจอรเรม่ี  คิวเมอรทางศาลเยาวชนตอไป 
 

3.1.2 ประสิทธิผลของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม 
ครอบครัวมาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศนิวซีแลนด 
          กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวเกิดขึ้น  และ
ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนดโดยชนเผาเมารี  ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือจัดการความ
ขัดแยงหรือระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยความรวมมือของคนในเผาเดียวกัน  ซ่ึงแนวทางปฏิบัติ
ดังกลาวไดพัฒนาขึ้นและถูกนํามาบัญญัติเปนกฎหมาย  เรียกวา  Children , Young  Persons  and  
Their    Families    Act    1989   ขึ้นเปนครั้งแรก  โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญ  คือ  มุงสงเสริม
สิทธิของเด็ก  เพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของครอบครัวและชุมชน  และคํานึงถึงความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ินนั้น  รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือกันระหวางครอบครัว  ชุมชน  และรัฐ11               
              อยางไรก็ดี  พบวาในประเทศนิวซีแลนด กอนท่ีกฎหมาย Children,YoungPersons and 
Their Family Act 1989 จะใชบังคับมีขึ้นสูศาลมากแตละป  ภายหลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ
ในป 1990 ปริมาณคดีเกี่ยวกับเด็กกระทําความผิดขึ้นสูศาลลดลงมาก   อีกท้ังการประชุมกลุมครอบ
สามารถชวยลดโอกาสในการกรทําความผิดซํ้าได   นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นในการ
ประชุมกลุมครอบครัวซ่ึงเปนผลดีกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิด คือ การไดเขารวมประชุมกลุม

                                                   
        11  Mark  s.  Umbreit , Robert B. coate  and  Betty  Vos , “ Victim  Impact  of  Restosative  Justice  Conferencing  with  
Juvenile  offenders ,”  Draft  prepared  for  Balanced  and  Restorative  Jnstice  Project , Community  Justice  Institnde , Florida  
Atlantic  University , November  28 , 2000. 
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ครอบครัวชวยใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  เตือนตัวเองใหระลึกไดวาจะไมประพฤติตน
เปนคนไมดีอีกตอไป  เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งหรือมีสวนรวมในการประชุมคําตัดสินการให
ความเห็นชอบกับผลการประชุม  การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จตามท่ีไดตกลงกันไวไดแสดงความรูสึก
เสียใจตอส่ิงท่ีกระทําลงไป  การไดพบกับผูเสียหายและการไดขอโทษผูเสียหายและความรูสึกวาตน
ไดแกไขเยียวยาความเสียหาย  ปจจัยเหลานี้จึงสะทอนใหเห็นถึงคุณคากระบวนการและผลลัพธท่ี
เปนส่ิงสําคัญของการทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของทุกฝาย12 
 
3.2. กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศออสเตรเลีย 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประชุมกลุมครอบครัวท่ีนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนในประเทศออสเตรเลียไดถูกพัฒนาขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากรูปแบบการประชุม
กลุมครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด   โดยในระยะเเรกไดนําการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในช้ัน
เจาหนาท่ีตํารวจควบคูกับระบบการตักเตือน   เพราะคดีความผิดลหุโทษท้ังหมดจะถูกจัดการใน
ช้ันตนโดยระบบการตักเตือนของเจาหนาท่ีตํารวจ   สําหรับความผิดท่ีมีความรุนแรงมากกวา
เจาหนาท่ีตํารวจจะใชระบบการตักเตือนควบคูกับการประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือวัตถุประสงคใน
การเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายและสรางความรับผิดชอบใหแกผูกระทําความผิดดวย   แต
ถาเปนความผิดท่ีรายแรงหรือเปนคดีอุกฉกรรจ   หรือเปนผูกระทําความผิดซํ้าอีกหรือเปนผูกระทํา
ผิดติดนิสัย  เจาหนาท่ีตํารวจไมใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัว   ก็ตองสงคดีไปยังศาลเยาวชน
ตอไป 
 สําหรับโครงการแรกท่ีนําการประชุมกลุมครอบครัวมาใชกับการอํานวยความยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน  คือ ท่ีเมือง  Wagga   Wagga  ในมลรัฐนิวเซาทเวลล  (New South Wales)   
ในป  1991 โดยการประชุมกลุมครอบครัวในรูปแบบของ Wagga Wagga   นั้นมิไดเกิดมาจาก
พ้ืนฐานแนวความคิดของ Restorative Justice  โดยตรง  เหมือนเชนรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด  
แตไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎี Reintegrative   Shaming  ของนักอาชญาวิทยาท่ีช่ือ John  
Braithwaite  ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดใหความสําคัญกับการควบคุมสังคมโดยครอบครัวและชุมชน  โดยมอง
วา  เม่ือบุคคลใดกระทําความผิด  ก็จะเกิดความรูสึกอับอายและรูสึกวาตนเองเปนแกะดําของชุมชน   
เวนเสียแตจะไดรับการยอมรับกลับเขาสูชุมชนเหมือนเดิม       ดังนั้นทฤษฎี Reintegrative  Shaming 
นําไปสูการปฏิบัติซ่ึงตองมีเวทีท่ีจะทําใหผูท่ีกระทําความผิดรูสึกละอายแกใจ โดยเห็นถึงความไม

                                                   
         12 Maxwell,G.and A.Morris. Family, Victim  and  Culture : Youth  Justice  in  New Zealand. Wellington , New Zealand : Social Policy A GENCY  
AND  Institute  of  Criminology, Victoria  University  of  Wellinton,1993, p. 14. 
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พอใจของผูเสียหาย  สมาชิกในชุมชน  บุคคลในครอบครัวของผูกระทําความผิดเอง และตองให
ผูกระทําความผิดตระหนักถึงความผิดท่ีตนไดกระทําลง  และเขาใจในความรูสึกของผูเสียหาย  และ
พรอมท่ีจะเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย  โดยท่ี John  Braithwaite  มองวากระบวนการทาง
ศาลมุงแตเอาผิด  การลงโทษก็มีแตจะสรางตราบาปซ่ึงกอใหเกิดความอับอายโดยไมสนใจท่ีจะทํา
ใหผูกระทําความผิดกลับคืนสูชุมชน  John  Braithwaite   จึงเช่ือวา  Restorative Justice  โดยการ
ไกลเกล่ียระหวางผูกระทําความผิดและผูเสียหายและการประชุมกลุมครอบครัวสามารถเปนเวที
สําหรับดําเนินการตามทฤษฎี Reintegrative  Shaming  และเปนการสมานฉันทความสัมพันธท่ี
แตกราวระหวางผูกระทําความผิด  ผูเสียหาย  และสมาชิกในชุมชนไดเปนอยางดี   อยางไรก็ดี
หลังจากท่ีมีการสรางรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวใน Wagga   Wagga  แลว    ในมลรัฐ
อ่ืนๆ  ของประเทศออสเตรเลียก็ไดนํารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนดวยเชนกัน  สําหรับการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศ
ออสเตรเลียจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันไป  อาทิเชนในมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (The  Australia 
Capital Territory) เรียกวา  Diversionary Coferences  ในเซาทออสเตรเลีย (South  Australian)  
เรียกวา  Family Conferencing   อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน  แตลักษณะ
โดยท่ัวไปของการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศออสเตรเลียจะประกอบดวยเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด  บิดามารดาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ผูเสียหาย  เจาหนาท่ีตํารวจอยาง
นอย  1 คน  โดยเจาหนาท่ีตํารวจจะมีบทบาทท่ีตางกัน กลาวคือ  ในมลฑลนครหลวงของ
ออสเตรเลีย  ตํารวจจะเปนผูจัดการประชุมกลุมครอบครัวและเปนผูดําเนินการประชุม  สวนใน
เซาทออสเตรเลีย    (South  Australian)  จะมีผูประสานงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนซ่ึง
ไมใชเจาหนาท่ีตํารวจ  เปนผูจัดการประชุมและดําเนินการประชุม  แตเจาหนาท่ีตํารวจตองเขารวม
ประชุมดวยในฐานะตัวแทนของชุมชน   การประชุมกลุมครอบครัวในประเทศออสเตรเลียมีการ
ดําเนินการท้ังในระบบท่ีเปนนโยบายทองถ่ิน  และระบบท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับ 
 
               3.2.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวในระบบ 
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศออสเตรเลีย 
              ในรายงานวิจัยนี้  ผูศึกษาวิจัยจะไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนตามกฎหมาย  2 ฉบับ  คือ  จาก 1 รัฐ  ไดแก  รัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales)  และอีก  
1 มณฑล  ไดแก  มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย  (The  Australia Capital Territory)  โดยกฎหมาย 
ท้ัง 2 ฉบับนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีตางกัน  โดยฉบับหนึ่งบัญญัติขึ้นเม่ือ  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
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ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกท่ีประเทศออสเตรเลีย ในขณะท่ีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งบัญญัติขึ้นลาสุดโดย
บัญญัติหลังจากท่ีแนวคิดและวิธีการความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดรับการพัฒนาแลวในระดับหนึ่ง  
ซ่ึงกฎหมายท้ัง 2   ฉบับนี้มีแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะไดศึกษาในรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1.)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวตามกฎหมาย  
The Young offender Act 1997  ในรัฐนิวเซาทเวลล 
     รัฐนิวเซาทเวลส เปนรัฐแรกท่ีเริ่มนําวิ ธีการตามแนวความคิดความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว (Family  Group  Conferencing)  มาใชกับผูกระทํา
ความผิดท่ีเปนเยาวชน  และพัฒนารูปแบบท่ีมีตํารวจเปนผูประสานงานหรือเปนท่ีรูจักในช่ือ  
Wagga  Model  โดยเริ่มโครงการนํารองในป  1991  และไดขยายผลไปหลายพ้ืนท่ีท่ัวรัฐ 
    ตอมาในป  1997  รัฐนิวเซาทเวลส  ไดตราพระราชบัญญัติผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชน
ขึ้น (The Young offender Act 1997)  และบังคับใชในป  1998  เพ่ือรองรับนโยบายการใช
กระบวนการทางเลือกในการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเยาวชน  ซ่ึงมีวิธีการอยู  3 วิธี  คือ
การวากลาว (Caution) การตักเตือนอยางเปนทางการ  (Warning)  และการประชุมยุติธรรมชุมชน
ตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Youth  Justice  Conference)   
 สําหรับกฎหมาย  The Young offender Act 1997 นี้ไดกําหนดใหผูกระทําความผิดท่ีอยูใน
เกณฑท่ีจะเขารวมประชุมกลุมครอบครัวไดตองเปนเยาวชนท่ีอายุตั้งแต  10 ป  แตไมถึง 18  ป 13 
โดยถือวาเปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการเบ้ืองตนท่ีเปนทางเลือกแทนการดําเนินคดีอาญาในศาล
เยาวชนโดยตรง กลาวคือ  จากความผิดท่ีเด็กไดกระทํา หรือถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดนั้น  
เปนความผิดท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้แลว   การดําเนินคดีอาญาตอเด็กท่ีกระทํา
ความผิดโดยกระบวนการทางศาลนั้นจะไมสามารถทําไดเลย หากแตจะตองพิจารณาใชมาตรการ
อ่ืนแทนการดําเนินคดีอาญาตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้แทน ซ่ึงกระบวนการหรือ
มาตรการท่ีจะนํามาใชจัดการกับเด็กท่ีกระทําความผิดแทนการดําเนินคดีอาญา  ตามกฎหมายฉบับนี้
มีอยูสามขั้นตอนดวยกัน  ไดแก  การวากลาวตักเตือน  การตักเตือนอยางเปนทางการ  และการ
ประชุมกลุมครอบครัว14  ดังนั้น  เม่ือปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนถูกกลาวหาวากระทําความผิด  เม่ือ
เริ่มตนกระบวนการดําเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชน  เจาหนาท่ีตํารวจจะตองพิจารณาในลําดับ
แรกวาความผิดท่ีถูกกลาวหาอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้หรือไม  จากนั้นจึงพิจารณาตอไป

                                                   
         13 Kathleen   Daly , Diversionary  Conference  in  Australia  : a  reply  to  the  optimists  and  skeptics. 
         14 Section 4 , The Young offender Act , 1997. 
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วาในกรณีความผิดเชนนั้น  ควรจะใชมาตรการใดกับเด็กหรือเยาวชนนั้น  มาตรการวากลาวตักเตือน  
หรือตักเตือนอยางเปนทางการ หรือสงคดีไปยังเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญเพ่ือตัดสินใจวาจะจัดใหมีการ
ประชุมกลุมครอบครัว15      สําหรับคดีท่ีอาจนําวิธีการวากลาวตักเตือนท่ีไมเปนทางการมาใช  ไดแก  
กรณีความผิดเล็กๆ นอยๆ  แตถาเปนความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายท่ีมีการใชความรุนแรง  
เจาหนาท่ีตํารวจเห็นวาการใชมาตรการวากลาวตักเตือนจะไมเปนประโยชนตอความยุติธรรม  เพ่ือ
ความเหมาะสมเจาหนาท่ีตํารวจก็จะใชวิธีการตักเตือนอยางเปนทางการ  โดยมีเง่ือนไขวาเด็กหรือ
เยาวชนตองยอมรับผิด  และยินยอมท่ีจะรับการตักเตือนดวย     แตอยางไรก็ดีหากเจาหนาท่ีตํารวจ
ไดพัฒนาถึงความรุนแรงของการกระทํา  ผลรายท่ีเกิดขึ้นกับผูเสียหายมีระดับความเสียหายมาก   
เจาหนาท่ีตํารวจจะสงคดีไปยังเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานเยาวชน  เพ่ือตัดสินใจวาควรจะดําเนินการ
ประชุมกลุมครอบครัวหรือไม    อยางไรก็ตาม  มาตรการตักเตือนอยางเปนทางการจะไมนํามาใชใน
กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นเคยถูกใชมาตรการนี้มาแลวตั้งแตสามครั้งขึ้นไป  ไมวาจะเปนกรณีท่ีเกิด
จากการรองขอของเจาหนาท่ีตํารวจ  หรือเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานเยาวชนหรือศาลเยาวชนก็ตาม  
และไมวาจะเปนความผิดฐานเดียวหรือตางฐานกันก็ตาม 16  และอํานาจในการตักเตือนเด็กหรือ
เยาวชนอยางเปนทางการนั้น  ไมจํากัดอยูเฉพาะในช้ันเจาหนาท่ีตํารวจนั้น (Director  of  Public  
Prosecution)  และศาลเยาวชนเทานั้น   แตถือวาตางมีอํานาจท่ีจะส่ังใหใชมาตรการตักเตือนอยาง
เปนทางการแกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดเม่ือคดีเขามาสูการพิจารณาของตนได  และเม่ือได
มีการใชมาตรการตักเตือนแกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดตามขอกลาวหาใดแลว  ก็ไมดําเนิน
กระบวนการใดๆ  แกเด็กหรือเยาวชนเกี่ยวของกับขอหานั้นไดอีก  เพราะเด็กหรือเยาวชนไดยอมรับ
ผิดแลว  จะเห็นไดวากฎหมาย The Young offender Act 1997  กําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจตองใช
วิธีการวากลาว  หรือวิธีการตักเตือนแบบไมเปนทางการไวเปนกระบวนการขั้นแรกของการหันเห
คดีออกจากศาลเยาวชน  สวนการประชุมกลุมครอบครัวนั้นจะถูกแยกนํามาใชเปนมาตรการใน
ลําดับตอไป  ภายหลังจากท่ีเห็นวาการใชมาตรการตักเตือนนั้นไมเหมาะสมกับคดีหรือไมเปน
ประโยชนตอความยุติธรรม 
 กฎหมาย The Young offender Act 1997  กําหนดใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชหันเหคดี เม่ือเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด
ยอมรับการกระทําความผิดนั้น  (Admit  of  an offence)  และยินดีเขารวมประชุมกลุมครอบครัว17  

                                                   
        15 Section 9(2) , The Young offender Act , 1997. 
        16 Section 20 , The Young offender Act , 1997. 
       17 Section 36 , The Young offender Act , 1997. 
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โดยหนวยงานท่ีสงคดีมาเขาสูการประชุมกลุมครอบครัว  ไดแก  เจาหนาท่ีตํารวจ  (investigating  
official)  อัยการ (Director  of  Public  Prosceution )  และศาลเยาวชน 

 
ก. ประเภทของคดีที่มีการนําวิธกีารประชมุกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรม 

สําหรับเด็กและเยาวชนในรัฐนิวเซาทเวลส 
 ตามกฎหมาย Young Offender Act 1977 กําหนดใหคดีท่ีสามารถจะดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวได  ไดแก  ความผิดท่ีไมรุนแรง  และความผิด
ท่ีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Act 1986)  หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให
สามารถดําเนินคดีไดโดยรวบรัด       สวนคดีท่ีไมอยูในบังคับของกฎหมายฉบับนี้  ไดแก  ความผิด
เกี่ยวกับการจราจร (Road Transport Act 1998)    ความผิดท่ีเปนผลทําใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตาย  
ความผิดตอเสรีภาพและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เปนตน 
 
                ข.  บุคคลที่มีสิทธิเขารวมการประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในรัฐนิวเซาทเวลส 
            กฎหมาย Young Offender Act 1977  กําหนดใหบุคคลท่ีมีสิทธิ เขารวมการประชุมกลุ ม 
ครอบครัว  ไดแก 

1.)  เด็กหรือเยาวชนซ่ึงเปนประธานของการประชุมไมวาจะถูกควบคุมตัวอยูหรือ 
ไมก็ตาม 

2.)  ผูดําเนินการประชุม 
                        3.)  บุคคลซ่ึงเปนผูรับผิดชอบเด็กหรือเยาวชน 

        4.)  สมาชิกในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน 
        5.)  ผูใหญท่ีเด็กหรือเยาวชนเลือก 
        6.)  ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีใหการแนะนําเด็ก 
        7.)  เจาหนาท่ีตํารวจ 
        8.)  เจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญดานเยาวชน 
        9.)  ผูเสียหายหรือบุคคลท่ีผูเสียหายเลือก  หรือตัวแทนของผูเสียหาย 
       อยางไรก็ดีหากผูดําเนินการประชุมเห็นสมควร  อาจเชิญบุคคลดังตอไปนี้  ใหเขารวม 

ในการประชุมกลุมครอบครัวดวยก็ได  ไดแก 
                    1.)  สมาชิกในชุมชน  ซ่ึงเปนบุคคลอันเปนท่ีเคารพนับถือเพ่ือใหคําแนะนําแกผูเขารวม
ประชุมคนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
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                       2.)  ลาม 
                 3.)  นักเรียน หรือ ตัวแทนของโรงเรียน 

         4.)  ผูเช่ียวชาญในกรณีท่ีเด็กขาดความสามารถในการส่ือสาร 
         5.)  นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา   

                      6.)  พนักงานคุมประพฤติ  หรือเจาหนาท่ีผูสอดสองดูแลเด็กหรือเยาวชน 
    7.) บุคคลใด ๆ ท่ีครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน 
 

                 ค. ขั้นตอนในการนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนในรัฐนิวเซาทเวลส 
 ในการประชุมกลุมครอบครัว บุคคลผูทําหนาท่ีเปนผูประสานงานในการประชุมกลุม
ครอบครัว  ไดแก  ผูจัดการประชุม (Conference administrator)    และผูดําเนินการประชุม  
(Conference convenor)  โดยผูจัดการประชุมจะเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย Public 
Sector Management Act 1988  เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานและดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวให
เปนไปตามกฎหมาย Young Offender Act 1977   อยางไรก็ดี  กฎหมายฉบับนี้ไดระบุวาอธิบดีกรม
ยุติธรรมชุมชนสามารถแตงตั้งตํารวจใหเปนผูประสานการประชุมกลุมครอบครัวไดและในการ
ประชุมกลุมครอบครัว  กฎหมายกําหนดใหเกิดขึ้นภายใน 21 วัน  หลังจากท่ีผูจัดการประชุมไดรับ
เรื่องมา     และตองจัดขึ้นภายในเวลาไมนอยกวา  10  วัน   หลังจากท่ีไดแจงเรื่องการจัดประชุมให
เด็กทราบ18 โดยการประชุมกลุมครอบครัวจะถูกจัดขึ้นในสถานท่ีท่ีผูเขารวมประชุมท้ังหลาย
เห็นชอบ  แตตองไมจัดขึ้นท่ีสถานีตํารวจ  ศาลเยาวชนหรือท่ีทําการของกรมยุติธรรมเยาวชน19 
(Department Juvenile Justice)   อยางไรก็ดี  ในการประชุมกลุมครอบครัว  ผูดําเนินการประชุมตอง
ดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวท่ีจะสามารถชวยใหไดมาซ่ึงความตกลงเกี่ยวกับแผนท่ีจะใชกับ
เด็กท่ีกระทําความผิดไดเปนอยางดี  และถาหากผูจัดการประชุมเห็นวาการเขารวมในการประชุม
ของบุคคลใด  อาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการดําเนินการประชุม หรือไมเปนประโยชนแกเด็ก 
หรือเยาวชน ผูจัดการประชุมจะถามความเห็นของเด็กหรือเยาวชนนั้น  แลวตัดบุคคลดังกลาวไมให
เขารวมประชุมได  และเม่ือการประชุมเสร็จส้ินโดยสามารถทําขอตกลงกันได  และถาผูกระทํา
ความผิดปฏิบัติตามขอตกลงอยางเปนท่ีนาพอใจแลว  ผูกระทําความผิดจะไมถูกดําเนินคดีอาญาใน

                                                   
         18 Section 43, The Young offender Act, 1977. 
         19 Section 46, The Young offender Act, 1977 .                         
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คดีดังกลาว  แตในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามขอตกลง คดีนั้นจะถูกสงคืนไปยังหนวยงาน
ท่ีสงคดี  และตองดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติตอไป 
 
               ง. การกํากับดูแลและติดตามผลตามขอตกลงเละแผนการแกไขฟนฟูที่ไดจากการประชุม
กลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรัฐนิวเซาทเวลส 
 ในการประชุมกลุมครอบครัวนั้นจะมีผูจัดการประชุมเปนผูดูแลติดตามผลใหมีการปฏิบัติ
ตามแผนแกไขฟนฟูท่ีไดจากการประชุมอยางครบถวนสมบูรณ  และเม่ือเปนท่ีพอใจวา  เด็กได
ดําเนินการตามแผนแกไขฟนฟูอยางครบถวนสมบูรณแลว   ผูดําเนินการประชุม  (Conference  
convenor)  จะตองทํารายงานเสนอไปยังบุคคลและหนวยงานท่ีเปนผูสงคดีมาสูการประชุมกลุม
ครอบครัวโดยผูดําเนินการประชุม(Conference convenor) อาจทํารายงานและขอเสนอแนะท่ีตนคิด
วาเหมาะสมเสนอไปพรอมกับรายงานดังกลาว  สวนในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตาม
แผนการแกไขฟนฟู  หรือปฏิบัติไมครบถวนสมบูรณ  ผูดําเนินการประชุม (Conference Convenor)  
จะทํารายงานเสนอไปยังบุคคลหรือหนวยงานท่ีเปนผูสงคดีมาสูการประชุมกลุมครอบครัว  โดย
ผูดําเนินการประชุม (Conference administrator) อาจทํารายงานและขอเสนอแนะท่ีตนคิดวา
เหมาะสมเสนอไปพรอมกับรายงานดังกลาว  และเม่ือเด็กหรือเยาวชนไดปฏิบัติตามแผนแกไขฟนฟู  
อยางครบถวนสมบูรณแลวก็จะไมมีการดําเนินคดีอาญาในความผิดท่ีไดจัดการประชุมกลุม
ครอบครัวอีก20 
 
                 จ. ตัวอยางกรณีศึกษาการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย21คดีความผิดฐาน
ทําใหเสียทรัพย 
 เยาวชนอายุ 17 ป  สองคนและ  18 ป  อีกสองคน  ไดขับรถไปรอบเมืองแลวขวางปาหิน
และเศษขยะจากในรถ  ทําใหหนาตางรถยนต 5 คัน  และหนาตางของโรงเรียนแหงหนึ่งไดรับความ
เสียหาย  เปนมูลคาความเสียหายท้ังส้ิน  1,400  ดอลลาร  เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจไดทราบเบาะแสจาก
เพ่ือนคนหนึ่งของผูกระทําความผิดภายหลังเกิดเหตุประมาณ  2  เดือน  จึงไดเรียกผูกระทําความผิด
สอบปากคําในตอนแรก  เจาหนาท่ีตํารวจพิจารณาระดับของความเสียหายและอายุของผูกระทํา

                                                   
         20 Section 58, The Young offender Act, 1977. 
         21 ที่มา : เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประชุมกลุมครอบครัว      ทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน : เทคนิคและแนวปฏิบัติ , วันที่25 - 26 ตุลาคม 2544  ณ โรงแรมสยามซิต้ี  กรุงเทพฯ. 
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ความผิดแลว  เห็นวาควรจะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดโดยศาลเยาวชน  อยางไรก็ตามทายท่ีสุด
เจาหนาท่ีตํารวจก็ตัดสินใจวาคดีนี้  ควรจะไดรับการแกไขปญหาโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว 
 ในการประชุมกลุมครอบครัวมีผูท่ีเขารวมในการประชุม  ไดแก เยาวชนท่ีความผิดท้ังส่ีคน  
พอแม  พ่ีนอง  ของเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ผูเสียหาย 5 ราย  ญาติและเพ่ือนของผูเสียหาย  
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีไดรับแจงความและเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีผูประสานงาน  โดยในการประชุม
กลุมครอบครัวผูกระทําความผิดตางเลาถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ซ่ึงบรรดาสมาชิกในครอบครัวของ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดตางเห็นวาเปนการกระทําท่ีบาคล่ังไรสติ  ผูเสียหายแตละคนบอกใหทราบ
วาตนเองและครอบครัวไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาวอยางไรบาง  ผูเสียหายคนหนึ่งซ่ึง
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเลาวา  เนื่องจากเขาไมมีเงินจึงตองติดตอไปยังพ่ีชายเพ่ือใหจายคาเปล่ียน
กระจกรถยนตให  โดยเขาตองผอนใชเงินคืนพ่ีชาย  10  ดอลลาร  ในทุก ๆ 2 สัปดาห  ผูเสียหายอีก
คนหนึ่งซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาเลาใหฟงวา  เขาตองใชเวลา  2  วัน  เพ่ือปลอบ
ขวัญเด็กนักเรียนและครูใหคลายความกังวลตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  และเม่ือมาถึงขั้นตอนท่ีผูเขารวม
ประชุมทุกคนพูดถึงเรื่องการชดใชคาเสียหาย  เยาวชนท่ีกระทําความผิดก็อาสาท่ีจะชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหายเต็มจํานวน  และเสนอวาจะยอมทํางานบริการสาธารณะเปนเวลาอยางนอย  80  
ช่ัวโมง  ซ่ึงผูเสียหายคนหนึ่งเห็นวามากเกินไป  ผลท่ีไดจากการประชุมคือ เยาวชนท่ีกระทําความผิด
แตละคนไดกลาวขอโทษผูเสียหายและครอบครัวของตนตอหนาสาธารณะชน  และผูเสียหายพอใจ
กับการไดเขามามีสวนรวมและไดซักถามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการกระทําความผิด  
ผูกระทําความผิดแตละคนตกลงท่ีจะจายคาเสียหายในสวนท่ีตนตองรับผิดชอบและจะทํางาน
บริการสาธารณะเปนเวลา 40 ช่ัวโมง  ครอบครัวของผูกระทําความผิดเปดเผยวารูสึกหนักใจตอส่ิงท่ี
เกิดขึ้น  แตก็ไดแสดงทาทีในการท่ีจะใหความสนับสนุนชวยเหลือเยาวชนท่ีกระทําความผิด  โดย
เช่ือวาเยาวชนท่ีกระทําความผิดเหลานี้จะสามารถกลับตัวเปนคนดีได  สวนพนักงานสอบสวน ซ่ึง
ในตอนแรกแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการประชุมกลุมครอบครัวกลับรูสึก
ประทับใจกับกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว 
 

2.)   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวตามกฎหมาย 
Crimes (Restorative  Justice)  Act  2004  ในมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 

มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย  (The  Australia Capital Territory)  เปนมณฑลลาสุดท่ีออก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  และเปนกฎหมายท่ีรองรับการดําเนินการตาม
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงเห็นไดจากวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติท่ีระบุ
ไวดังนี้ 
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1.)  เพ่ือสงเสริมสิทธิของเหยื่อใหไดรับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  โดยเสริมอํานาจเหยื่อ
ใหมีโอกาสตัดสินใจเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด 

2.)  เพ่ือจัดตั้งระบบยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีใหเหยื่อ  ผูกระทําความผิด  และสนับสนุน  
ของท้ังสองฝายมาพบกันในสภาพแวดลอมท่ีจัดเตรียมไวอยางดี  และปลอดภัย 

3.)  เพ่ือรับประกันวาการบริหารงานยุติธรรมจะใหความสําคัญกับผลประโยชนของเหยื่อ
ในระดับสูง 

4.)  เพ่ือใหการเขาถึงความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม  โดยไมไดแทนท่ีหรือเปล่ียนแปลงระบบกระบวนการยุติธรรมแบบปกต ิ

5.)  เพ่ือใหหนวยงานในระบบกระบวนการยุติธรรมสงคดีไปยังระบบยุติธรรมเชิง
สมานฉันท 

สําหรับพระราชบัญญัติ Crimes (Restorative  Justice)  Act  2004 ไดบัญญัติเปดกวางใหใช
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  ตั้งแตขั้นตอนของตํารวจ   อัยการ  ศาล  และ
ราชทัณฑ  โดยใชเปนวิธีเบ่ียงเบนคดีกอนถึงศาล  (Pre-court-diversion)  จนถึงการใชรวมกับการรับ
โทษจําคุก  หรือใชเปนเง่ือนไขของการลงโทษ  ดังนั้นการสงตอคดีมายังวิธีความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวตามกฎหมาย  ฉบับนี้จึงไดเกิดไดหลายชองทางตลอด
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

 
              ก. ประเภทคดีที่นําวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 
 ตามกฎหมาย  Crimes (Restorative  Justice)  Act  2004   กําหนดคดีท่ีสามารถจะดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวไดแก คดีความผิดอาญาทุก
ประเภท   ตั้งแตคดีท่ีไมรายแรง   จนถึงคดีรายแรงท่ีมีอัตราโทษจําคุกสูง  14 ป  รวมท้ังคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ  และคดีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวาเปนการดําเนินการประชุม
กลุมครอบครัวในขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  หากเปนการประชุม
กลุมครอบครัวในขั้นตอนฟองคดีตอศาลเยาวชนแลว  การประชุมกลุมครอบครัวก็จะเพ่ิม
หลักเกณฑเขมงวดขึ้นเพ่ือใชกับความผิดรายแรง 
 สําหรับการคัดเลือกคดีมาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัว  นั้น  ผูกระทําความผิดและเหยื่อตองมีอายุ  10 ปขึ้นไป  และท้ังสองฝายตองยินยอมเขา
รวมประชุมกลุมครอบครัว   และผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนตองยอมรับผิดชอบตอการ
กระทําผิด (Accepting  responsibility  for  offences) ซ่ึงปกติการประชุมจะจัดโดยตํารวจ   แต
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กฎหมายฉบับนี้เปดกวางใหหนวยงานตางๆ   ในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานในการจัดการประชุมกลุมครอบครัวดวย  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวาเปนสงคดีมา
ในขั้นตอนใด 
         ข. บุคคลที่มีสิทธิเขารวมการประชุมกลุมครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 
         กฎหมาย Crimes  (Restorative  Justice)  Act  2004    กําหนดใหบุคคลท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม
กลุมครอบครัวไดแก 

1.)  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
2.)  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็กหรือเยาวชน 
3.)  ผูเสียหาย 
4.)  เจาหนาท่ีตํารวจ 
5.)  ผูประสานงานในการจัดการประชุมกลุมครอบครัว 
6.)  บุคคลใดท่ีครอบครัวเด็กหรือเยาวชนรองขอ 
 
ค. ขั้นตอนในการนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชนในมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 
          กฎหมาย Crimes  (Restorative  Justice)  Act  2004    กําหนดใหนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชไดในทุกขั้นตอนของการดําเนินการกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  กลาวคือ  ตั้งแตขั้นตอนช้ันเจาหนาท่ีตํารวจ  ช้ันอัยการ  ช้ันศาล
เยาวชน  และช้ันราชทัณฑ  หรืออาจกลาวไดวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวนํามาใชในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
 

3.2.2 ประสิทธิผลของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวมาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศออสเตรเลีย 
 หากพิจารณาในภาพรวมแลวจะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในประเทศออสเตรเลียไดเปนอยางดี กลาวคือ ผูท่ีเขารวมในกระบวนการสวนใหญไมวาจะ
เปนผูเสียหาย  เด็กหรือเยาวชนผูกระทําความผิด  หรือบุคคลอ่ืนๆ ไดเขารวมในการประชุมกลุม
ครอบครัวลวนแตมีความพึงพอใจจากการท่ีไดเขารวมในการกระบวนการและรูสึกวาการประชุม
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กลุมครอบครัวมีความเปนธรรมและมีประโยชน 22     นอกจากนี้การประชุมกลุมครอบครัวใน
ประเทศออสเตรเลียท่ีนํามาใชในช้ันตํารวจท่ีเรียกวา Wagga  Wagga  เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
เบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมนั้นยังชวยลดปริมาณคดีจํานวนมากใหเสร็จส้ินในช้ัน
ตํารวจแทนท่ีการฟองคดีตอศาลเยาวชน23  ไดเปนอยางดี   
 
3.3   กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศญี่ปุน 
             ประเทศญี่ปุนมีระบบอํานวยการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนและสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก  
โดยมีกฎหมายท่ีช่ือวา Juvenile Law 2003 และ The Child Welfare Law of Japan     ซ่ึงกฎหมายท้ัง
สองฉบับนี้   ถือวาเปนหลักในการบริหารกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศ
ญี่ปุน โดยท่ีกฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชน มาตรา 2  บัญญัติไววา  เด็กและเยาวชนในประเทศญี่ปุน คือ
บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ24    ซ่ึงเม่ือกระทําความผิดอาญา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย 
ตองฟองคดีตอศาลครอบครัว25 (Family Court)   โดยกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดจะมี
มาตรการหรือบทลงโทษท่ีแตกตางจากผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ     ซ่ึงมาตรการนี้ไดนํามาใช
ตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2   ขณะนั้นประเทศญี่ปุนอยูภายใตการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีศาลเยาวชน  ทําหนาท่ีในการพิจารณาคดี
เยาวชนโดยเฉพาะ   (Standard of Juvenile Act 1943 , United States)     กฎหมายเยาวชนของประเทศ
ญี่ปุนจึงไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง  กลาวคือ  ประเทศ
ญี่ปุนไดจัดตั้งศาลครอบครัว (Family Court) ขึ้นมาเพ่ือมีอํานาจหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบในคดีท่ี
เยาวชนกระทําความผิด  ตั้งแตป ค.ศ.1948  เปนตนมา  ในปจจุบันมีการจัดตั้งศาลเยาวชนกวา 50 
แหงท่ัวประเทศญี่ปุน โดยศาลเยาวชนมีวัตถุประสงค26  เนนการปฏิบัติ อบรมและแกไขฟนฟู  และ
ควบคุมดูแลเยาวชนท่ีกระทําความผิด(Development of Juvenile)มากกวาท่ีจะมุงลงโทษอยางเดียว    
สําหรับกรณีท่ีเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต 14 ป แตไมถึง 20 ปบริบูรณ กระทําความผิดอาญาในระดับปาน
กลางถึงรุนแรง   อาทิเชน   ความผิดฐานลักทรัพย    ฐานวิ่งราวทรัพย     ฐานกรรโชกทรัพย    เปน
ตน เยาวชนท่ีกระทําผิดจะถูกนําคดีขึ้นสูศาลเยาวชน  โดยศาลเยาวชนจะใชมาตรการทางเลือกอ่ืน

                                                   
        22 Mark  S.Umbreit,Robert  B.Coates,BettyVos,“The  Impact  of  Restorative  Justice  Conferencing : A  Review  of  63 
Empirical  Studies  in  5  Countries”,Center for Restorative  Justice Peacemaking,University  of  Minisota, May 1,2002,p.5. 
       23 Moor D.and L.Forsythe. A  New  Approach  to  Juvenile  Justice : An Evaluation  of  Family Conferencing  in  Wagga  
Wagga.  Wagga Wagga,Australia : Centre for Rural  Social  Research,1995. 
       24 Article 2, Law Juvenile 2003, Japan. 
       25 Article 3, Law Juvenile 2003, Japan. 
      26 Article 1, Law Juvenile 2003, Japan. 
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แทนการควบคุมตัวในสถานฝกอบรม   (Reformatory Home)    อาทิเชน  มาตรการคุมประพฤติ
เยาวชน   ซ่ึงเยาวชนท่ีถูกคุมประพฤติตองปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและอยูในความดูแลสอดสอง
จากพนักงานคุมประพฤติ   และตองมารายงานตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนดของสํานักงานคุมประพฤติ 
(Probation Office) และเม่ือเยาวชนถูกคุมประพฤติ      เยาวชนตองอยูภายใตเง่ือนไขการคุมประพฤติ   
และหากเยาวชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ีอคุมความประพฤติ  ศาลเยาวชนก็จะถอดถอนการคุม  
ประพฤติ    และใชมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสม กับเยาวชนตอไป  อาทิเชน สงตัวไปฝกอบรม ท่ี Juvenile 
Correction Center เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปองกันการกลับมากระทําผิดซํ้าอีก มาตรการคุม
ประพฤติจึงเปนมาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีศาลเยาวชนของประเทศญี่ปุนใชมากท่ีสุด 
               สําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 14 ปบริบูรณ  เม่ือกระผิดอาญาจะถูกหันเหคดี (Division) ออก
จากศาลเยาวชน โดยอยูภายใตกฎหมายคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  (The Child Welfare Law of Japan)    
ซ่ึงมีคณะกรมการของศูนยสวัสดิภาพเด็ก  รวมท้ังผูเสียหายซ่ึงเปนแบบหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใช วางแผนใหคําปรึกษา แนะแนวรวมกับ
เด็ก และครอบครัวของเด็กท่ีกระทําผิด       เพ่ือใหเด็กไดตระหนักถึงความผิดท่ีตนไดกระทําลง  จึง
เปนการปองกันการกลับมากระทําผิดซํ้าอีก   
 
 3.3.1  กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชใน 
ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศญี่ปุน 
              ประเทศญี่ปุนเปนประเทศในทวีปเอเชียท่ีมีวัฒนธรรมในการระงับขอพิพาทดวยวิธีการ
ของชุมชนตนเองโดยใชขนบธรรมเนียมการขออภัยและการใหอภัย27  ซ่ึงไดพัฒนามาสูรูปแบบของ
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
             สําหรับกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรุนแรงมากและไดแสดงความเสียใจโดย
การสํานึกผิดตอการกระทําท่ีตนกอขึ้น  และขอใหผูเสียหายใหอภัย ก็จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  โดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
นอกจากผูกระทําความผิดจะยอมรับผิดและแสดงความเสียใจในส่ิงท่ีตนเองกระทํา  และยินดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหายแลว  ผูกระทําความผิดยังตองไดรับการใหอภัยจากผูเสียหาย  นอกจากนี้
ครอบครัวของผูกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนจะตองเขารวมรับผิดชอบและวางเปนมาตรการ

                                                   
         27 J.Halay  “Crime Prevention thorough Restorative Justice: Lessons From Japan”in B.Galaway and J.Hudson.(eds). 
Restorative Justice: Perspectives pp.137-220. 
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ในการควบคุมพฤตินิสัยของเด็กหรือเยาวชนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผูกระทําความผิดจะไมกลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีก  ซ่ึงขอตกลงนี้ตองทําเปนหนังสือแสดงการใหอภัยจากผูเสียหาย   เพ่ือให
เจาหนาท่ีของรัฐใชดุลยพินิจเพ่ือส่ังยุติคดี  ซ่ึงมาตรการในการหันเหคดีโดยนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็ก
และเยาวชนนั้น  ยอมเปนผลดีกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีความประพฤติเสียหายไม
มาก  และกอใหเกิดผลดีในการปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกในอนาคต  และชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชน 
 

3.3.2 ประสิทธิผลของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม 
ครอบครัวและชุมชนมาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศญี่ปุน 
              ระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศญี่ปุนโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนจะเนนใหชุมชนมาทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐ  เพ่ือชวยในการทําใหผูกระทํา
ความผิดกลับตนเปนคนดี และกลับเขาสูชุมชนได  โดยในประเทศญี่ปุนจะมีอาสาสมัครชุมชน
มากกวาจํานวนผูกระทําความผิด  มีหนวยงานเพ่ือการแกปญหาเยาวชนท้ังในระดับชาติและใน
ระดับทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีแนะนําและคุมครองเยาวชน  เชน  การรณรงคทําชุมชนใหงดงาม 
(Brighter  Society  Campaign )   เพ่ือปองกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน  มีอาสาสมัคร
จํานวน 38,000 คน  เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานตามแนวทางสําหรับเยาวชน หรือท่ีเรียกวา  Juvenile  
Guidance  เพ่ือทํางานบริการสาธารณะรวมกับเยาวชน  จากความรวมมือของเยาวชนท่ีเขมแข็ง มีผล
ทําใหอาชญากรรมลดลง28 การจับตัวผูกระทําความผิดกระทําไดงายขึ้น  ลดความหวาดกลัว
อาชญากรรม  และมีผลทําใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไดสําเร็จ
โดยจบลงดวยความสมานฉันทปรองดองดวยกันของทุกฝายโดยอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชน
นั้นเอง 
 
3.4.  กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร 
            ประเทศสิงคโปร  มีระบบอํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนและสงเสริมสวัสดิ
ภาพเด็ก  โดยมีกฎหมายท่ีช่ือวา Children and Young Persons Act. ค.ศ. 2001 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ถือ

                                                   
       28 J.O.Haley “ A Spiral  of  Success Community  support  is  key  to  Restorative  Justice  in  Japan ” in  The  Ecology  of  
Justice  ( 1994  )<http:// www.context. 
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เปนกฎหมายหลักในการบริหารกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร โดย
พระราชบัญญัติ Children and Young Persons Act.2001 กําหนดใหบุคคลใหบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 7 
ป แตไมเกิน 16 ป ขณะกระทําความผิดอาญา ตองอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลเด็ก
และเยาวชน ในกฎหมายฉบับนี้มีวิธีการหันเหคดีออกจากศาลเด็กและเยาวชน  เม่ือปรากฏวาเด็ก
และเยาวชนกระทําผิดเล็กนอยและเปนการกระทําผิดครั้งแรก   และเปนความผิดท่ีสามารถ
เปรียบเทียบได ก็จะทําการเปรยีบเทียบคดีกอนเปนอันดับแรก  โดยไดนําเอากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชแกปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด   ท้ังนี้
เพ่ือชวยลดขั้นตอนของการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนไปไดอยางมาก    ในประเทศสิงคโปรจะมี
หนวยงานท่ีเรียกวา Inter Ministry on Young Crime (IMYC)  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกระตุนและ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมในการแกไขปญหาของเด็ก และสงเสริมใหมีการ
แกไขฟนฟูเด็กอยางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนการศึกษาวิจัยโปรแกรมตางๆ ท่ีสมควรจะนํามาใช
กับเด็กท่ีกระทําความผิด29    เม่ือคดีไดถูกเบ่ียงเบนออกไปจากศาลเด็กและเยาวชนทําใหปริมาณคดี
ท่ีจะขึ้นสูศาลเด็กและเยาวชนลดลง     ท้ังนี้อาจกลาวไดวา The Children and Young Persons Act    
2001 สงเสริมใหมีมาตรการเบ่ียงเบน(Diversion) คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเดก็และเยาวชน  โดยนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
มาใชในการแกไขฟนฟูเด็กท่ีกระทําความผิดเปนครั้งแรก และใหศาลเด็กและเยาวชนใชมาตรการ
ทางเลือกอ่ืนแทนการนําตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมตัว     จะเห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก
เยาวชนของประเทศสิงคโปรสงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอยางไรก็ดี   นอกจากประเทศสิงคโปรจะมี
พระราชบัญญัติ The Children and Young Persons Act 2001ในการบริหารกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนแลวยังมีพระราชบัญญัติ Probation of offenders Act    ซ่ึงกําหนดใหศาล
คํานึงถึงสภาพแวดลอมหรือพฤติการณแหงคดี  ลักษณะของการกระทําความผิดและบุคลิกลักษณะ
ของผูกระทําความผิด และวางขอกําหนอในการคุมประพฤติผูกระทําผิดในชุมชน       ซ่ึงศาลเด็ก
และเยาวชนจะใชควบคูกับมาตรการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัว  ซ่ึงจะทําใหเด็กและเยาวชนท่ีถูกคุมประพฤติสํานึกผิด  และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
ขึ้นกับผูเสียหาย  ครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหตางตองเขา
มามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนนั้นสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติ 

                                                   
        29 Kamal,C, “ Direction of Juvenile justice reforms in Singapore ” in RESOURCE MATERIAL SERIES No.59 118th 
INTERNATIONEL TRAIING COURSE VISIING EXPERT’S PAPARS,UNAFEI,2002. 
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 ดังนั้นประเทศสิงคโปรจึงใช Children and Young Persons Act of 2001 และ Probation of 
offenders Act เปนมาตรการในการฟนฟูเด็กกระทําผิดอยางควบคูกัน โดยจะใชกับคดีอาญาท่ีเด็ก
หรือเยาวชนกระทําความผิดเปนครั้งแรก และเปนความผิดเล็กนอยโดยการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  (Family Conferencing of Family Care 
Conferencing) ท้ังนี้เพ่ือใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด 
 

3.4.1 กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชในระบบ 
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศสิงคโปร 
 พระราชบัญญัติ Children and Young Persons Act ไดกําหนดใหศาลคดีเด็กและเยาวชน 
นําวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาพิจารณาคดี 3 ประเภท30  ไดแก  คดีอาญาท่ีเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด   คดีท่ีเด็กและเยาชนมีความประพฤติเสียหายจนบิดามารดาหรือผูปกครองไมสามารถดูแล
ได  บิดามารดามีสิทธิยื่นคํารองตอศาลคดีเด็กและเยาวชนเพ่ือสงเด็กเขารับการฝกอบรมเปน
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป   โดยเด็กจะอยูในความควบคุมของพนักงานคุมประพฤติและพนักงานสังคม
สงเคราะห และคดีท่ีเด็กและเยาวชนจําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ   โดยศาลคดีเด็กและ
เยาวชนจะมีวิธีการดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิด  ครอบครัว    ชุมชน โรงเรียน   และหนวยงานอ่ืนๆ  โดยใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  
(Family Conferencing of Family Care Conferencing)     นอกจากนี้พระราชบัญญัติ Children and 
Young Persons Act มาตรา 45 กําหนดใหศาลมีอํานาจจัดการประชุมกลุมครอบครัว  (Family 
Conferencing of Family Care Conferencing) เพ่ือจัดการกับเด็กกระทําความผิด โดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวนี้ไดสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด   ผูเสียหาย  และครอบครัวของผูเสียหายรวมท้ังชุมชน ไดรวมมือกันแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิด    โดยกฎหมายกําหนดใหเขารวมในการปรึกษาหารือกับศาลคดีเด็ก
และเยาวชนในการออกขอกําหนดตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด โดยการประชุมกลุม
ครอบครัวมีขอกําหนดในแผนแกไขฟนฟู ดังนี้ คือ 
 1.)   การทําใหเด็กและเยาวชนสํานึกในความผิดท่ีตนไดกระทําลง 
 2.)   ตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเกี่ยวกับลักษณะของการกระทําผิด 

                                                   
        30 สุพรรษา  สมสี. 2547. มาตรการทางกฎหมายในการแกไขฟนฟุเด็กกระทําผิดโดยการมีสวนรวมของชุมชน  ผูกระทําผิด  และ
ผูเสียหาย.วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,หนา 155-156. 
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 3.)  กําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย  เปนจํานวนเงิน
ตามมติของท่ีประชุมกลุมครอบครัวกําหนด 
 4.)  กําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดทําบริการชุมชน  เปนเวลาไมเกิน 240  ช่ัวโมง  
โดยมีลักษณะของการบริการชุมชน  ระยะเวลาและสถานท่ี  ตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมกลุม
ครอบครัวกําหนด(Family Conferencing) กําหนด 
 5.)  กําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดขอโทษผูเสียหายและครอบครัวผูเสียหาย
ท้ังนี้เปนไปตามมติท่ีประชุมกลุมครอบครัวกําหนด 
 6.)  มีขอกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือใหเด็กละเยาวชนท่ีกระทําผิดไดกระทําการใดๆ  ตามมติท่ี
ประชุมกลุมครอบครัวกําหนดคามความเหมาะสม  
          อยางไรก็ดี   ถาปรากฏวาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
แผนแกไขฟนฟู ของท่ีประชุมกลุมครอบครัว Family Conferencing คณะกรรมการประชุมกลุม
ชุมชนตองรายงานเหตุดังกลาวตอศาลคดีเด็กและเยาวชน   เพ่ือศาลคดีเด็กและเยาวชนจะไดทําคําส่ัง
ใหเด็กและเยาวชนนั้นมาปรากฏตัวตอหนาโดยศาลมีอํานาจจัดการกับเด็กตามความเหมาะสม อาทิ
เชน วากลาวตักเตือนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้นใหตระหนักถึงความผิดท่ีตนกระทําหรือ
ไดสํานึกผิด   นอกจากนี้เพ่ือเปนการคุมครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน  The 
Children and Young Persons Act.2001มาตรา 45(4) ยังไดกําหนด บุคคลผูเขารวมประชุมกลุม
ครอบครัวท่ีไมใชเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  บิดามารดาหรือผูปกครองเด็กและเยาวชน  
หรือสมาชิกอ่ืนในครอบครัวเด็กและเยาวชน  ตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวท่ีไดจาก
การประชุมกลุมครอบครัว หากฝาฝนมีความผิดและถูกปรับ 1,000 ดอลลาร    และภายหลังจากาการ
จัดประชุมกลุมครอบครัวเสร็จส้ินแลว The Children and Young Persons Act.2001 มาตรา 46(1) ยัง
กําหนดใหศาลคดีเด็กและเยาวชนมีดุลพินิจออกคําส่ังเพ่ิมเติมใหเด็กและเยาวชนท่ีกระความผิด 
รวมท้ังครอบครัวเขารวมโปรแกรมใหคําปรึกษาสุขภาพจิต หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
 1.)  เพ่ือแกไขปญหาสัมพันธภาพระหวางเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด และบิดามารดา
หรือผูปกครอง 
 2.)  เพ่ือชวยในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
 3.)  เพ่ือทําใหบิดามารดา  หรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดสามารถ
จัดการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดได 
 4.)  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในความ
เปนอยูทางกายภาพ  สังคม  อารมณ  และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
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                    3.4.2  ประสิทธิผลของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวมาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนประเทศสิงคโปร 
            ศาลคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปรจะใชมาตรการเลือกโดยนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  แทน
การนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุม  ซ่ึงการประชุมกลุมครอบครัวมักใชกับเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดไดกระทําความผิดครั้งแรกและเปนคดีท่ีไมรุนแรงมาก  โดยการจัดการประชุมกลุม
ครอบครัวมีผูเขารวมประชุมไดแก  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิด  ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด  ผูเสียหาย  เจาหนาท่ีของสถานฝกอบรม  พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสังคม
สงเคราะห  นักจิตวิทยา  โดยการดําเนินการประชุม  จะมีการอภิปรายถึงการกระทําของเด็กและ
เยาวชน  ความนาละอายท่ีจะนํามาสูครอบครัว  ความสัมพันธในครอบครัวรวมท้ังการใหเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดไดตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผูเสียหาย  และพรอมท่ีจะสํานึก
ผิดและยอมชดใชเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผูเสียหาย  โดยในขณะเดียวกันผูเสียหายก็ยินยอม
ท่ีจะใหอภัยโดยการใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนนั้นไดแกไขขอผิดพลาดและกลับตนเปนคนดี  เพ่ือ
กลับคืนสูสังคมโดยเร็ว 
            ดังนั้นอาจกลาวไดวาประเทศสิงคโปรก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีศาลคดีเด็กและเยาวชนไดนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนนั้น  นอกจากจะเปนการชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนแลว  ยังเยียวยาความ
เสียหายใหแกผูเสียหายและสรางความสมานฉันทปรองดองกันทุกฝายรวมท้ังสงเสริมการมีสวน
รวมของครอบครัวและชุมชนในการปองกันอาชญากรรม  จึงเปนการปองกันการกระทําผิดซํ้าอีก  
และชวยลดปริมาณคดีท่ีเขาสูศาลคดีเด็กและเยาวชนไดในระดับหนึ่ง 
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                                              บทท่ี  4 
 
              บทวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ 
 
           บทนี้เปนการศึกษาขอมูลในเชิงปริมาณ  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการออกแบบสอบถามไป
ยังกลุมบุคคลตางๆท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  โดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
พรอมท้ังผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสัมภาษณบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดี
เด็กและเยาวชน    รวมท้ังผูท่ีไดรับผลกระทบเกี่ยวกับกรณีนี้  ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลรวม  6  จังหวัด  ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนการศึกษาขอมูลหลักในเชิง
คุณภาพท่ีไดศึกษาแลวในบทท่ี  2  และบทท่ี  3  สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะไดนําเสนอรายละเอียด
และการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณ  โดยจะไดนําเสนอเปนลําดับดังนี้         
 
4.1 สาระสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
            ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของการนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัวโดยผูวิจัยอาศัยขอมูลจากการแจกแบบสอบถามในสวนพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลรวม 6  จังหวัดโดยพิจารณาจากจํานวนเด็กและเยาวชน
ท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีมี
สัดสวนคดีมาก    ท้ังนี้เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร     และในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล
ซ่ึงไดแก   จังหวัดนนทบุรี    จังหวัดปทุมธานี   จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  และ
จังหวัดนครนายก   รวม 6 จังหวัด         ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 4     และแสดงขอมูลเปนกราฟ
ตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
ตารางที่  4   จังหวัดท่ีลงพ้ืนท่ีในการแจกแบบสอบถาม 

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 และปริมณฑล จํานวนประชากร รอยละ 

1. กรุงเทพมหานคร              58         32.2 
2. นนทบุร ี              32        17.8 
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จังหวัดที่ลงพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ
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พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 และปริมณฑล จํานวนประชากร รอยละ 

3. ปทุมธาน ี              32        17.8 
4. สมุทรปราการ              10          5.6 
5. ฉะเชิงเทรา              26        14.4 
6. นครนายก              22        12.2 
    รวม            180      100 

 
ภาพที่1 กราฟแสดงจํานวนที่ลงพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           4.1.1  กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
   ผูวิจัยใชแบบสอบถามสํารวจผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครับครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูในสวนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดจํานวน  180  ราย  ประกอบดวย  3  กลุม  
           กลุมท่ีหนึ่ง    เปนกลุมผูใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญา
และเปนผูเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน ไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  
พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะห  และนักจิตวิทยา  รวมจํานวน  30  ราย 
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               กลุมท่ีสอง    เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็กและพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ไดแก  เจา
พนักงานตํารวจ  พนักงานอัยการ  และศาลเยาวชนและครอบครัว  รวมจํานวน  50  ราย 
             กลุมท่ีสาม   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการดังกลาว ไดแก  ผูเสียหาย  
ผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนรวมท้ังครอบครัว และประชาชนท่ัวไป รวมจํานวน 100  
ราย 
 
             4.1.2 การสรางแบบสอบถาม 
          การสรางแบบสอบถาม  ทําโดยศึกษาขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาในเชิงเอกสาร  
(Documentary Research)   ในประเด็นท่ีสําคัญท่ีตองการทราบความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
โดยประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ีสามารถแสวงหาคําตอบไดจากการใชแบบสอบถามโดยการ
สรางแบบสอบถามท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ของการวิจัยท้ัง 4 ขอ กลาวคือ 
          1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพของปญหา  อุปสรรค  และประสิทธิภาพของระบบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชในระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
         2.  เพ่ือแสวงหามาตรการท่ีนํามาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมกับสังคมไทย 
 3.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติและผลกระทบของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีผลตอผูกระทําความผิด   ผูเสียหาย  
และสังคม 

4.  เพ่ือทราบแนวความคิดเห็นของหนวยงาน รวมท้ังกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการนํา 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63 เพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               เม่ือนําวัตถุประสงคท้ัง  4  ขอ  ดังกลาวมาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม  
สําหรับใชในการสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของท้ัง  3  กลุม  ดังนี้ 
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                                            แบบสอบถาม 
      
          วิจัย  เรื่อง  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
……………………………………………………………… 

ขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามใสเครื่องหมาย  / ลงในชอง □  หนาขอความท่ีทาน
ตองการหรือตามความเปนจริง 
 
สวนที1่  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

□ ชาย 
□ หญิง 

2 . ชวงอาย ุ
              □     ต่ํากวา 25 ป □ 26-30 ป □31-35 ป  
 □     36-40 ป    □ 41-45  ป   □ 46-50  ป     

□    51 ปขึ้นไป 
 
3 . ระดับการศึกษา 

□ ต่ํากวาปริญญาตร ี
□ ปริญญาตร ี
□ ปริญญาโท 
□ ปริญญาเอก 

4.  พ้ืนท่ีจังหวัด (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 
□  กรุงเทพมหานคร           □  สมุทรปราการ 

              □  นนทบุร ี            □  ฉะเชิงเทรา 
              □  ปทุมธาน ี            □  นครนายก 
5.  อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
           □  ผูพิพากษา            □  พนักงานสังคมสงเคราะห/ นักจิตวิทยา 
           □  อัยการ            □  ผูเสียหาย/ครอบครัวผูเสียหาย 
           □  ตํารวจ                          □  ผูอํานวยการสถานพินิจ   
           □  เด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในความควบคุม   □  พนักงานคุมประพฤติ    
           ของสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน    □  ประชาชนท่ัวไป 
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สวนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึน้สูศาลเยาวชน
และครอบครัว 

 
 
 
 

        
             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

1.  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯท่ีนํามาใชควบคูกับ
มา ตร า  63เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชน
และครอบครัวสามารถดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมไดอยูในระดับใด 

     

2.  ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก
และเยาวชนชวยทําใหการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเกิด
ผลสําเร็จอยูในระดับใด 

     

3.  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชน 
มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับใด 

     

4.  ทานคิดวาความคุมคาของการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯมาใช
เพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองข้ึนสูศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อยูในระดับใด 
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             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

5.  ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

6.ทานคิดวางบประมาณท่ีนํามาใชเพื่อ
ดํ า เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนฯมี
อยูในระดับใด 

     

7.  ทานคิดวาความรูและความเขาใจของ
เจาหนา ท่ีในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนฯมี
อยูในระดับใด 

     

8.  ทานคิดวาความรวมมือของเจาหนาท่ี
ในการดําเนินการตามกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

9.  ทานคิดวาความรวมมือของเด็กและ
เ ย า ว ช น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 
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             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

10.  ทานคิดวาความรวมมือของ
ผู เ สี ย ห า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

11.  ทานคิดวาการดําเนินการตาม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯชวยลดปริมาณ
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวไดในระดับใด 

     

12.ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีผลในการแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิดไดในระดับใด 

     

13.ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีผลชวยลดกระทําผิดซ้ําได
ในระดับใด 

     

14. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวป ระสบผลสํา เร็จ ในกา ร
นํามาใชในระดับใด 
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 สวนที ่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3.1  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   ท่ีสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
    3.2   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการอ่ืนๆในทางอาญาท่ีสามารถนํามาใชหันเหคดีเด็ก
และเยาวชน  รวมท้ังสามารถชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด และชวย
ลดการกระทําความผิดซํ้า    อีกท้ังชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไดนอกเหนือจากมาตรการขางตน  (ถามี) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
              4.1.3 การกําหนดตัวชี้วัด 

           กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือสรางแบบสอบถามและทดลองใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจะ 
นํามาใชในการวัดประสิทธิภาพของมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนมาตรา  63  โดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  มี  5  ประการ  ดังตอไปนี้ 
                         1.)  รอยละทางสถิตจิํานวนคดีท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวตั้งแตป  พ.ศ.   
2544  เม่ือเทียบกับสถิติท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวกอนท่ีจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

 
                X-Y x  100 % = z% 
                   Y  

 
          X   =   สถิติจํานวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   ตั้งแต พ.ศ.  2544 
          Y   =    สถิติจํานวนคดีท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวในปท่ียังไมมีการนํากระบวนการ  
            ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
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  2.)  ความยั่งยืนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและ ครอบครัว ท้ังนี้เพ่ือประเมินวาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  ตระหนักถึง
ความสําคัญและให ความรวมมือในการนํามาตราดังกลาวนี้มาใชหรือไม  

3.) ความคุมคาของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ 
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน โดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวท้ังนี้เพ่ือประเมินวากฎหมายท่ีเกี่ยวของ ชวยใหเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือ
หันเหคดีเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไดในระดับใด   ท้ังนี้เพ่ือยังผล
ถึงการลดการกระทําความผิดซํ้าและการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว โดยทําใหเกิดความสมานฉันทปรองดองแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของและนํามาซ่ึงความสันติ
สุขใหเกิดขึ้นแกชุมชนและสังคมดังเดิม 
              4.)  สถิติการกระทําความผิดซํ้า 
              5.)  จุดออน  จุดแข็ง  อุปสรรคและปญหาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดย  วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
              นอกจากนั้น    ในการสรางแบบสอบถาม    ผูวิจัยจะไดสอบถามถึงความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักเกณฑใหมๆ  และมาตรการใหมๆ  ท่ีสามารถชวยแกไข
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน และชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  รวมท้ังชวยลดปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน    พรอมท้ังมาตราใหมๆ ท่ีใชบังคับในตางประเทศมาใช
ในประเทศไทย 
 
 4.1.4   การทดสอบเบื้องตน 
         ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตนใน  2  จังหวัด  ไดแก  กรุงเทพมหานคร  
และในเขตปริมณฑล  ไดแก  จังหวัดนนทบุรี      โดยในแตละจังหวัดผูวิจัยไดเลือกกลุมทดสอบ  
3  กลุม     กลุมแรก  ไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ พนักงานสังคม
สงเคราะห  และนักจิตวิทยา     กลุมท่ีสอง  ไดแก พนักงานสอบสวน  และกลุมท่ีสาม  ผูนําชุมชน  
และประชาชนท่ัวไป  โดยใชแบบสอบถามกลุมละ  10  ชุด  รวม 30 ชุด  ผลการทดสอบเบ้ืองตน
ปรากฏวา  การใชแบบสอบถามประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  ดังนั้นแบบสอบถามดังกลาวจึง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัยเชิงปริมาณไดอยางถูกตองสมบูรณตามความตองการ 
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              4.1.5  การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเชิงสํารวจนี้  จะไดนํามาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม 

สําเร็จรปูสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS  FOR  WINDOWS )  ซ่ึงจะนําเสนอใหเห็นใน
รูปของรอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาทาง
เอกสาร 
 
              4.1.6  เกณฑการใหคะแนน 
            เกณฑการวัดและใหคะแนนตัวแปรกําหนดคะแนนเพ่ือวัดคาตัวแปรตาง ๆ ในการ
คํานวณคาทางสถิติ  ไดกําหนดเกณฑดังนี้ 
 5 คะแนน  หมายถึง มีความเห็นในระดับมาก 
 4 คะแนน  หมายถึง มีความเห็นในระดับคอนขางมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง มีความเห็นในระดับปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง มีความเห็นในระดับคอนขางนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง มีความเห็นในระดับนอย 
 
4.2  ผลของการวิจัย 
                ในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของท้ัง
โดยตรงและโดยออม    ท้ังสามกลุม  เกี่ยวกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงไดรับตอบกลับมา  จํานวนรวมท้ังส้ิน  180  ราย  
สําหรับใชในการประมวลผลและการวิเคราะหทางสถิติ  ซ่ึงในจํานวนนี้  เม่ือจําแนกตามกลุม  คือ  
กลุมท่ีหนึ่งเปนกลุมของผูใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญา  และเปน
ผูเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  ไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  คิดเปน
รอยละ  16.7   ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม  กลุมท่ีสอง  เปนกลุมของผูมีอาชีพท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2534  ไดแก    เจาพนักงานตํารวจ      พนักงานอัยการ  
และศาลเยาวชนและครอบครัว    คิดเปนรอยละ  27.8    ของกลุมผูตอบแบบสอบ        เด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดรวมท้ังครอบครัว  และประชาชนท่ัวไป  คิดเปนรอยละ  55.6  ของกลุม
ผูตอบแบบสอบถาม  โดยใหจํานวนตัวอยางในแตละกลุมกระจายไปตาม  เพศ  อายุ  และระดับ
การศึกษา  ปรากฏผลวิเคราะหท่ีสําคัญสามารถแบงออกเปน  5  สวน  ดังนี้ 
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            4.2.1  ขอมูลทั่วไป 
             ในสวนนี้เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
พ้ืนท่ี  จังหวัด  และอาชีพของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับใชอางอิง
พ้ืนฐานท่ีมา  ของคําตอบและความคิดเห็นตางๆ  โดยรอยละของผูตอบแบบสอบถามของแตละ
กลุมจําแนกตาม  เพศ  ชวงอายุ  ระดับการศึกษา  พ้ืนท่ีจังหวัด  และอาชีพของผูตอบ  เปนลําดับ
ดังนี ้
                ก.)  เพศ  ขอมูลสวนใหญ  กลาวคือ  รอยละ  57.2  ของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ
ชาย  และรอยละ  42.8  ของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ หญิง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  5 และ
แสดงขอมูลเปนกราฟตามภาพท่ี 2  ดังนี้ 
                                                                                                                                      
ตารางที ่ 5    ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 103 57.2 
หญิง 77 42.8 
รวม 180 100.0 

 
 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถ ามจําแนกตามเพศ
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ข.)    ชวงอาย ุ     พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมาก  คิดเปนรอยละ 28.3    มีชวงอายุต่ํา
กวา 25 ป         รองลงมาชวงอายุ  51  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  17.1  และท่ีมีชวงอายุ 26-30ป   
คิดเปนรอยละ  13.3  และชวงอายุ  36-40  ป         คิดเปนรอยละ  11.7  และชวงอายุ  46-50  ป  
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คิดเปนรอยละ  11.1  และชวงอายุ  40-45  ป  คิดเปนรอยละ  10  และชวงอายุ 31-35  ป  คิดเปน
รอยละ  8.3  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  6  และแสดงขอมูลเปนกราฟตามภาพท่ี 3  ดังนี้ 

 
ตารางที่  6   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  25 ป 51 28.3 

26-30 ป 24 13.3 
31-35ป 15 8.3 
36-40ป 21 11.7 
41-45ป 18 10.0 
46-50ป 20 11.1 

    51  ขึ้นไป 31 17.1 
รวม 180 100 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอาย ุ
 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถ ามจําแนกตามชวงอายุ
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          ค.)  ระดับการศึกษา    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   คิดเปนรอยละ55    มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีรองลงมามีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  28.3 และระดับ
ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 16.7    สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกไมมี  
ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   7  และแสดงขอมูลเปนกราฟตามภาพท่ี 4 ดังนี้ 
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 ตารางที ่  7    ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 51 28.3 
ปริญญาตร ี 99 55.0 
ปริญญาโท 30 16.7 
ปริญญาเอก - - 
รวม 80 100 

 
ภาพที่ 4  กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
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                       ง.)  พ้ืนที่จังหวัด      (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)       ท่ีขอมูลท้ังหมดมาจาก
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม  6    จังหวัด    ไดแก  กรุงเทพมหานคร    จังหวัด
นนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี      จังหวัดสมุทรปราการ      จังหวัดฉะเชิงเทรา   และจังหวัด
นครนายก โดยผูตอบแบบสอบถามในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร      คิดเปนรอยละ  32.2       
จังหวัดนนทบุรี   คิดเปนรอยละ  17.8    จังหวัดปทุมธานี     คิดเปนรอยละ  17.8      จังหวัด
สมุทรปราการ      คิดเปนรอยละ  5.6   จังหวัดฉะเชิงเทรา    คิดเปนรอยละ  14.4  และจังหวัด
นครนายก    คิดเปนรอยละ  12.2   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  8  และแสดงขอมูลเปนกราฟตาม
ภาพท่ี 5 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 8   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

พ้ืนที่จังหวัด จํานวน รอยละ 
กรุงเทพมหานคร 58 32.2 
จังหวัดนนทบุร ี 32 17.8 
จังหวัดปทุมธานี   32 17.8 
จังหวัดสมุทรปราการ   10 5.6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 26 14.4 
จังหวัดนครนายก   22 12.2 
รวม 180 100.0 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพ้ืนที่จังหวัด 

   

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม        
จําแนกตามพื้นที่จังหวัด
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                     และเม่ือพิจารณาตามพ้ืนท่ี จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางจาก
ผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 32.2 และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 
67.7 ในแตละพ้ืนท่ีเขต ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  9 และแสดงขอมูลเปนกราฟตามภาพท่ี 6  ดังนี้ 
 ตารางที่  9  ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 

พ้ืนที่เขต จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ 58 32.2 
ปริมณฑล 122 67.7 

รวม 180 100 
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ภาพที่ 6  กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพ้ืนที่เขต 
 
 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถ าม
จําแนกตามพื้นท่ีเขต
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               จ.)  อาชีพ    ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดมาจาก  3  กลุม 

   กลุมแรก   เปนกลุมผูใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญา  
และเปนผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  คิดเปนรอยละ  3.3  พนักงาน
คุมประพฤติ  คิดเปนรอยละ  7.8    พนักงานสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา  คิดเปนรอยละ  
5.6  รวมผูตอบแบบสอบถามกลุมแรกคิดเปนรอยละ  16.7          
               กลุมที่สอง   เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว     พ.ศ.  
2534   ไดแก    เจาหนาท่ีตํารวจ  คิดเปนรอยละ  6.7  พนักงานอัยการ คิดเปนรอยละ  12.2  และ
ศาลเยาวชนและครอบครัว  คิดเปนรอยละ  8.9  รวมผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสองคิดเปนรอย
ละ  27.8       
               กลุมที่สาม   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการดังกลาว  ไดแก  ผูเสียหาย 
คิดเปนรอยละ  5.6    เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด     คิดเปนรอยละ  11.7  และประชาชน
ท่ัวไปคิดเปนรอยละ     38.3         รวมผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสาม  คิดเปนรอยละ  55.6    ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี  10 และปรากฏตามภาพ 7 ดังนี้ 
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ตารางที่   10    ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 16 8.9 
อัยการ 22 12.2 
ตํารวจ 12 6.7 
ผูอํานวยการสถานพินิจ 6 3.3 
พนักงานคุมประพฤต ิ 14 7.8 
พนักงานสังคมสงเคราะห/นักจิตวิทยา 10 5.6 
เด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในความคุมประพฤติ
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

21 11.7 

ผูเสียหาย 10 5.6 
 
ภาพที่ 7 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาชีพ
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                     4.2.2  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือหันเห
คดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
 ในการประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว        ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามดังกลาวแสดงความคิดเห็นเปน  
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5  ระดับ  ไดแก  มาก  คอนขางมาก  ปานกลาง  คอนขางนอย  และนอย  โดยประเมินคาระดับ
คะแนนเปน  5  คะแนน  4  คะแนน  3  คะแนน และ 1 คะแนน  ตามลําดับ  โดยการนํา
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 4  ดาน 
ไดแก 1.) การบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมาย  2.) ความคุมคาในการใชทรัพยากร    3. ) คุณภาพ
การบริหารจัดการ  และ 4. )  ผลสําเร็จ    ซ่ึงไดแก    ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  
และความยั่งยืน   ดังนี้ 
 
              1.)   การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
            จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายจากขอคําถามขอ
ท่ี 1  โดยสอบถามในประเด็นเรื่องการดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  ผลการศึกษา
พบวา  ผูตอบสวนใหญ    คิดเปนรอยละ  43.9    เห็นวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 สามารถดําเนินการไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมในระดับคอนขางมาก  รองลงมาตอบวาอยูใน
ระดับมาก  คิดเปนรอยละ  25    และระดับคอนขางนอย  คิดเปนรอยละ10.6   และระดับนอย   
คิดเปนรอยละ  0.6    ตามลําดับ 
        เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายพบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม  =  3.822  แสดงใหเห็นวา  การดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา  63       
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมอยูในระดับคอนขางมาก               
ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 11                                                         
 
ตารางที่   11   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
 
 

DPU



 104 

 
 
             2.) ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
              จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากร  จากขอคําถาม  3   ขอ 
โดยสอบถามในประเด็นเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ  งบประมาณท่ีนํามาใช  และความรู
ความเขาใจของเจาหนาท่ี    ผลการศึกษาพบวา ผูตอบสวนใหญมีความเห็นในระดับคอนขางมาก  
2  ประเด็น  ไดแก   เรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  คิดเปนรอยละ 52.8   และในเรื่อง
จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน   คิดเปนรอยละ  42.2  และผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง  1  ประเด็น  ไดแก  เรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  คิดเปนรอยละ  38.9 
                 เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุมคาในการใช
ทรัพยากร  พบวา มีคาเฉล่ีย     =  3.507   แสดงความคิดเห็นวา  การใชทรัพยากรโดยรวมอยู
ในระดับคอนขางมาก  หากพิจารณาเปนรายขอดวยจะพบวามีคาเฉล่ียสูงสุด    =  3.788   ใน
เรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก       รองลงมามีคาเฉล่ีย    
=  3.377    ในเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง     และมีคาเฉล่ีย  =  
3.355  ในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย

ประเด็นเร่ืองการบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมาย 

มาก คอนขาง 
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย  
 

SD 

กระบวนกายุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯท่ี
นํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพื่อหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสู
ศาลเยาวชนฯสามารถดําเนินการได
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรม 

25% 
(45) 

43.9% 
(79) 

20% 
( 36 ) 

10.6% 
( 19 ) 

0.6% 
( 1 ) 

3.822 .946 

รวม   180  คน  =  100 % 3.822 .946 DPU
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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน   ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี 12  ดังนี้    
 
 ตารางที่  12   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมิน เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
 

 
 

               3.) คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ในวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
         จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการจากขอคําถาม  4  ขอ  โดย
คําถามในประเด็นเรื่องการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    ความรวมมือของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    ความ

ประเด็นเร่ืองความคุมคา 
ในการใชทรัพยากร 

มาก คอนขาง
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย  SD 

1.จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 

11.7% 
(21) 

42.2% 
(76) 

18.3% 
(33) 

25.6% 
46 

2.2% 
(4) 

3.355 1.055 

2. งบประมาณท่ีนํามาใชเพื่อดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน 

15% 
(27) 

28.3% 
(51) 

38.9% 
(70) 

15.0% 
(27) 

2.8% 
(5) 

3.377 1.003 

3. ความรูและความเขาใจของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 

17.8% 
(32) 

52.8% 
(95) 

20.6% 
(37) 

8.3% 
(15) 

0.6% 
(1) 

3.788 .852 

รวม 3.507 .760 
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รวมมือของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
       ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับคอนขางมากในทุกประเด็น  
ไดแก  ประเด็นเรื่อง  ความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   คิดเปนรอยละ  53.3   ความรวมมือของ
ผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  คิดเปนรอยละ 45    เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    คิดเปนรอยละ  40.6    และ
ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  คิดเปนรอยละ  40.6  เชนเดียวกัน 
            เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการ
พบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม  =  3.611  แสดงความคิดเห็นวา   คุณภาพการบริหารการจัดการ
โดยรวมอยูในระดับ คอนขางมาก  หากพิจารณาเปนรายขอดวยจะพบวา    มีคาเฉล่ียสูงสุด   =  
3.611 ในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก       รองลงมามี
คาเฉล่ีย =3.650 ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    
และมีคาเฉล่ีย  =  3.627  ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   ซ่ึงอยูในระดับคอนขางมาก   
และมีคาเฉล่ีย     = 3.505 ในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงอยูในระดับคอนขางมาก
เชนเดียวกัน    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  13   ดังนี้ 
                                                       
ตารางที ่ 13  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
การประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
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               4.)  ผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
                จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนจากคําถาม  6  ขอ  โดยสอบถามในประเด็นเรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ ความคุมคาในการนํามาใช    ผลในการชวยการลดปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชน    ผลในการชวยแกไขพฤตินิสัยผูกระทําผิด  ผลในการชวยลดกระทําซํ้า  และการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  

ประเด็นเร่ืองคุณภาพใน 
การบริหารจัดการ 

มาก คอนขา
งมาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย  SD 

1.การบริหารจัดการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

18.9% 
(34) 

40.6% 
(73) 

28.3% 
(51) 

11.1% 
(20) 

1.1% 
(2) 

3.650 .948 

2. เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธกีารประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 

14.4% 
  (26) 

53.3% 
(96) 

17.2% 
(31) 

13.9% 
(25) 

1.1% 
(2) 

3.661 .928 

3. ความรวมมือของเด็กและเยาวชนใน
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 

22.8% 
(41) 

40.6% 
(73) 

16.1% 
(29) 

17.8% 
(32) 

2.8% 
(5) 

3.627 1.103 

4. ความรวมมือขงผูเสียหายในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 

13.9% 
(25) 

45% 
(81) 

21.7% 
(39) 

16.7% 
(30) 

2.8% 
(5) 

3.505 1.016 

         รวม 3.611 .791 
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 ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ     มีความคิดเห็นในระดับ
คอนขางมากในทุกประเด็นไดแก  เรื่องความคุมคาในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน คิดเปนรอยละ  47.2    เรื่องผลสําเร็จใน
การชวยลดการกระทําความผิดซํ้าเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน   คิดเปนรอยละ  44.4  และเรื่องการประสบผลสําเร็จในการนํามาใช
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    คิดเปน
รอยละ  44.4  เชนเดียวกัน     เรื่องกฎหมายชวยใหเกิดผลสําเร็จเม่ือนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    คิดเปนรอยละ 43.9     เรื่องผลสําเร็จใน
การแกไขพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเม่ือใช กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  คิดเปนรอยละ  43.3  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน คิดเปนรอยละ  42.8   
           เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียผลสําเร็จพบวามีคาเฉล่ียโดยรวม   =  
3.734   แสดงความคิดเห็นวา   ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก และหากพิจารณาเปน
รายขอดวยพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด   = 3.944  ในเรื่องของความคุมคาในการนํามาใชของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก      รองลงมามีคาเฉล่ีย   =  3.827    ในเรื่องผลสําเร็จในการชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     มีคาเฉล่ีย  =  3.766  ใน
เรื่องกฎหมายท่ีชวยทําใหเกิดผลสําเร็จเม่ือการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ คอนขางมาก   มีคาเฉล่ีย  = 3.683  
ในเรื่องการประสบผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    มีคาเฉล่ีย =  3.594  
ในเรื่องผลสําเร็จในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   และมี
คาเฉล่ีย  =3.561  ในเรื่อง ผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําผิดเม่ือใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   14  ดังนี้ 
                                                                   

 

DPU



 109 

ตารางที ่ 14   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอสบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

ประเด็นเร่ืองคุณภาพใน 
การบริหารจัดการ 

มาก คอนขาง
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย  SD 

1.กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและ
เยาวชนชวยทําใหการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเกิดผลสําเร็จ 

25% 
(45) 

43.9% 
(79) 

20.0% 
(36) 

10.6% 
(19) 

0.6% 
(1) 

3.766 .916 

2.กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมีความคุมคา
ในการนํามาใช 

30.0% 
(54) 

47.2% 
(85) 

11.1% 
(20) 

10.6% 
(19) 

1.1% 
(2) 

3.944 .967 

3. กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

26.1% 
(47) 

42.8% 
(77) 

20.0% 
(36) 

10.0% 
(18) 

 

 1.1% 
(2) 

3.827 .967 

4.กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมีผลชวยใน
การแกไขพฤตินิสัยผูกระทําผิด 

18.9% 
(34) 

43.3% 
(78) 

 18.9% 
  (34) 

16.1% 
(29) 

2.8% 
(5) 

3.561 1.068 

5.กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมีผลชวย
ไมใหมีการกระทําความผิดซ้ํา 

17.2% 
(31) 

44.4% 
(80) 

19.4% 
(35) 

17.8% 
(32) 

1.1% 
   (2) 

3.594 1.055 

6. กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนประสบ
ผลสําเร็จในการนํามาใช 

20.0% 
(36) 

44.4% 
(80) 

21.1% 
(38) 

12.8% 
(23) 

1.7% 
(3) 

3.683 .988 

รวม  จํานวน คน  180  คิดเปน  100%   3.734 .779 
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            4.2.3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกโดยแบงตามกลุมอาชีพเกี่ยวกับการ 
ประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
       จําแนกความคิดเห็นของผูมีกลุมอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวโดย
แบงเปน  3  กลุม  ดังนี้   
         กลุมที่หนึ่ง   เปนกลุมท่ีผูใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดและผูท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงในนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
มาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  ซ่ึงไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  
พนักงานสงเคราะห  และนักจิตวิทยา 
          กลุมที่สอง  เปนกลุม ท่ี มีอาชีพเกี่ ยวของกับการดํ า เนินคดี เด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนแลครอบครัว  
พ.ศ.  2534  ซ่ึงไดแก  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว  พนักงานอัยการฝายคดีเด็กแล
เยาวชนและครอบครัว  และพนักงานสอบสวน 
            กลุมที่สาม    เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ไดแก  ผูเสียหายเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
               จากขอมูลการตอบแบบสอบถามในสวนท่ี  2 สามารถจําแนกตามกลุมอาชีพ  โดยแบง
ออกเปน  3  กลุม  ดังขอมูลแสดงในตามรางท่ี   15   ดังนี้ 
 
ตารางที่   15    ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
กลุมท่ีหนึ่ง   ผูอํานวยการสถานพินิจ    พนักงานคุมประพฤติ  
พนักงานสังคมสงเคราะห    และนักจิตวิทยา 

30 16.7 

กลุมท่ี สอง   ผูพิพากษาศาลเยาวชนละครอบครัว 
พนักงานอัยการ   และพนักงานสวบสวน 

50 27.8 

กลุมท่ีสาม   เด็กและเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําผิด    ผูเสียหาย       
และประชาชนท่ัวไป 

100 55.6 

รวม 180 100.0 
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               ในการประเมินผลประสิทธิภาพของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว     ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมอาชีพ
ดังกลาวแสดงความคิดเห็นเปน  5  ระดับ  ไดแก  มาก  คอนขางมาก  ปานกลาง  คอนขางนอย  
และนอย  โดยประเมินคาระดับคะแนนเปน  5  คะแนน  4  คะแนน  3  คะแนน และ 1 คะแนน  
ตามลําดับ      โดยการนํากระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมา
ใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีการประเมินผล
ตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  ไดแก 1.) การบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมาย  2.) ความคุมคาในการใช
ทรัพยากร    3. )คุณภาพการบริหารจัดการ  และ 4. )  ผลสําเร็จ    ซ่ึงไดแก    ประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และความยั่งยืน  ดังนี้ 
 
            ก.)   ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมที่หนึ่ง 
             ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง  เปนกลุมท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิด  และผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  ซ่ึงไดแก  ผูอํานวยการพินิจ  พนักงาน
คุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัดท้ัง 4  ดาน 
ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  16  ดังนี้ 
 
ตารางที ่ 16   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง    ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ ตาม
ตัวช้ีวัดท้ัง  4    ดาน 
 

ประเด็นรายดาน คาเฉลี่ยความคิดเห็น แปลผล 
 S.D ระดับความคิดเห็น 

1.  การบรรลุวัตถุประสงค/    
     เปาหมาย 

4.000 .643     คอนขางมาก 

2.  ความคุมคาในการใชทรัพยากร 3.555 .691     คอนขางมาก 
3. คุณภาพในการบริหารจัดการ 3.641 .652     คอนขางมาก 
4. ผลสําเร็จ 3.794 .656     คอนขางมาก 
                    รวม 3.747 .494    คอนขางมาก 
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                     1.) การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่งเกี่ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายจากคําถามขอท่ี  1   โดยสอบถามในประเด็นเรื่อง  การใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดในระดับใด 
 จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคะระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูสอบ
แบบถามกลุมท่ีหนึ่ง  เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  พบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม  
=  4.000  แสดงความเห็นวา  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมอยูคอนขางมาก    ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี 17  ดังนี้           
                  
ตารางที่   17   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
 

ประเด็นเร่ืองการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย  S.D ระดับความเห็น 
ทานคิดวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใช
ควบคูกับมาตรา 63    เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวง
ยุติธรรมไดอยูในระดับใด 

4.000 .643 คอนขางมาก 
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              2.)  ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินการใชกระบวนการยุตธิรรมเชิง 
สมานฉันทโดยวิธกีารประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
            จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่งเกี่ยวกับความคุมคาในการ
ใชทรัพยากรจากคําถาม  3  ขอ  โดยสอบถามในประเด็นเรื่อง  จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  
งบประมาณท่ีนํามาใช   และความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 
             จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนน จากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึง่เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรมีคาเฉล่ียโดยรวม  =  3.555    
แสดงใหเห็นวา   การใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  และหากพิจารณาเปนรายขอ
ดวยจะพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุด    = 4.000  ในเรื่อง ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมี
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา  มีคาเฉล่ีย   = 3.433  ในเรื่องงบประมาณท่ี
นํามาใชเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  และมีคาเฉล่ีย   =  3.233  ในเรื่องจํานวนเจาหนาท่ี
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  18    ดังนี้       
ตารางที่   18   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

ประเด็นเร่ืองความคุมคาในการใชทรัพยากร   S.D  ระดับความเห็น 
1.ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนนิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
ฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด  

3.233 1.165 ปานกลาง 

2. ทานคิดวางบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเห
คดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ มีอยูในระดับใด 

3.433 1.194 ปานกลาง 

3. ทานคิดวาความรูและความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนิน
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือ
หันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด 

4.000 .587 คอนขางมาก 
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  3.)  คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมินการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดย

วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล 
เยาวชนและครอบครัว 
              จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง  เกี่ยวกับคุณภาพการ
บริหารจัดการจากคําถาม  4  ขอ  โดยตอบในประเด็นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของการ
ใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ความรวมมือของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน       ความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  และความรวมมือของผูเสียหายในการ
ดําเนินการตามกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  มีอยูในระดับใด 
           จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่งเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการพบวา    มีคาเฉล่ียโดยรวม =  
3.641  แสดงความคิดเห็นวาการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับ  คอนขางมาก  และหาก
พิจารณาเปนรายขอดวยพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุด   =  3.900  ไดแก      เรื่องความรวมมือของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน และในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     ซ่ึงมีคา
คะแนนอยูในระดับคอนขางมากเทากัน    และมีคาเฉล่ีย   =  3.566   ในเรื่องการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน     ซ่ึงมีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  และมีคาเฉล่ีย   =   3.200 ใน
เรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี    19   ดังนี้    

 
ตารางที ่   19   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็น  ของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง        ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาชนฯ 
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ประเด็นเร่ืองคุณภาพในการบริหารจัดการ  S.D ระดับ

ความเห็น 
1.ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยู
ในระดับใด 

3.566 .897 ปานกลาง 

2.ทานคิดวาความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินการตาม
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

3.900 .711 คอนขาง 
มาก 

3. ทานคิดวาความรวมมือของเด็กฯในการดําเนินการตาม
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

3.900 .844 คอนขาง 
มาก 

4.  ทานคิดวาความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินการ
ตามกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
ฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวมีอยูในระดับใด 

3.200 .961 ปานกลาง 

 
                    
             4.) ผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาชนและครอบครัว 
                จากการศึกษาความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  กลุมท่ีหนึ่ง เกี่ยวกับความสําเร็จใน
การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาชนและครอบครัว  จากคําถาม  6  ขอ  โดยสอบถามใน
ประเด็นเรื่อง ผลของกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ ความคุมคาในการนํามาใช  การลดปริมาณ
คดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ผลในการแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําผิดผล
ในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และการประสบผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในระดับใด 
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           จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม  กลุมท่ีหนึ่ง  เกี่ยวกับผลสําเร็จพบวา มีคาเฉล่ียโดยรวม    =    3.794   แสดง
ความคิดเห็นวา  ผลสําเร็จอยูในระดับคอนขางมาก  และหากพิจารณาเปนรายขอดวยพบวามี
คาเฉล่ียสูงสุด   =  4.366  ในเรื่องความคุมคาของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน       ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก  
รองลงมามีคาเฉล่ีย   =    3.900  ในเรื่อง  ผลของกฎหมายท่ีชวยทําใหเกิดผลสําเร็จของการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน       ซ่ึงมีคา
คะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก          มีคะแนนเฉล่ีย   =    3.666  ในเรื่องการประสบ
ผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาอยูในระดับคอนขางมาก         มีคาเฉล่ีย    =    3.633  ในเรื่องผล
ในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนเพ่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   มีคาเฉล่ีย   =    
3.600   ในเรื่องผลสําเร็จการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าเพ่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ 
คอนขางมาก     มีคาเฉล่ีย  =  3.433  ในเรื่องผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยของผูกระทํา
ความผิดเพ่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน         
ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   20    ดังนี้ 
 
ตารางที่  20   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็น  ของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีหนึ่ง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

ประเด็นเร่ืองผลสําเร็จ  S.D    ระดับ
ความเห็น 

1. ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กฯชวยทําใหการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวฯ  เกิดผลสําเร็จอยูในระดับใด 

3.900 .803 คอนขางมาก 

2.  ทานคิดวาความคุมคาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดเีด็ก
ฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครวัอยูในระดับใด 
 

4.366 .850 คอนขางมาก 
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ประเด็นเร่ืองผลสําเร็จ  S.D   ระดับ

ความเห็น 
3.  ทานคิดวาการดําเนินการตามกระบวนการเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวไดในระดับใด 

3.633 1.129 คอนขางมาก 

4. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคด ี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
และครอบครัวมีผลในการชวยแกไขพฤตินิสัย 
ผูกระทําผิดไดในระดับใด 

3.433 .897 ปานกลาง 

5. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉนัท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคด ี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
และครอบครัวมีผลชวยลดกระทําผิดซํ้าได 
ในระดับใด 

3.600 .932 คอนขางมาก 

6. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคด ี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
และครอบครัวประสบผลสําเร็จในการนํามาใช 
ในระดับใด 

3.666 .844 คอนขางมาก 

 
             
             ข.)  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมที่สอง 
             ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสองเปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534    ซ่ึงไดแก   ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว    พนักงานอัยการฝายคดี
เยาวชนและครอบครัว   และพนักงานสอบสวน  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัดท้ัง   4  ดาน   ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี    21   ดังนี ้ 
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ตารางที ่ 21  ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ ตาม
ตัวช้ีวัดท้ัง  4   ดาน 
 

ประเด็นรายดาน คาคะแนนความคิดเห็น แปลผล 
 S.D ระดับความ

คิดเห็น 
1.การบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมาย 

3.600 1.160 คอนขางมาก 

2.ความคุมคาในการใช
ทรัพยากร 

3.606 .648 คอนขางมาก 

3.คุณภาพในการบริหาร
จัดการ 

3.485 .753 ปานกลาง 

4.ผลสําเร็จ 3.597 .623 คอนขางมาก 
รวม 3.597 .623 คอนขางมาก 

  
             1.)   การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
               จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับวัตถุประสงค
หรือเปาหมาย  จากคําถาม  1 ขอ โดยสอบถามในประเด็นเรื่องการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมไดในระดับใด 
               จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  พบวา   มีคาคะแนน
โดยรวม    = 3.600  แสดงความคิดเห็นวา     การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวง
ยุติธรรมอยูในระดับคอนขางมาก  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  22     ดังนี้ 
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 ตารางที่  22   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับวตัถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
 
      ประเด็นเร่ืองการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย  S.D    ระดับ

ความเห็น 
ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวฯท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหัน
เหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯดําเนินการตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมในระดับใด 

3.600 1.160 คอนขาง 
มาก 

 
             2. )  ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชมุกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             จากการศึกษาความคิดเห็น  ของผูตอบแบบสอบถาม  กลุมท่ีสอง เกี่ยวกับความคุมคาใน
การใชทรัพยากร จากคําถาม  3  ขอ  โดยสอบถามในประเด็นเรื่อง  จํานวนเจาพนักงานท่ี
เกี่ยวของ   งบประมาณท่ีนํามาใช  และความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  มีอยูในระดับใด 
             จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากร  มีคา เฉล่ียโดยรวม   

=3.606  แสดงความคิดเห็นวา  การใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  และหาก
พิจารณาเปนรายขอดวยพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุด  =  3.780  ในเรื่องความรูความเขาใจของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    รองลงมามีคาเฉล่ีย    =  3.580   ในเรื่อง
งบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  มีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  และมีคาเฉล่ีย   =  3.460  ในเรื่อง
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน     มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี    23    
ดังนี้ 
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ตารางที่   23   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

ประเด็นเร่ืองความคุมคาในการใชทรัพยากร  S.D     ระดับ
ความเห็น 

1.ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนนิ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ
อยูในระดับใด 

3.460 .994 ปานกลาง 

2. ทานคิดวางบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนนิกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือ 
หันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯอยูในระดับใด 

3.580 .949 คอนขางมาก 

3. ทานคิดวาความรูและความเขาใจของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ
อยูในระดับใด 

3.780 .789 คอนขางมาก 

 
  3.) คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับคุณภาพการ
บริหารจัดการจากคําถาม  4  ขอ  โดยสอบถามในประเด็นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ
การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ความ
รวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    ความรวมมือ
ของผูเสียหายในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
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ครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  มี
อยูในระดับใด 
 จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจดัการพบวา    มีคาเฉล่ียโดยรวม  
=  3.485  แสดงความเห็นวา  คุณภาพในการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
หากพิจารณาเปนรายขอดวยพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด   =  3.620    ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของการใช กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    รองลงมามีคาเฉล่ีย    =  3.600  ในเรื่อง
ความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ คอนขางมาก      และมีคาเฉล่ีย    =  
3.420    ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเฉล่ีย   =  3.300    ในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ ปานกลาง
เชนเดียวกัน   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   24   ดังนี้  
ตารางที่   24    ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสอง  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกบัคุณภาพการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
ประเด็นเร่ืองคุณภาพในการบริหารจัดการ  S.D   ระดับ

ความเห็น 
1. ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ มี
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับใด   

3.620 .878 คอนขาง 
    มาก 

2. ทานคิดวาความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินการตาม
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือ 
หันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด 

3.300 .974 ปานกลาง 

3. ทานคิดวาความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนิน
กระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเห
คดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด 

3.420 1.126 ปานกลาง 

4. ทานคิดวาความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการ
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด 

3.600 1.030 คอนขาง 
    มาก 
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                 4.)  ผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
              จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับผลสําเร็จในการ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  เพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  จากคําถาม  6  ขอ     โดยสอบถาม
ในประเด็นเรื่อง  ผลของกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ    ความคุมคาในการนํามาใช  และการ
ชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนไมใหขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ผลในการชวยแกไข
พฤตินิสัยของผูกระทําความผิด  ผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และการประสบ
ผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวยูใน
ระดับใด 
               จากการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคะดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นขอผูตอบแบบ
สบถามกลุมท่ีสอง  เกี่ยวกับผลสําเร็จพบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม   = 3.597   แสดงความเห็นวา
ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  และหากพิจารณาเปนรายขอดวยพบวามีคาเฉล่ีย
สูงสุด     = 4.080  ในเรื่อง  ผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนเม่ือใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนพบวา     มีคาคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก    รองลงมามีคาเฉล่ีย  = 3.980    ในเรื่องความคุมคาของการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก    มีคาเฉล่ีย   =  3.790  ในเรื่องการประสบผลสําเร็จในการนํามาใช
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคา
คะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก     มีคาเฉล่ีย    = 3.680   ในเรื่องกฎหมายท่ีชวยใหเกิด
ผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก           มีคาเฉล่ีย   =  3.590   ในเรื่องผลสําเร็จ
ในการชวยลดการกระทําผิดซํ้าใน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก        มีคาเฉล่ีย  =  3.380  ใน
เรื่องผลสําเร็จในการชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเม่ือใชยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี  25   ดังนี้  
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ตารางที่  25    ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสองซ่ึงประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
 

ประเด็นเร่ืองผลสําเร็จ  S.D   ระดับ
ความเห็น 

1. ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนชวยทําให
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเกิดผลสําเร็จอยูในระดับใด 

3.680 1.038 คอนขาง 
มาก 

2.ทานคิดวาความคุมคาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดเีดก็
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯอยูในระดับใด 

3.980 .820 คอนขาง 
มาก 

3.  ทานคิดวาการดําเนินการตามกระบวนการเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯชวยลดปริมาณคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯไดในระดับใด 

4.080 .829 คอนขาง 
มาก 

4. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีผลในการชวยแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิดไดในระดับใด 

3.380 1.104 คอนขาง 
มาก 

5.  ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนฯมีผลชวยลดกระทําผิดซํ้าไดในระดับใด 

3.590 1.064 คอนขาง 
มาก 

6.  ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน โดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯประสบผลสําเร็จในการนํามาใช
ในระดับใด 

3.790 .935 คอนขาง 
มาก 

 
              ค. )  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมที่สาม 
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสาม  เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกระการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงไดแก  ผูเสียหาย  เด็ก
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และเยาวชน  ท่ีอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัดท้ัง 4  ดาน ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  26  ดังนี้  
 
ตารางที่  26    ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสาม  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ ตาม
ตัวช้ีวัดท้ัง  4   ดาน 
 

 
              1.)  การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสาม  เกี่ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย  จากคําถามขอท่ี  1  โดยสอบถามในประเด็นเรื่องการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหัน
เหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดอยูในระดับใด 
           จากการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสามเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายพบวา มีคาเฉล่ียโดยรวม  

= 3.880     แสดงความคิดเห็นวา  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระบวนการยุติธรรมอยูในระดับคอนขางมาก  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  27   ดังนี้ 
 

ประเด็น คาเฉลี่ยความคิดเห็น แปลผล 
 S.D ระดับความคิดเห็น 

การบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย 3.880 .890 คอนขางมาก 
ความคุมคาในการใชทรัพยากร 3.443 .830 ปานกลาง 
คุณภาพในการบริหารจัดการ 3.665 .845 คอนขางมาก 
ผลสําเร็จ 3.735 .829 คอนขางมาก 
รวม 3.680 .732 คอนขางมาก 
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 ตารางที่  27   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสามซ่ึงประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
 

ประเด็นเร่ืองการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย  S.D.    ระดับ
ความเห็น 

ทานคิดวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯควบคูกับมาตรา 63
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวสามารถดํ า เนินการตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมได
อยูในระดับใด 

3.88 0.89 คอนขางมาก 

 
  
                2. )  ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               จากการศึกษาความคิดเห็น  ของผูตอบแบบสอบถาม  กลุมท่ีสาม  เกี่ยวกับความคุมคา
ในการใชทรัพยากร  จากคําถาม  3  ขอ  โดยสอบถามในประเด็นเรื่อง  จํานวนเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ  งบประมาณท่ีนํามาใช และความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 
             จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสาม  เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรมีคาเฉล่ียโดยรวม   = 3.443  
แสดงความเห็นวา  การใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   และหากพิจารณาเปนรายขอ
ดวยจะพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด    = 3.730   ในเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมี
ระดับคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     รองลงมา  มีคาเฉล่ีย  = 3.340     ในเรื่องจํานวนเจา
พนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง  และมีคาเฉล่ีย    = 3.260  ในเรื่อง
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งบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   28   ดังนี้ 
                                                                            
 ตารางที่  28   ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ตามความเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสาม ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ 
 
    ประเด็นเร่ืองความคุมคาในการใชทรัพยากร  S.D. ระดับความเห็น 
1. ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯ
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดับใด 

3.340 1.056 ปานกลาง 

2. ทานคิดวางบประมาณท่ีนํามาใชเพ่ือดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กฯโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีอยูในระดบัใด 

3.260 .960 ปานกลาง 

3. ทานคิดวาความรูและความเขาใจของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือ
หันเหคดีเด็กฯโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ มี
อยูในระดับใด 

3.730 .941 คอนขางมาก 

 
  

3.)  คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสาม  เกี่ยวกับคุณภาพการ
บริหารจัดการ  จากคําถาม  4  ขอ  โดยสอบในประเด็นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ 
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การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ความ
รวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน    ความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน      เละความรวมมือของ
ผูเสียหายในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูใน
ระดับใด 
               จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาระดับคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการ  พบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม  
=  3.665แสดงความคิดเห็นวา  คุณภาพในการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  
และหากพิจารณาเปนรายขอดวยพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุด  = 3.770  ในเรื่องความรวมมือของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมามีคาเฉล่ีย  = 3.690  
ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของการใชการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    และมีคาเฉล่ีย   = 3.650  ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก       และมีคาเฉล่ีย     = 3.550  ในเรื่องความชวยเหลือ
ของผูเสียหายในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  29    
ดังนี้    
                                                                     
 ตารางที ่ 29 
ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมท่ีสาม  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
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            ประเด็นเร่ืองคุณภาพในการบริหารจัดการ 
 

 S.D.    ระดับ
ความเห็น 

1. ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหัน
เหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับใด    

3.690 1.001 คอนขางมาก 

2. ทานคิดวาความรวมมือของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อยูในระดับใด 

3.770 .919 คอนขางมาก 

3. ทานคิดวาความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการ
ดําเนินการตามกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชน โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูใน 
ระดับใด 

3.650 1.149 คอนขางมาก 

4.   ทานคิดวาความรวมมือของผูเสียหายในการ
ดําเนินการตามกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

3.550 1.018 คอนขางมาก 

 
 
          
            4. ) ผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีสาม เกี่ยวกับผลสําเร็จในการ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
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เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  จากคําถาม  6  ขอ   โดยสอบถามใน
ประเด็นเรื่อง  กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  ความคุมคาในการนํามาใช  การชวยลดปริมาณคดี
เด็กและเยาวชนไมใหขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ผลในการชวยแกไขพฤตินิสัยของผูกระทํา
ความผิด  ผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และผลการประสบผลสําเร็จในการนํามาใช
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในระดับใด 
 จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาคาคะแนนจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมท่ีสาม  เกี่ยวกับผลสําเร็จพบวา  มีคาเฉล่ียโดยรวม     = 3.735  แสดง
ความเห็นวา ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  และหากพิจารณาเปนรายขอดวยพบวา มี
คาเฉล่ียสูงสุด   = 3.800  ในเรื่องความคุมคาของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน      มีคาคะแนนอยูในระดับ  =3.790  ในเรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก        มีคาเฉล่ีย  = 3.770  ในเรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน     ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก      มีคาเฉล่ีย  = 3.750    
ในเรื่องผลสําเร็จในการชวยแกไขพฤตินิสัยผูกระทําผิดเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน      ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก       มีคาเฉล่ีย  = 3.710  ในเรื่องผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนเม่ือ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน       ซ่ึงมีคา
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  มีคาเฉล่ีย     = 3.590 ในเรื่องผลสําเร็จในการชวยลดการ
กระทําความผิดซํ้าเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   30    ดังนี้ 
                                                           
ตารางที่  30  ตารางแสดงจํานวนคาเฉล่ีย   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน    ความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม กลุมท่ีสาม  ซ่ึงประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุตธิรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครวั 
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ประเด็นเร่ืองผลสําเร็จ  S.D. ระดับความเห็น 
1. ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนชวยทํา
ใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเกิดผลสําเร็จอยูในระดับใด 

3.770 .885 คอนขางมาก 

2. ทานคิดวาความคุมคาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯอยูใน 
ระดับใด 

3.800 1.034 คอนขางมาก 

3.  ทานคิดวาการดําเนินการตามกระบวนการเชิงสมาน 
ฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯชวยลดปริมาณคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไดในระดับใด 

3.710 1.008 คอนขางมาก 

4. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีผลในการชวยแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิดไดในระดับใด 

3.750 1.057 คอนขางมาก 

5. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯมีผลชวยลดกระทําผิดซํ้าไดใน
ระดับใด 

3.590 1.064 คอนขางมาก 

6. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดย
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯประสบผลสําเร็จในการ
นํามาใชในระดับใด 

3.790 .935 คอนขางมาก 
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            4.2.4 พ้ืนที่เขตกับการประเมินตามตัวชี้วัด 
              ในสวนนี้ผูศึกษาวิจัยจะไดเสนอผลการประเมินตามตัวช้ีวัด  แสดงเปนคาคะแนนเฉล่ีย
ตามพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวม  6  จังหวัด ดังนี้ ไดแก กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัด
นครนายก  ท้ังนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  โดยผูศึกษาวิจัยไดจําแนกขอมูลของผูตอบสอบถามโดยแบงออกเปน  2  สวน  คือ 
สวนท่ี 1  เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม  และสวนท่ี 2  เปนขอมูลของตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามกลุมอาชีพ  ดังนี้   
                    สวนที่1 ประเมินผลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมของการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีตอพ้ืนที่เขต ตามตัวชี้วัด  4  ดาน 
 
                     1.)  พ้ืนที่เขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชน 
                  ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานีมีคะแนนเฉล่ียเรื่องการ
บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด   คือมีคาเฉล่ีย    = 4.218  ซ่ึงเปนคาคะแนนใน
ระดับคอนขางมาก    รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย    = 3.909   เปนคา
คะแนนในระดับคอนขางมาก   พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี    มีคาเฉล่ีย    = 3.781  เปนคา
คะแนนในระดับคอนขางมาก   พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ีย  =  3.775    เปนคา
คะแนนในระดับคอนขางมาก   และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย    =  3.576        เปน
คาคะแนนในระดับคอนขางมาก        และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉล่ีย  = 3.400  
เปนคาคะแนนในประเด็นเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินมาตรการ
สําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในระดับปานกลาง  ดังขอมูล
แสดงในตารางท่ี  31   ดังนี้ 
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ตารางที่  31   ตารางแสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นในการประเมินเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N    SD 
1. กรุงเทพมหานคร 58  3.775 1.009 
2. นนทบุร ี 32          3.781 .906 
3. ปทุมธาน ี 32 4.218 .906 
4. สมุทรปราการ 10 3.400 .843 
5. ฉะเชิงเทรา 26 3.576 .945 
6. นครนายก 22 3.909 .811 
    รวม 180 3.822 .946 

                  
 
                        2.)  พ้ืนที่เขตและความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาจากการคิดเห็นพบวา พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานีมีคะแนนเฉล่ีย เรื่องความ
คุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย   =  3.625  ซ่ึงเปนคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี    มีคาเฉล่ีย3.562    ซ่ึงเปนคะแนนใน
ระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย    =  3.551    ซ่ึงเปนคาคะแนนใน
ระดับ คอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย     = 3.505  ซ่ึงเปนคาคะแนนใน
ระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย     = 3.512      ซ่ึงเปนคาคะแนนใน
ระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย    =  3.363   ซ่ึงเปนคาคะแนน
ในระดับปานกลางและพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ   มีคาเฉล่ีย   =  3.166   ซ่ึงเปนคา
คะแนนความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  32   
ดังนี้ 
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 ตารางที ่   32   ตารางแสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นโดยการประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใช
ทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ เพ่ือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N    SD 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.505 .885 
2. นนทบุร ี 32 3.562 .773 
3. ปทุมธาน ี 32 3.625 .845 
4. สมุทรปราการ 10 3.166 .571 
5. ฉะเชิงเทรา 26 3.551 .507 
6. นครนายก 22 3.363 .562 
     รวม 180 3.507 .760 

 
 
                          3.) พ้ืนที่เขตกับคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาคะแนนคาเฉล่ีย  
เรื่องคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย    = 3.945  เปนคาคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก  รองลงมา  ไดแก    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก        มีคาเฉล่ีย =  3.772  ซ่ึง
เปนคาคะแนนในระดับคอนขางมาก         พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา    มีคาเฉล่ีย   = 3.644  
ซ่ึงเปนคาคะแนนในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร    มีคาเฉล่ีย     = 3.551  
ซ่ึงเปนคาคะแนนในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย   = 3.335   ซ่ึง
เปนคาคะแนนในระดับปานกลาง  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย    = 3.325        
ซ่ึงเปนคาคะแนนการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  อยูในระดับปานกลาง     ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   33 
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 ตารางที่  33    ตารางแสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นโดยการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริหาร
จัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวและครอบครัว  จําแนก
ตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  SD 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.551 .865 
2. นนทบุร ี 32 3.335 .794 
3. ปทุมธาน ี 32 3.945 .694 
4. สมุทรปราการ 10 3.325 .656 
5. ฉะเชิงเทรา 26 3.644 .686 
6. นครนายก 22 3.772 .739 
    รวม 180 3.611 .791 

 
 
                   4.)   พ้ืนที่เขตกับผลสําเร็จในการดําเนินมาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
              ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวาพ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคะแนนเฉล่ียเรื่อง
ผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน มากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย    = 4.026    ซ่ึงคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา  
ไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย    = 3.871   ซ่ึงคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย    = 3.689   ซ่ึงคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย    = 3.671    ซ่ึงคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา    มีคาเฉล่ีย     = 3.596    ซ่ึงมีคาคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก   และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ   มีคาเฉล่ีย      = 3.316    ซ่ึงคา
คะแนนผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   34      ดังนี้ 
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ตารางที ่  34    ตารางแสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นโดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในการดําเนิน
มาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  เพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยจําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N     SD 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.689 .766 
2. นนทบุร ี 32 3.671 .830 
3. ปทุมธาน ี 32 4.026 .717 
4. สมุทรปราการ 10 3.316 .686 
5. ฉะเชิงเทรา 26 3.596 .763 
6. นครนายก 22 3.871 .800 
รวม 180 3.734 .779 

 
 
                     สวนที่ 2 การประเมินผลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามกลุม
อาชีพที่เกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ที่มีตอพ้ืนที่
เขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ตามตัวชี้วัดทั้ง  4  ดาน 
                ในสวนนี้ผูวิจัยจะไดเสนอตัวช้ีวัดของแตละกลุมอาชีพ  โดยแสดงเปนคาคะแนนเฉล่ีย
ตามพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม  6  พ้ืนท่ี ไดแก  กรุงเทพมหานคร  จังหวัด
นนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดนครนายก  
ท้ังนี้เพ่ือท่ีเปรียบเทียบผลของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
ดังนี้ 
                                   ก.  การประเมินผลตามตัวชี้วัดของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่หนึ่งใน
พ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผูตอบแบบสอบถามตามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  เปนกลุมท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด  และเปนผลท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนซ่ึง
ไดแก  ผู อํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสงคมสงเคราะห  และ
นักจิตวิทยา  มีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  ดังนี้ 
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                            1)  พ้ืนที่เขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่งพบวา   พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนครนายก  มีคะแนนเฉล่ีย  เรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือมี
คาเฉล่ีย     = 4.500  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับมาก     รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ปทุมธานี    มีคาเฉล่ีย = 4.166    เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย     =  4.000  เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรีมีคาเฉล่ีย  = 4.000  เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย  4.000   เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย    = 3.666   ซ่ึงมีคาคะแนนในประเด็นเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนอยูในระดับคอนขางมาก  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  35  ดังนี้ 
                                                                             
ตารางที่  35   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯ  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯจําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 4.000 .738 

2. นนทบุร ี 32 4.000 .000 

3. ปทุมธาน ี 32 4.166 .752 

4. สมุทรปราการ 10 4.000 .000 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.666 .516 

6. นครนายก 22 4.500 .707 

    รวม 180 4.000 .643 
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         2)  พ้ืนที่เขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่งพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี  มีคะแนนเฉล่ียเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ีย = 
3.944    ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา  ไดแก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  
มีคาเฉล่ีย  = 3.694  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  มี
คาเฉล่ีย     = 3.388  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย     

= 3.166 ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง   พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย     
= 3.000  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย    
= 3.000  ซ่ึงเปนคาคะแนนความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี  36    ดังนี้ 
                                                                      
ตารางที ่   36    ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการ
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว      
จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.694 .758 

2. นนทบุร ี 32 3.166 .235 

3. ปทุมธาน ี 32 3.944 .712 

4. สมุทรปราการ 10 3.000 .942 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.388 .443 

6. นครนายก 22 3.000 .471 

     รวม 180 3.555 .691 
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                   3.)  พ้ืนที่เขตกับคุณภาพการบริหารจัดการในการกระบวนการยุติธรรมเชิง 
สมานฉันทโดยวิธกีารประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม 
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่งพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด นครนายก  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย     
= 4.500  เปนคาคะแนนอยูในระดับมาก  รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย   
= 3.750   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาเฉล่ีย     
= 3.708   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย    = 
3.604  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย  = 
3.458   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง      และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย     

= 3.250   ซ่ึงเปนคาคะแนนการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี  37     ดังนี้ 
                                                                    
ตารางที่  37   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึง่ โดยการประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯ  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว        
จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.604 .661 

2. นนทบุร ี 32 3.750 .000 

3. ปทุมธาน ี 32 3.708 .812 

4. สมุทรปราการ 10 3.250 .707 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.458 .579 

6. นครนายก 22 4.500 .000 

    รวม 180 3.641 .652 
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                        4.) พ้ืนที่เขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่งพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด นครนายก  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย     = 4.250 
เปนคาคะแนนอยูในระดับมาก  รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาเฉล่ีย     = 
4.166   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีมีคาเฉล่ีย     = 3.916   
ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย     = 3.847   
ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย     = 3.361   
ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง   แลพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย     = 3.083  
ซ่ึงเปนคาคะแนนผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  โดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   38    ดังนี้ 
                                                                     
ตารางที่  38  ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ผลสําเร็จ ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยจําแนก
ตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.847 .336 

2. นนทบุร ี 32 3.916 1.060 

3. ปทุมธาน ี 32 4.166 .829 

4. สมุทรปราการ 10 3.083 .589 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.361 .755 

6. นครนายก 22 4.250 .117 

   รวม 180 3.794 .656 
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               ข. การประเมินผลตามตัวชี้ วัดของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่สองในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ซ่ึงตอบแบบสอบถามตามกลุมอาชีพท่ีสอง  เปนกลุมอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็ก
และเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534  ซ่ึงไดแก  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว  พนักงาน
อัยการฝายคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว  และพนักงานสอบสวน  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตาม
ตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  ดังนี้ 
         1.)   พ้ืนที่เขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
    ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี   มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มากท่ีสุด  คือ  
มีคาเฉล่ีย   =  4.750   เปนคาคะแนนอยูในระดับมาก   รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  
มีคาเฉล่ีย    =  3.916   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับมาก    พ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก   มีคาเฉล่ีย    

 =  3.500   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย   
= 3.461   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย     =   
3.200   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  และ  พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย  = 
3.200      ซ่ึงเปนคาคะแนนในประเด็นเรื่องวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี   39  ดังนี้ 
 
ตารางที่   39   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯ  จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต   
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.461 1.198 

2. นนทบุร ี 32 3.916 1.311 

3. ปทุมธาน ี 32 4.750 .500 
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พ้ืนที่เขต N  S.D. 
4. สมุทรปราการ 10 3.200 1.095 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.200 1.135 

6. นครนายก 22 3.500 .836 

    รวม 180 3.600 1.160 
 
 
      2.)   พ้ืนที่เขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด นนทบุรี  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย   

 = 3.888    เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา   ไดแก    พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีคาเฉล่ีย     = 3.633     ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี มีคาเฉล่ีย   = 3.583     ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก      พ้ืนท่ี
เขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย   = 3.564   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ี
เขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย    = 3.500     ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก        
และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย   = 3.133   ซ่ึงเปนคะแนนในประเด็นเรื่องความ
คุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  40    ดังนี้ 
 
ตารางที่   40   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ความคุมคาในการใชทรัพยากร ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
โดยจําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
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พ้ืนที่เขต N  S.D. 
กรุงเทพมหานคร 58 3.564 .809 
นนทบุรี 32 3.888 .574 
ปทุมธาน ี 32 3.583 .500 
สมุทรปราการ 10 3.133 .557 
ฉะเชิงเทรา 26 3.633 .617 
นครนายก 22 3.500 .547 
รวม 180 3.606 .648 
 
 
                 3.) พ้ืนที่เขตกับคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด ปทุมธานี  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องคณุภาพในการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย   

  = 4.250  เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา  ไดแก   พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
นครนายก มีคาเฉล่ีย    = 3.791      ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก           พ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรี   มีคาเฉล่ีย     = 3.479      ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง      พ้ืนท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา      มีคาเฉล่ีย    = 3.375        ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง     
พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ     มีคาเฉล่ีย    = 3.300         ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปาน
กลาง และ  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย    = 3.269            ซ่ึงเปนคะแนนในประเด็น
เรื่องการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  37   ดังนี้ 
                                                                      
ตารางที่  41   ตารางแสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯ เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  จําแนก
ตามพ้ืนท่ีเขต 
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พ้ืนที่เขต N  S.D. 

1. กรุงเทพมหานคร 58 3.269 .773 

2. นนทบุร ี 32 3.479 .835 

3. ปทุมธาน ี 32 4.250 .408 

4. สมุทรปราการ 10 3.300 .817 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.375 .717 

6. นครนายก 22 3.791 4.30 

    รวม 180 3.485 .753 
 
 
         4.)  พ้ืนที่เขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  = 4.375  ซ่ึง
เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมา ไดแก     พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย  

   = 4.055   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก          พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี มี
คาเฉล่ีย    = 3.944   ซ่ึงมีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก      พ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร  มี
คาเฉล่ีย     = 3.525     ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ีย   = 3.383   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย   = 3.200  ซ่ึงเปนคาคะแนนในประเด็นเรื่องผลสําเร็จในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   42   ดังนี ้

 
ตารางที่  42  ตารางแสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ผลสําเรจ็ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ 
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
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พ้ืนที่เขต N    S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.525 .706 

2. นนทบุร ี 32 3.944 .743 

3. ปทุมธาน ี 32 4.375 .284 

4. สมุทรปราการ 10 3.200 .892 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.383 .809 

6. นครนายก 22 4.055 .327 

    รวม 180 3.696 .754 
 
 
   ค. การประเมินผลตามตัวชี้วัดของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่สามในเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผูตอบแบบสอบถามตามกลุมอาชีพท่ีสาม  เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ไดแก  
ผูเสียหาย     เด็กและเยาวชนท่ีอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด  4  ดาน  ดังนี้  
         1)   พ้ืนที่เขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด   คือ  
มีคาเฉล่ีย   = 4.136  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย    = 4.000   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉล่ีย   = 3.900   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     พ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย   = 3.818  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย = 3.666   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     และพ้ืนท่ี
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เขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย    = 3.333  ซ่ึงเปนคาคะแนนในประเด็นเรื่อง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  43  ดังนี้ 
                                                                       
ตารางที่   43   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม โดยการประเมินเกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
กรุงเทพมหานคร 58 3.818 1.014 

นนทบุร ี 32 3.666 .594 

ปทุมธาน ี 32 4.136 .990 

สมุทรปราการ 10 3.333 .577 

ฉะเชิงเทรา 26 3.900 .875 

นครนายก 22 4.000 .784 

รวม 180 3.880 .890 
 
                      
                        2.) พ้ืนที่เขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด ฉะเชิงเทรา    มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มากท่ีสุด  คือ  
มีคาเฉล่ีย    = 3.566  เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ปทุมธานี   มีคาเฉล่ีย      = 3.545   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   พ้ืนท่ีเข
กรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ีย      = 3.414   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง     พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย     = 3.388      ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    พ้ืนท่ี
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จังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ีย      = 3.357    ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลางและ  พ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย    = 3.333     ซ่ึงเปนคาคะแนนในประเด็นเรื่องความคุมคา
ในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  44   ดังนี้ 
                                                                     
 ตารางที่  44   ตารางแสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการ
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯโดยจําแนก
ตามพ้ืนท่ีเขต   
 

พ้ืนที่เขต N   S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.414 .964 

2. นนทบุร ี 32 3.388 .865 

3. ปทุมธาน ี 32 3.545 .928 

4. สมุทรปราการ 10 3.333 .577 

5. ฉะเชิงเทรา 26 3.566 .445 

6. นครนายก 22 3.357 .591 

   รวม 180 3.443 .830 
 
 
                             3.)  พ้ืนที่เขตกับคุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัด ฉะเชิงเทรา  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มากท่ีสุด  คือ    
มีคาเฉล่ีย      = 4.025   เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานี   มีคาเฉล่ีย   = 3.954   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนครนายก   มีคาเฉล่ีย   = 3.660   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขต
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กรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย  = 3.643   ซ่ึงมีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย   = 3.416    ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ีย     = 3.194   ซ่ึงเปนคะแนนในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการใน
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูใน
ระดับ ปานกลาง   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี    45   ดังนี้ 
                                                                        
 ตารางที่  45   ตารางแสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม โดยการประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิการประชุม
กลุมครอบครัวฯเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวจําแนก
ตามพ้ืนท่ีเขต  
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
1. กรุงเทพมหานคร 58 3.643 .958 

2. นนทบุร ี 32 3.194 .802 

3. ปทุมธาน ี 32 3.954 .705 

4. สมุทรปราการ 10 3.416 .577 

5. ฉะเชิงเทรา 26 4.025 .545 

6. นครนายก 22 3.660 .846 

    รวม 180 3.665 .845 
 
                         
                       4)  พ้ืนที่เขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย     = 3.950     
เปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    รองลงมา  ไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี   มีคาเฉล่ีย 

 = 3.925   ซ่ึงเปนคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก มีคาเฉล่ีย   
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= 3.738     ซ่ึงเปนคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก      พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ีย   
= 3.697  ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก      พ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ีย  

 = 3.666   ซ่ึงเปนคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มี
คาเฉล่ีย    = 3.463   ซ่ึงเปนคะแนนในประเด็นเรื่องผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับปานกลาง  ดัง
ขอมูลแสดงในตารางท่ี  46     ดังนี้ 
                                                         
 ตารางที่   46   ตารางแสดงคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม โดยการประเมินเกี่ยวกับ
ผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวฯ  
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   จําแนกตามพ้ืนท่ีเขต 
 

พ้ืนที่เขต N  S.D. 
กรุงเทพมหานคร 58 3.697 .895 

นนทบุร ี 32 3.463 .852 

ปทุมธาน ี 32 3.924 .737 

สมุทรปราการ 10 3.666 .288 

ฉะเชิงเทรา 26 3.950 .648 

นครนายก 22 3.738 .966 

รวม 180 3.735 .829 
 
         
                   4.2.5  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเดก็และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   ในสวนนี้ เปนผลจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ท้ังนี้ เพ่ือชวยในการแกไขพฤตินิสัยและลดการกระทํา
ความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงสงผลในการการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  โดยสามารถแยกพิจารณาเปนขอเสนอแนะเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ตลอดจน

DPU



 149 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการอ่ืนๆในทางอาญาท่ีชวยในการแกไขพฤตินิสัยและชวยลดการ
กระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  รวมท้ังชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
                   1.) ขอเสนอแนะที่สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว                 
                  มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน  68  ราย    คิดเปนรอยละ 36.76  เสนอแนะวา  ควรมีการ
ติดตามประเมินผลและสอดสองเด็กและเยาวชนอยางจริงจังและเขมงวด     จากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของภายหลังจบกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  เพ่ือปองกันการกลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีก       รองลงมาคิดเปนรอยละ 8  เห็นวา  ควรแกไขกฎหมายใหสามารถนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชไดในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินคดีเด็กและเยาวชน      คิดเปนรอยละ  7.35  เสนอแนะวา   ควรจัดอบรม
เจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของและประชาสัมพันธใหคนในชุมชนตางๆ     ไดเขาใจและทราบถึงประโยชน
ของการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนี ้  เพ่ือจะนํามาซ่ึงความสมานฉันทปรองดองของทุก
ฝาย   และเสนอแนะวา  ควรกําหนดเง่ือนไขในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนโดย
พิจารณาจากประเภทความผิดเปนหลัก      คิดเปนรอยละ  5.88  เห็นวา  ควรขยายอัตราโทษจําคุก
ตามมาตรา  63      แมเกินกวา  5  ป  ก็ดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได     และ
เสนอแนะวาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาศักยภาพในเชิงบวกใหแกเด็กและเยาวชน
ท่ีเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ืออบรม  แกไขและฟนฟูพฤติกรรม    
พรอมท้ังใหตระหนักถึงการมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม       คิดเปนรอยละ  4.41   
เสนอแนะวา  ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีมากขึ้น 
เพ่ือเปนการสรางโอกาสท่ีดีแกทุกฝายและเพ่ือใหการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
สามารถจบลงไดทันกอนครบกําหนดระยะเวลาในการฟองคดี   และเสนอแนะวา  เด็กและ
เยาวชนมีอายุท่ีกระทําความผิดท่ีแตกตางกัน   จึงควรกําหนดใหเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของสามารถ
ใชดุลพินิจจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได  แมเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษเกินกวา  5  ปก็
ตาม   นอกจากนี้ยังเสนอแนะวาควรเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเขาใจทางดานจิตใจเด็กโดยเฉพา
นักจิตวิทยาใหมากขึ้น  อีกท้ังควรแกไขกฎหมายมาตรา  63   โดยบัญญัติเรื่องการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเปนมาตรการในการหันเห
คดีอยางชัดเจนไมใชเพียงแตเปนเพียงนโยบายเทานั้น และควรเพ่ิมอบรมวิทยากรพรอมท้ัง
เจาหนาท่ีใหมีความรู  ความสามารถ   และมีจิตใจพรอมท่ีจะบริการ       คิดเปนรอยละ  2.94  
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 เสนอแนะวา     ควรเพ่ิมอํานาจใหแกเจาพนกังานคุมประพฤติในการกล่ันกรองคดีท่ีจะเขาสู
กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมากขึ้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   47   ดังนี้ 
                                                           
ตารางที ่ 47   ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอเสนอแนะท่ี
สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว                 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. แกไขกฎหมายใหสามารถนํากระบวนใหสามาถนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมา
ใชไดในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดีเด็กและเยาวชน 

8 11.76 

2. จัดอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและประชาสัมพันธใหคนใน
ชุมชนตางๆไดเขาใจและทราบถึงประโยชนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกนี้  

5 7.35 

3. ควรมีกระบวนการติดตามประเมินผลและสอดสองเด็กและ
เยาวชนอยางจริงจังและเขมงวดภายหลังจากจบกระบวนการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือปองกันการกลับมากระทํา
ความผิดซํ้าอีก 

25 36.76 

4. ขยายระยะเวลาการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวใหมีมาก
ขึ้น เ พ่ือเปนการสรางโอกาสท่ี ดีแก ทุกฝ ายและเ พ่ือใหการ
ดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจบลงในทันกอนครบ
กําหนดระยะเวลาในการฟองคดี 

3 4.41 

5. ควรกําหนดเง่ือนไขในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
โดยพิจารณาจากประเภทของความผิดเปนหลัก 

5 7.35 

6. ควรขยายอัตราโทษจําคุก  แมเกินกวา 5 ป  ก็ดําเนินการจัด
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได 

4 5.88 

7. เด็กและเยาวชนมีชวงอายุในกระทําความผิดท่ีตางกัน  จึงควร
กําหนดใหเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของใชดุลยพินิจจัดประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนได  แมเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกเกิน
กวา 5 ป 

3 4.41 
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ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
8.  ควรจัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาศักยภาพในเชิงบวกใหแกเด็กและ
เยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือ
อบรมแกไข  และฟนฟูพฤติกรรม  พรอมท้ังใหตระหนักถึงการมี
สวนรวมในการชวยเหลือสังคม 

4 5.88 

9. ควรเพ่ิมบุคลากรโดยเฉพาะดานจิตวิทยาเด็กใหมากขึ้น 3 4.41 
10. เพ่ิมอํานาจใหแกพนักงานคุมประพฤติในการกล่ันกรองคดีท่ีจะ
เขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมากขึ้น 

2 2.94 

11. ควรแกไขกฎหมายมาตรา 63 โดยบัญญัติเรื่องการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนไวเพ่ือใชเปนมาตรการในการหันเหคดีอยางชัดเจน 

3 4.41 

12. เพ่ิมการอบรมวิทยากรและเจาหนาท่ีใหมีความรู ความสามารถ
และจิตใจพรอมท่ีจะใหบริการ 

3 4.41 

       รวม        68    100 
 
               
                     2.)   ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับมาตรการอื่นๆ ในทางอาญาที่สามารถนํามาใชหันเหคดี
เด็กและเยาวชน  รวมทั้งสามารถชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด และ
ชวยลดการกระทําความผิดซํ้า    อีกทั้งชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว  
              มีขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวา  สามารถชวยในการแกไขพฤตินิสัย
และชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  โดยผูตอบสวนใหญเสนอแนะวา  ควรใช
มาตรการยุติธรรมชุมชน  โดยตั้งเปนคณะกรรมการฟนฟูเด็กและเยาวชนในแตละชุมชนเพ่ือ
สอดสอง  เฝาระวัง  และติดตามความประพฤติของเด็กและเยาวชนในชุมชน  คิดเปนรอยละ  
24.59     รองลงมาคิดเปนรอยละ  19.67  เสนอแนะใหใชมาตรการไกลเกล่ียในระดับชุมชนกอน
จะมีการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการสําหรับเด็กและเยาวชนในช้ันเจาพนักงานตํารวจ    คิดเปน
รอยละ  16.39  เสนอแนะใหจัดกิจกรรมในเชิงรุกใหแกเด็กและเยาวชนใหมากขึ้นโดยเฉพาะ  
ตามสถานบันศึกษา    คิดเปนรอยละ  11.47  เสนอแนะวา  ควรจัดอบรมใหเจาหนาท่ีตํารวจเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนให
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มากขึ้น  และกระทําอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  9.83  เสนอแนะวา  ควรจัดตั้งเปนเครือขาย
ชุมชน  โรงเรียนและครอบครัว  และกําหนดแผนเฝาระวัง  และปองกันเด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด      คิดเปนรอยละ  8.19  เสนอแนะวา  ควรนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชเปน
มาตรการเสริมในกรณีท่ีเห็นวาเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติท่ียังไมนาไววางใจ     คิดเปนรอย
ละ  4.91  เสนอแนะวา  ใหใชมาตรการชะลอการฟองและเสนอแนะวา  องคกรท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตองมีตอ
สังคมใหมากขึ้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  48   ดังนี้ 
 
ตารางที ่ 48   ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอเสนอแนะท่ี
เกี่ยวกับมาตรการอ่ืนๆในทางอาญาท่ีสามารถนํามาใชหันเหคดีเด็กและเยาวชน รวมท้ังชวยแกไข
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและชวยลดการกระทําความผิดซํ้าอีกท้ังชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนฯไดนอกเหนือจากมาตรการขางตน  
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. ใชมาตรการยุติธรรมชุมชนโดยตั้งเปนคณะกรรมการฟนฟูเด็กและ
เยาวชนในแตละชุมชนเพ่ือสอดสองเฝาระวังและติดตามความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนในชุมชน 

     15 24.59 

2. นํามาตรการเรื่องวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชเปนมาตรการเสริม
ในกรณีท่ีเห็นวาเด็กและเยาวชนยังมีความประพฤติท่ียังไมนาไววางใจ 

       5 8.19 

3. ควรจัดตั้งเปนเครือขายในสวนของชุมชน  โรงเรียน  และครอบครัว  
และกําหนดแผนเฝาระวัง และปองกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

      6 9.83 

4. เสนอใหใชมาตรการชะลอการฟอง        3 4.91 
5. เสนอใหใชมาตรการไกลเกล่ียในระดับชุมชนกอนจะมีการนําขอ
พิพาทเขาสูกระบวนการสําหรับเด็กฯในช้ันเจาพนักงานตํารวจ 

      12 19.67 

6. ควรจัดกิจกรรมในเชิงรุกใหแกเด็กและเยาวชนใหมากขึ้นโดยเฉพาะ
ตามสถาบันศึกษา 

     10 16.39 

7. จัดอบรมใหเจาหนาท่ีตํารวจเขาใจเกี่ยวกับมาตรการในหันเหคดีเด็ก
ฯโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯใหมากขึ้นและกระทําอยางตอเนื่อง 

       7 11.47 

8. องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตองมีตอสังคมใหมากขึ้น 

      3 4.91 

     รวม    61   100 
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4.3  การวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณ 
                 ในการลงพ้ืนท่ีในสวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 6 จังหวัด  ผูวิจัยได
ดําเนินการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมในแตละจังหวัด  โดยในแตละ
จังหวัด   ผูวิจัยไดสัมภาษณบุคลากรตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว 
2. ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
3. อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
4. ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

                  ในสวนกรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดสัมภาษณบุคลากรตางๆ ดังตอไปนี ้
1. อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
2. อธิบดีอัยการฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 
3. อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
4. ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

                 การประเมินผลโดยการวิเคราะหบทสัมภาษณบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนั้น
ผูวิจัยไดประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือหันเหคดี เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น สูศาลเยาวชนและครอบครัว   ใน พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   รวม 6 จังหวัด ไดแก  กรุงเทพมหานคร    จังหวัดนนทบุรี     
จังหวัดปทุมธานี    จังหวัดสมุทรปราการ   จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายกซ่ึง
ปรากฏผลดังตอไปนี ้
                1. กรุงเทพมหานคร 

ก.) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
          การประเมินผล 
           สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไดนําวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว       โดยมีหลักเกณฑท่ีตองพิจารณาจากอัตราโทษจําคุกอยางสูงท่ี
ไมเกินกวา 5 ป  และตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นตองสํานึกผิดและยอมรับสารภาพผิด    ท้ังนี้เด็กหรือ
เยาวชนนั้นตองไดกระทําความผิดอาญาเปนครั้งแรกเทานั้น   และเด็กหรือเยาวชนยินยอมเยียวยา
และชดใชความเสียหายใหแกผูเสียหาย  พรอมท้ังเด็กหรือเยาวชนยินยอมแกไขตัวเองดวย โดย
ยินยอมอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน    ผูอํานวยการสถานพินิจ
จึงเสนอความเห็นวาไมควรฟองคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัวตอ
พนักงานอัยการเพ่ือส่ังคดีตอไป   เม่ือพนักงานอัยการเห็นสอดคลองกับผูอํานวยการสถานพินิจ
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และคุมครองเด็กและเยาวชนแลว  ยอมเปนอันทําใหคดียุติลงในช้ันพนักงานอัยการ   ทําใหเด็ก
หรือเยาวชนนั้นไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตอไป    มาตรการในการหันเหคดี
ตามมาตรา 63 ถือวาเปนมาตรการท่ีมีเปาหมายดี  และชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลไดในระดับ
หนึ่ง 
            ปญหาอุปสรรค  
            ในการดําเนินงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีปญหา
และอุปสรรคเรื่องบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงไมไดสัดสวนกับการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
             ขอเสนอแนะ                             
             1.สรางเครือขายศูนยยุติธรรมชุมชนในทุกทองท่ี  เพ่ือใหผูนําชุมชนคอยสอดสองและ 
  เฝาระวังความประพฤติของเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้น 
             2. จัดกิจกรรมอยางตอเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนหรือสังคม                  
 
        ข.) อธิบดีอัยการฝายคดีเยาวชนและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 
         การประเมินผล 
         การใชมาตรา 63  ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตามแนวความคิดของ
พนักงานอัยการเห็นวายังไมอาจบรรลุผลเทาท่ีควร  แมวาจะมีเปาหมายท่ีดีก็ตาม  เพราะไมมี
รายงานติดตามผลของเด็ก หรือเยาวชนกลุมนี้ เม่ือพนจากการเปนเยาวชนแลวอาจกลับมากระทํา
ความผิดซํ้าอีกไดเม่ือเปนผูใหญ  อยางไรก็ดีเห็นวาชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม  โดยควรใหความสําคัญกับชุมชน    อาทิเชนกรรมการชุมชนกรรมการหมูบาน     
เพ่ือคอยสอดสอง และเฝาระวังดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนหรือหมูบาน        ประกอบกับเรง
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเปนส่ิงสําคัญ หากสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนในวันนี้ใหมี
ศักยภาพในเชิงบวกไดมากเทาไหร   สังคมก็จะปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมไดมากเทานั้น  
และเปนการคุมคาการลงทุนอยางยิ่งท่ีคนดีคนบริสุทธ์ิจะไดรับความปลอดภัยในอนาคต รวมท้ัง
ส่ิงดีๆ  ก็จะเกิดแกสังคม และประเทศชาติตามมา 
          ปญหาอุปสรรค   
         การทํางานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ บางครั้งยังขาดความรูความเขาใจในแกนแท
กระบวนการใชมาตรา63    ไมใชเพียงแตทําตามกรอบและรูปแบบเทานั้น  ตองพิจารณาวา
เปาหมายท่ีแทจริงคืออะไร 
                 ขอเสนอแนะ 
           1.  เห็นควรใหมีการนํามาตรา 63  มาพิจารณากําหนดแนวทางในการใชใหม โดยให
แยกแยะรายละเอียดของเนื้อหา  และคนหาแนวทางโดยวางขอปฏิบัติใหม โดยไมควรผูกติดกับ
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เรื่องโทษควรขยายอัตราโทษออกไปอีกและควรเปดกวางโดยใหโอกาสเด็กและเยาวชน  
เนื่องจากเปนวัยท่ีแตกตางกันของเด็กและเยาวชน เชน การกระทําความผิดของเด็กอายุตางกัน  
คือ กวา 14 ป แตไมเกิน 15 ป   หรือ กวา 15 ป แตไมถึง 18 ป การพิจารณาความผิดท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป ท่ีจะนํามาใช สําหรับมาตรการเบ่ียงเบนคดีตามมาตรา 63 ควรจะมีจุดท่ี
แตกตางกันดวยเพราะชวยอายุของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดมีความแตกตางกันอยู 
              2. การทํางานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ บางครั้งยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการ
ใชมาตรา63     จึงควรอบรมเพ่ือเพ่ิมเสริมศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผล
ตามเปาหมายในการแกไขเยียวยาเด็กและเยาวชนดังกลาว 
 
               ค.)  อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
          การประเมินผล    
          ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเห็นวามาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 ท่ีใหอํานาจผูอํานวยการสถานพินิจคัดกรองเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเล็กนอย 
หรือ  กระทําความผิดความผิดลหุโทษตาง ๆ  โดยไมควรฟองคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้น ถือวาเปนมาตรการท่ีดี และถือวาเปนผลดีกับเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้มากกวา  ท้ังยังชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดทางหนึ่ง    สําหรับในสวนของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและครอบครัวกลางนั้นก็มีนโยบายลดการกระทําความผิดซํ้า และลดปริมาณคดีขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยถือวาเปนนโยบายในเชิงรุกโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จัดโครงการสรางเครือขายใหความรูกับชุมชนตามเขตตางๆ ในกรุงเทพมหานครทุกเขตโดยการ
ดําเนินงานของผูพิพากษาสมทบ  เพ่ือใหชุมชนโรงเรียนตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครรวมมือกัน
ชวยเหลือดูแลพรอมท้ังเฝาระวังเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความดูแลของตน และใหเด็กและเยาวชน
ไดรูวาอะไรผิดอะไรคือความถูกตอง และตองตระหนักโดยคิดกอนท่ีจะกระทําทุกครั้ง  โครงการ
นี้จึงเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวดําเนินการในเชิงปองกันไมใหเด็กหรือ
เยาวชนหลงผิดและกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
            ปญหาอุปสรรค 
           ไมพบอุปสรรคและปญหาใดๆ 
             ขอเสนอแนะ 
           ควรเรงรณรงคสรางเครือขายชุมชนในเขตตางๆ อยางตอเนื่อง  เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ
กันในชุมชนและสังคม   รวมท้ังสรางความรูความเขาใจใหแกสถาบันการศึกษาในเขตตางๆ 
อยางท่ัวถึง  จึงถือวาเปนการประสานความรวมมือกันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัว    
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สถาบันการศึกษา และชุมชน ในการชวยกันสรางภูมิคุมกันและเปนเกราะกําบังเพ่ือไมใหเด็ก
หรือเยาวชนกาวถลําไปในทางท่ีมาถูกตอง 
 
        2. จังหวัดนนทบุรี 
         ก.) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 
         การประเมินผล 
         สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีดําเนินการจัดประชุมประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนรวมกับการดําเนินการตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534   โดยใชเปนแนวทาง
ในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนบางกลุมท่ีกระทําความผิดเล็กนอย และเปนการกระทํา
ความผิดครั้งแรก อาทิเชน ความผิดฐานลักทรัพย  ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย เปนตน  ใหออก
จากกระบวนการยุติธรรมอาญาโดยไมขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีมีกระบวนการแกไขพฤตินิสัย  บําบัดฟนฟูสภาพรางกาย 
และจิตใจ   และฝกทักษะในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับวัยเพ่ือดํารงชีวิตอยูอยางถูกตอง  
รวมท้ังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด รวมท้ังครอบครัว 
เพ่ือใหพอแมของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือแกไขฟนฟู   พรอมท้ังมี
กระบวนการติดตามผลเด็กหรือเยาวชนท่ีเขาสูมาตรการในการหันเหคดีอาญา  อาทิเชน การ
ทํางานบริการชุมชนและเขารวมกิจกรรมสรางสรรคสังคม  เขารวมพิธีอุปสมบทหมู เปนตน  
ท้ังนี้เพ่ือเปนเกราะปองกันไมใหเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
                ปญหาอุปสรรค 
       1. ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบอยครั้งท่ีผูเสียหายไมใหความรวมมือในการ
เขาประชุมฯ จึงสงผลใหไมสามารถนํามาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 
มาใชกับกรณีดังกลาวนี้ได  เพราะความยินยอมของผูเสียหายถือวาเปนเง่ือนไขประการหนึ่งท่ีจะ
ชวยใหคดียุติลงไดโดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
            2. มีปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะครอบครัวของเด็ก และเยาวชนกลุมนี้ยังมีปญหา
อยูอาทิเชน พอแมดื่มเหลาเปนอาจิณ  ติดการพนัน  เปนตน  จึงทําใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ยังคง
วนเวียนกับปญหาเดิมๆ ของครอบครัว 
            3. สถานท่ีตั้งของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีปจจุบันยังไม
มีสถานท่ีทําการเปนเอกเทศโดยตั้งอยูท่ีศาลากลางจังหวัดซ่ึงเปนท่ีทําการของหนวยงานอ่ืนๆ 
หลายหนวยงาน  จึงทําใหขาดความคลองตัวและไมสะดวกสําหรับประชาชนท่ีมาติดตอ 
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             ขอเสนอแนะ 
              1. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกฝายควรสรางความรูความเขาใจใหกับครอบครัวของผูกระทํา
ความผิดใหมากขึ้น  โดยเฉพาะระบบติดตามตรวจสอบเรื่องการรายงานตัวของเด็กและเยาวชน
กลุมนี้ 
          2. เรงสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะคนในชุมชนใหตระหนัก
ถึงความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวซ่ึงมีผลตอเด็กและเยาวชนท่ีจะตองเติบโตเปนผูใหญใน
ภายภาคหนา 
 
         ข.)  อัยการจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
          การประเมินผล 
          มาตรการและแนวทางนั้นไมตองการใหเด็กและเยาวชนมีตราบาปติดตัว เพราะชีวิตเด็ก
และเยาวชนยังตองอยูบนโลกอีกยาวนานและการลงโทษเด็กกับผูใหญก็ตางกัน  สําหรับผูใหญจะ
เปนรูปแบบของการแกแคนทดแทน   แตสําหรับเด็กและเยาวชนจะเนนรูปแบบแกไขเยียวยาโดย
เห็นวามาตรการตามมาตรา 63 เปนมาตรการท่ีดีท่ีสามารถเบ่ียงเบนคดีเด็กและเยาวชนไดอยาง
เต็มรูปแบบ   อยางไรก็ดีในสวนของพนักงานอัยการมีเจตนารมณผลักดันใหเด็กและเยาวชนเขา
สูกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบนั้นถือเปนวิธีการสุดทาย         โดยในการดําเนินคดีเด็กและ
เยาวชนเปนไปตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2547    กลาวคือ      ในการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนพนักงานอัยการตองคํานึงถึง
การคุมครองสวัสดิภาพ และอนาคตของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ     การแสวงหามาตรการ
ตางๆ เพ่ือคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามมาตรฐานสากลแหงสหประชาชาติ  และ
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอเด็กและเยาวชน เปนส่ิงท่ีพนักงานอัยการพึงกระทํา  ในการพิจารณาใช
ดุลยพินิจของพนักงานอัยการเพ่ือนําเด็กหรือเยาวชนเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือ
เขาสูการพิจารณาของศาล  ตองเปนไปอยางรอบคอบเหมาะสม  เพ่ือการบําบัด   แกไข   และ
ฟนฟูเด็กหรือเยาวชนแตละราย   โดยไมคํานึงถึงการลงโทษ  และจะนํามาใชเปนวิธีการสุดทาย
เม่ือไมสามารถดําเนินการแกไขดวยวิธีการอ่ืน   นอกจากนี้การพิจารณาใชดุลยพินิจดังกลาวตอง
สอดคลองกับขอเท็จจริงของเด็กหรือเยาวชนแตละราย  เพ่ือเปนหลักประกันวาการดําเนินคดี
ดังกลาวเหมาะสมกับพฤติการณแหงคดี   รวมท้ังตองคํานึงถึงวิธีการแกไขท่ีเด็กหรือเยาวชนแต
ละรายจะพึงไดรับ 
          
                 ปญหาอุปสรรค 
         1.  บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอตอสัดสวนของงาน 
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                2.  เห็นวารอยตอการสรางเครือขายอาสาสมัครคุมประพฤติหายไปในการติดตามเฝา
ระวังเด็กและเยาวชน 
                3. แมจากรายงานผลสถิติการใชมาตรา 63 จะเห็นวาชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของ
เด็กหรือเยาวชนลงได      แตยังไมมีกระบวนการติดตามดูวา มีกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอาจขยาย
เกณฑอายุไปกระทําความผิดเม่ือมีอายุพนจากการเปนเยาวชนอีกไดหรือไม  หรือกรณีท่ีเด็กหรือ
เยาวชนยายถ่ินฐานภูลําเนาไปอยูท่ีอ่ืนแลวไปกระทําความผิดอ่ืนอีกหรือไม 
                 ขอเสนอแนะ 
          1. ภาครัฐควรตระหนักเสมอวาจะตองคัดสรรบุคลากรท่ีมีความถนัดและเขาใจ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเปนอยางดีในการแกไขเยียวปญหาของเด็กและ
เยาวชน  เพราะกระบวนการนี้ไมใชเปนพียงทางผานเทานั้น   เพราะเด็กและเยาวชนถือวาเปนตน
น้ําของสังคม   ดังนั้นถาตนน้ําดี  ปลายน้ําหรือสังคมก็จะดีตามไปดวย 
           2. ควรนําระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2547   ขอ 185 มาใชเปนมาตรการทางเลือกเสริม ในกรณีของมาตรา 63 กลาวคือ 
เปนการใชดุลยพินิจเพ่ือแกไขผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน     ซ่ึงกําหนดใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจในการใหขอแนะนําผูอํานวยการสถานพินิจหยิบยกมาตรา 63 มาใช ในคดีท่ีมี
อัตราโทษแตละฐานความผิดใหจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป และคดีนั้นจะไดรับการพิจารณา
พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว   เพราะพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีเปนการทําลาย
โอกาสกลับเขาสูสังคมของเดก็เยาวชน    ตรงนี้เปนการชวยเสริมประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
คดีเด็กและเยาวชนลงได 
                   
           ค.) ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
            การประเมินผล 
             มาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63  แมจะไมใชการดําเนินงาน
ในสวนของศาลเยาวชนและครอบครัวก็ตาม   แตศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมีนโยบายในเชิงรุก  โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบไดรณรงคสรางความรูความเขาใจ
ใหแกเครือขายชุมชนตางๆ เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชนไมใหกาวถลํา
ประพฤติผิด หรือกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
          ปญหาอุปสรรค 
        ไมพบถึงปญหาและอุปสรรคใดๆ 
         ขอเสนอแนะ 
          ควรเรงรณรงคในการสรางเครือขายชุมชนในเขตตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือกันในสังคม  ชุมชน ในการปองกัน  เฝาระวัง  และแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนใน

DPU



 159 

กลุมท่ีมีความเส่ียงสูง  ซ่ึงขณะเดียวกันก็ชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนท่ีจะเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมไดในอีกทางหนึ่ง 
 
      3. จังหวัดปทุมธานี 
        ก.) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
         การประเมินผล 
         สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีไมไดมีวัตถุประสงคนําเด็กและ
เยาวชนเขาสูกระบวนของศาลเยาวชนและครอบครัวทุกคดี เพราะไมตองการใหเด็กและเยาวชน
มีตราบาปติดตัว   จึงนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 สําหรับเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป   การใชมาตรการในการหัน
เหคดีเด็กและเยาวชนดังกลาวเกิดผลสัมฤทธ์ิมากโดยไมพบกรณีเด็กและเยาวชนกลับมากระทํา
ความผิดซํ้าอีก  โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีไดดําเนินการ
ติดตามผลของเด็กและเยาวชนกลุมนี้โดยจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน เพ่ือให
เด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นซ่ึงเปนสัญญาณท่ีดีในการสรางความสัมพันธทีอันดี
ใหกับเด็ก เยาวชน   ครอบครัว และสังคมไดเปนอยางดี  
         ปญหาอุปสรรค 
         1. งบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนยังมีคอนขางจํากัด 
         2. พนักงานคุมประพฤติเปนผูท่ีใกลชิดกับปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน แตกลับไม
สามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยความผิดของเด็กและเยาวชนได 
          ขอเสนอแนะ 
          1. เห็นควรเพ่ิมอํานาจของพนักงานคุมประพฤติในการมีสวนรวมในการวินิจฉัยถึงสาเหตุ
และปญหาของการกระทําความผิด ไมใชเพียงแตสรุปเปนความเห็น เพราะพนักงานคุมประพฤติ
เปนบุคคลท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็ก  จึงยอมจะทราบเปนอยางดีวาจะดําเนินการโดยใชวิธีใด 
           2. กระทรวงยุติธรรมตองผลักดันใหภาคสวนตางๆ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุน 
และสงเสริมการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง  รวมท้ังภาคเอกชนก็ตองเขามามี
สวนรวมกับหนวยงานของภาครัฐใหมากขึ้นกวานี้ 
           3. เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนกับจํานวนเด็กและเยาวชน เพ่ือความ
สัมฤทธ์ิผลในการแกไขเยียวยา รวมท้ังปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
 
        ข.)  อัยการจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
        การประเมินผล 
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        การใชมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 รวมกับการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนใชไดผลดีกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีไมใชคดีอุกฉกรรจ  โดย
ท้ังตัวเด็ก เยาวชน และผูเสียหายไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการเขารวมประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังรวมกันวางแนวทางในการจัดทําแผนแกไขฟนฟู    และยังเปนการ
ใหโอกาสเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดกลับคืนสูสังคม จึงเห็นวาเปนมาตรการท่ีดีสําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความเล็กนอยและเปนเพียงการกระทําความผิดครั้งแรกเทานั้น 
        ปญหาอุปสรรค 
        ยังพบวามีบางคดีท่ีผูปกครองของเด็กและเยาวชนซ่ึงตองหาวากระความผิดไมมีเวลาเขารวม
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   ครอบครัวนั้นถือวาเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญตอเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก เม่ือพอแม หรือผูปกครองไมมีเวลาใหกับลูก  ยอมทําใหโอกาสท่ีจะเขาถึง
ปญหาและสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเปนไปไดยาก ยอมสงผลตอการ
แกไขเยียวยาเด็กและเยาวชนดังกลาวอยางแนนอน 
        ขอเสนอแนะ 
        ควรสงเสริมและประชาสัมพันธในทุกภาคสวน  พรอมท้ังรณรงคสรางเสริมทัศนคติตอการ
มองปญหาของเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น 
 
        ค.)  ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
        การประเมินผล 
        ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   มีนโยบายสงเสริมให
พยายามใชมาตรการอ่ืนๆ แทนการลงโทษจําคุก  และในความผิดอันยอมความไดก็จะใชความ
พยายามใหคูความเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียเพ่ือใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนไดกลับคืนสู
ครอบครัวและสังคม 
        ปญหาอุปสรรค 
        1. กรณีท่ีเด็กและเยาวชนกระความผิดคดีรายแรง  อาทิเชน   ความผิดตอชีวิตฐานฆาผูอ่ืน  
ศาลจะสงตัวเด็กและเยาวชนไปศูนยฝกและอบรม     แตมักพบปญหาวายังไมสามารถจัดการให
เด็กและเยาวชนกลับตัวเปนคนดีไดหมด  เพราะตนตอของปญหา คือ สาเหตุนั้นอยูท่ีครอบครัว
ของเด็กและเยาวชน   ซ่ึงตรงนี้เปนมูลเหตุท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิดซํ้าอีกได 
        2. ศาลเยาวชนและครอบครัวไมมีหนวยงานในสังกัดดําเนินการติดตามความประพฤติเด็ก
และเยาวชนท่ีไดกลับคืนสูสังคม  และในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนนั้นก็มี
ภาระงานมากอยูแลว   ซ่ึงปจจุบันถือเปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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        ขอเสนอแนะ 
        เห็นควรใหมีหนวยงานของรัฐเขามามีบทบาทในการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังถูก
ปลอยตัวไปจากความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน    เพ่ือใหแนใจวาจะไม
กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
 
      4.   จังหวัดสมุทรปราการ 
        ก.) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 
         การประเมินผล 
         การใชวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควบคูกับการใชมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีอาญา
เด็กและเยาวชน ในสวนของการดําเนินงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการมีไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณคดีท้ังหมด  ซ่ึงถือวาอยูในระดับคอนขางนอย     
แตอยางไรก็ตามสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการยังไดใชมาตรการ
ในเชิงรุกควบคูไปดวย  คือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานประสานไปยังผูนําชุมชนตางๆ เพ่ือไปให
ความรูทางกฎหมายและสรางความเขาใจแกผูนําชุมชน  ท้ังนี้เพ่ือประสานความรวมมือในการ
สอดสองติดตามดูแลเด็กและเยาวชน เพ่ือปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
        ปญหาอุปสรรค 
        ความรวมมือของสวนราชการเกี่ยวกับการเขารวมประชุมกลุมครอบครัวยังขาดการ
ประสานงานท่ีดีจึงทําใหยังมีอุปสรรคอยูบาง    
        ขอเสนอแนะ 
        ควรสรางความเขาใจแกสวนราชการท่ีเกี่ยวของใหมากขึ้นในการเขามามีสวนรวมในการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 
        ข.) อัยการจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
         การประเมินผล  
          คดีอาญาท่ีเกิดขึ้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาใชกับการนําดําเนินมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนมีอยูในระดับนอย   เพราะคดีอาญา
ท่ีเกิดขึ้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการสวนใหญเปนคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกเกิน 5 ป   
ประกอบกับมีบางคดีท่ีเกิดเปนคดีนโยบาย อาทิเชน  คดีแขงรถ     ยกพวกตีกัน เปนตน จึงไม
สามารถใชวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดดวยเชนกัน 
        ปญหาอุปสรรค 
         สภาพเมืองสมุทรปราการมีโรงงานมาก  และมีการยายถ่ินฐานเขามาทํางานในโรงงานสูง
มากและมีสภาพแออัด    และมักปรากฏปริมาณคดีอุกฉกรรจมีจํานวนสูงดวยเชนกัน   จึงไมอาจ
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นํามาตรการในการหันเหคดีตามมาตรา 63 โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับกรณี
ดังกลาวได 
        ขอเสนอแนะ 
        เสนอใหรณรงคสรางเครือขายชุมชนในเขตตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือกันในระหวาง
ชุมชน  พรอมท้ังชวยกันสอดสองดูแลคนในชุมชนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
 
        ค.) ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 
         การประเมินผล 
          มาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 เปนมาตรการท่ีดี ซ่ึงชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดทางหนึ่งดวย  สําหรับการดําเนินการของศาล
จังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมักจะใหโอกาสคูความท้ังสองฝายไดไกล
เกล่ียในคดีความผิดอันยอมความไดเพ่ือใหคดียุติลงโดยเร็ว  ประกอบกับผูพิพากษาสมทบได
ปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกโดยรณรงคจัดกิจกรรมตางๆ   เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวม
ในสังคมและชุมชนมากขึ้น 
         ปญหาอุปสรรค 
         จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพเปนเมืองท่ีมีคนตางถ่ินยายมาทํามาหากินและตั้งถ่ินฐานอยู
เปนจํานวนมาก      มีสภาพความเปนอยูแบบครอบครัวท่ีแออัด ประกอบอาชีพเปนลูกจางใน
โรงงาน ซ่ึงสวนใหญมีฐานะยากจน  อาชญากรรมเกิดขึ้นมากและมักเปนคดีอุกฉกรรจ     
ปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีคอนขางสูง 
         ขอเสนอแนะ 
         1. ใหความรูความเขาใจแกคนในชุมชน โดยขยายเครือขายไปยังชุมชนตางๆ  เพ่ือชวยคอย
สอดสองดูแลคนในชุมชนของตนเอง  และปองกันอาชญากรรมจากคนตางถ่ิน 
         2. ควรสงเสริมใหจัดกิจกรรมเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมให
ท่ัวถึงและเปนไปอยางตอเนื่อง  โดยตองรวมมือกันในทุกภาคสวน 
 
       5. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        ก.)  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        การประเมินผล 
         สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรามีมาตรการท่ีนํามาใชลดการ
กระทําความผิดซํ้าและลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
คือ  การนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับการดําเนินการตามมาตรา 63 สําหรับ
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คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป โดย ในการประชุมกลุมครอบครัวนั้นมีแนวทาง
ในการแกไขความเสียหายซ่ึงไมจําเปนท่ีตองชดใชเปนเงินเสมอ  เม่ือเด็กและเยาวชนขอโทษและ
ไปเยี่ยมเยียนดูแลผูเสียหาย และผูเสียหายก็ใหอภัยในท่ีสุด     อนึ่งคดีอาญาท่ีเขาสูกระบวนการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย     อาทิเชน  มี
คดีความผิดฐานลักทรัพยเกิดขึ้นท่ีในหางสรรพสินคาบ๊ิกซีบอยครั้ง    เม่ือจัดประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนทุกครั้งก็จะไดรับความรวมมือจากหางสรรพสินคาซ่ึงเปนผูเสียหายเปน
อยางดี       และเปนผลใหคดีสามารถยุติลงไดในช้ันพนักงานอัยการ เปนตน    นอกจากนี้สถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีนโยบายในเชิงรุก          เพ่ือนํามาใชเปน
มาตรการอ่ืนเสริม      เพ่ือชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  อาทิเชน  จัดเคมปส
ทัวรใหความรูดานยาเสพติด   พรอมกับจัดทําสมุดบันทึกขอมูลขาวสารท่ีมีความรูตางๆ แจก
ใหกับโรงเรียนตางๆ ในพ้ืนท่ี   และดําเนินการจัดโครงการคายผูนํา ซ่ึงจะคัดเด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ โดยจัดอบรมในคายทหารและใหผูนํานักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรมแลวไป
ถายทอดตอในโรงเรียนของตน  พรอมท้ังมีการถายทอดออกสถานีวิทยุเดือนละครั้งในทุกวันพุธ
ของเดือน  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา     และจะเห็นไดวา   จาก
รายงานผลการกลับมากระทําผิดซํ้าอีกของเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีอยูในระดับคอนขางนอย                   
           ปญหาอุปสรรค 
          ในการดําเนินงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีปญหาและอุปสรรคใน
เรื่องบุคลากรในการบําบัดแกไขฟนฟูยังมีไมเพียงพอ 
          ขอเสนอแนะ  
          เห็นควรไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในสวนบุคลากรและ
งบประมาณในสวนของการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้น 
 
         ข.)  อัยการจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
          การประเมินผล 
          มาตรการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เปนมาตรการท่ีดี
ท่ีชวยลดการกระทําความผิดซํ้า และลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวไดในระดับหนึ่ง  คดีท่ีเขาสูกระบวนการวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมัก
เปนคดียาเสพติด   ความผิดเกี่ยวกับทรัพย    และความผิดเกี่ยวกับเพศ   เปนตน     แตถาเปนคดี
นโยบาย  อาทิเชน  แขงรถจักรยานยนตจะตองเขาสูกระบวนการทางศาลเยาวชนและครอบครัว
ไมสามารถใชมาตรการหันเหคดีได    เนื่องจากเปนคดีท่ีมีผลกระทบตอสังคมโดยตรง 
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          ปญหาอุปสรรค 
          ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   บางคดีเม่ือผูเสียหายไมยินยอมใหอภัยเด็กหรือ
เยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิด   อาทิเชน    มีการเรียกคาเสียหายท่ีสูงเกินไป  กรณีนี้จึง
อาจจะทําใหไมสามารถใชมาตรา 63 เพ่ือยุติคดีได   เพราะการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ี
นํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน ได  ตองปรากฏวาผูเสียหายตอง
ยินยอมเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนโดยพรอมท่ีจะใหอภัยดวย    ซ่ึงเง่ือนไขตรงนี้
อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการใชมาตรา 63  ตองสะดุดหยุดลงได   จึงทําใหตองฟองคดีตอศาล
เยาวชนและครอบครัว   แมจะปรากฏวาเปนคดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน 5 ป ก็ตาม 
           ขอเสนอแนะ 
          ในการส่ังคดีของพนักงานอัยการตองอยาลืมวา   พนักงานอัยการตองส่ังคดีโดยพินิจ
พิเคราะหและตระหนักถึงรูปคดีแหงการกระทําความผิดอยางวิญูชนท่ัวไปดวย  อาทิเชน มีคดี
เกิดขึ้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเด็กเปนผูขับขี่มอเตอรไซดโดยใหแมซอนทาย เม่ือรถขึ้นเนินเด็ก
จึงเปล่ียนเกียร ดังนั้นรถจึงเกิดแรงกระแทก  ทําใหแมซ่ึงนั่งซอนทายอยูขางหลังไมระวังตัวตกรถ
มอเตอรไซดศีรษะกระแทกพ้ืนถนนแมเด็กถึงแกความตายในท่ีสุด  พนักงานสอบสวนจึงส่ังฟอง
เด็ก     แตพนักงานอัยการส่ังไมฟองโดยพิจารณาจากการกระทําความผิดวาผลตรงนี้ไมไดเกิด
จากเด็กโดยตรง  และเด็กก็มีความเสียใจท่ีแมตายอยูแลว  จึงเห็นสมควรไมส่ังฟองเด็กนั้น เปน
ตน     ดังนั้นในการส่ังคดีของพนักงานอัยการจึงตองพินิจพิเคราะหรูปคดีอยางรอบคอบท้ังเหตุ
และผล      ท้ังนี้เพ่ือไมใหเปนการทําใหเด็กหรือเยาวชนตองบอบชํ้าไปมากกวานี ้
 
          ค.)  ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

           การประเมินผล 
           คดีอาญาท่ีเกิดขึ้นมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย รองลงมาคือ  ความผิด
เกี่ยวกับเพศ    โดย ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมักจะใชวิธีประชุม
กลุมเยียวยาแกไขโดยมีผูพิพากษาสมทบซ่ึง เปนผูมีบทบาทโดยตรงดําเนินการประสานระหวาง
คูความเพ่ือเยียวยาสมานฉันท  และรายงานใหศาลเยาวชนและครอบครัวทราบ  โดยศาลเยาวชน
และครอบครัวก็จะใชวิธีการชะลอการตัดสินไปกอน ตามมาตรา 95  จนกวาผลการดําเนินการจะ
แลวเสร็จ  และเม่ือคูความตกลงกันไดแลวโดยผูเสียหายถอนฟอง  คดีก็เปนอันยุติดวยความ
สมานฉันททุกฝาย  
          ปญหาอุปสรรค 
          ไมพบปญหาและอุปสรรค 
          ขอเสนอแนะ 
          ไมปรากฏขอเสนอแนะ 
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       6. จังหวัดนครนายก 
        ก.) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก 
         การประเมินผล 
         สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   โดยการดําเนินการสัมฤทธ์ิผลดีโดย
ตั้งแตเริ่มใชตั้งแต วันท่ี7  สิงหาคม  2549   ไมปรากฏวามีรายงานผลการกลับมากระทําความผิด
ซํ้าอีก  โดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครนายกไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคคลกลุมตางๆ รวมท้ังสวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดใหความรวมมือในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนทุกครั้ง    จึงเปน
ผลดีแกการแกไขเยียวยาเด็กและเยาวชน  และสงผลโดยตรงตอการลดการกระทําความผิดซํ้า  
และเม่ือคดียุติลงในช้ันอัยการ  ยอมสงผลตอปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวลดนอยลงเปนลําดับ 
         ปญหาอุปสรรค 
         1. ในการดําเนินงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก  ยังขาด
บุคลากรโดยเฉพาะพนักงานสังคมสงเคราะหเพ่ือดําเนินการประสานการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน 
         2. เนื่องจากไมมีมาตรการบังคับเด็กและเยาวชนใหเขามารายงานตัว หรือเขารวมกิจกรรม
ตางๆ  กับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการส่ังไมฟอง  ซ่ึง
สุมเส่ียงตอการท่ีเด็กและเยาวชนอาจหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกได 
        ขอเสนอแนะ 
         1. ควรจัดสรรงบประมาณในบุคลากรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพนักงานสงคมสงเคราะหท้ังนี้
เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบรรลุวัตถุประสงค 
         2. ควรมีมาตรการปองปรามเด็กและเยาวชนภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการส่ังไมฟอง  โดย
กําหนดใหเด็กและเยาวชนไปรายงานตัวและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน  เพ่ือปองกันและเฝาระวังเด็กและเยาวชนไมใหไปกระทําความผิดประเภทอ่ืนๆ 
อีก  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอหลักสิทธิมนุษยชนดวย 
                       
        ข.) อัยการจังหวัดนครนายกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
         การประเมินผล 
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         มาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีนํามาใชลดการกระทําความผิดซํ้า และลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ไดแกการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชควบคูกับมาตรา 63 ซ่ึงเปนมาตรการท่ี
ใหโอกาสเด็กและเยาวชนไดกลับตัวในการกระทําความผิดครั้งแรก และเปนการกระทําความผิด
เล็กนอย  โดยการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    อัยการจังหวัดนครนายกแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวจะเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนทุกครั้ง  และภายหลังจากการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนแลวเสร็จ   ไมปรากฏวาเด็กและเยาวชนกลับมากระทําความผิด
ซํ้าอีก    แตถาเปนคดีนโยบาย  อาทิเชน  รถซ่ิง  เปนตน  ถือวาเปนภัยรายแรงตอสังคม  ก็ไมเขาสู
กระบวนการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ก็ตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว
ตอไป 
         ปญหาอุปสรรค 
         มักพบเสมอวาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดสวนใหญสาเหตุหลักมาจากปญหา
ครอบครัวแตกแยก   ตรงนี้เปนปญหาใหญท่ีอาจจะผลักดันใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้กลับมา
กระทําความผิดซํ้าอีกได   และถาเด็กและเยาวชนนี้กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก  ก็ไมสามารถท่ี
จะนํามาตรการหันเหคดดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชไดอีก   
ซ่ึงก็ตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวตอไป 
         ขอเสนอแนะ 
         เห็นควรใหหนวยงานของรัฐเขามามีบทบาทในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการ
ปลอยตัวหลังจากอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 
         ค.) ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
         การประเมินผล 
         มาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใชควบคูกับมาตรา 63 เปนมาตรการท่ีดี  สําหรับศาลจังหวัด
นครนายกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวก็มีมาตรการท่ีนํามาใชเพ่ือลดการกระทําความผิดซํ้า 
และลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชน คือ มาตรการเชิงสมานฉันทไกลเกล่ียเยียวยาแกไข          ซ่ึง
ในปจจุบันมีศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เปนผูนํารองในการใชมาตรการ
นี้       ซ่ึงศาลจังหวัดนครนายกแผนกคดเียาวชนและครอบครัว ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ. 
2550           ซ่ึงในการประชุมกลุมเยียวยาแกไขจะมีผูพิพากษาสมทบเปนผูประสานการประชุม  
โดยใหคูความท้ังสองฝายมาปรับความเขาใจและทําขอตกลงวางแผนเยียวยาแกไขของแตละฝาย  
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  ตรงนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจะใชดุลยพินิจไป
พลางกอนโดยจะยังไมมีคําพิพากษาตามมาตรา 95        และจะมีการติดตามสอดสองดูแลโดย
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อาสาสมัครชุมชน     และเม่ือผลปรากฏวาเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนเยียวยาแกไข  ศาล
เยาวชนและครอบครัวก็จะมีคําพิพากษา และปลอยตัวเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิดไป  ตรงนี้
จะเปนผลดีแกเด็กและเยาวชนโดยไมมีตราบาปติดตัว 
        ปญหาอุปสรรค 
        ยังขาดงบประมาณในสวนของบุคลากรในการชวยจัดทําแผนเยียวยาแกไข  รวมท้ังบุคลากร
ติดตามรายงานผลของผูเสียหายและผูกระทําความผิด 
       ขอเสนอแนะ 
       1. เพ่ือใหการดําเนินวิธีประชุมกลุมเยียวยาแกไขสัมฤทธ์ิผลเปนอยางดี  ควรจัดงบประมาณ
ประเภทบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
       2. สงเสริมการจัดกิจกรรมคายเยาวชน  คายธรรมะ  โดยดึงครอบครัวเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประชุมกลุมเยียวยาแกไข  ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน 
 
4.4  สรุปและอภิปรายผล 
            การศึกษาวิจัยนี้เปนการประเมินผลมาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  จากขอมูลแบบสํารวจแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน  180  ราย  มีผลการวิจัยโดยสรุป
ไดดังนี้ 
             
        4.4.1)  ขอมูลทั่วไป 
              1.1)  เพศ  สวนใหญผูตอบคิดเปนรอยละ57.2เปนเพศชายคิดเปนรอยละ42.8เปนเพศ
หญิง       
              1.2)  อายุ สวนใหญผูตอบคิดเปนรอยละ  28.3  มีอายุต่ํากวา  25  ป  รองลงมาคิดเปน
รอยละ17.1  มีอายุ51ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  13.3  มีอายุ  26-30  ปและคิดเปนรอยละ  11.7  มี
อาย ุ 36-40  ปคิดเปนรอยละ  11.1  มีอายุ  46-50  ป  คิดเปนรอยละ  10.0  มีอายุ  41-45ป  และคิด
เปนรอยละ  8.3  มีอายุ  31-35  ป   
                 1.3)  ระดับการศึกษา  สวนใหญผูตอบคิดเปนรอยละ55มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
รองลงมาคิดเปนรอยละ28.3มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ16.7  มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท  ตามลําดับ  
                1.4)  พ้ืนท่ีจังหวัด     ขอมูลท้ังหมดมาจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร    และปริมณฑล        
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รวม 6  จังหวัด  ไดแก  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  และ
นครนายก  โดยมีผูตอบแบบสอบถามในเขตกรุเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 32.2  และปริมณฑล 
 คิดเปนรอยละ 67.7 
              1.5)  อาชีพ  แบงเปน  3  กลุม  กลุมท่ีหนึ่ง  เปนกลุมผูใกลชิดกับปญหาของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญา  และเปนผูเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน  
ไดแก  ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห แลนักจิตวิทยา  
รวมจํานวนท้ังส้ิน  30  ราย  คิดเปนรอยละ16.7กลุมท่ีสอง  เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนและครอบครัว    ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534  ไดแก  เจาพนักงานตํารวจ  
พนักงานอัยการ  แลศาลเยาวชนและครอบครัว  รวมจํานวนท้ังส้ิน  50  ราย  คิดเปนรอยละ  27.8  
และกลุมท่ีสาม   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใชมาตรการดังกลาว  ไดแก  ผูเสียหาย  
ผูกระทําความผิด  ท่ีเด็กและเยาวชน  รวมท้ังครอบครัว  และประชาชนท่ัวไป  รวมจํานวนท้ังส้ิน  
100  ราย  คิดเปนรอยละ  55.6   
 
                  4.4.2)  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพเกี่ยวกับ
การประเมินการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   การประเมินผลเปนไปตามตัวช้ีวัดท้ัง  4   ดาน   มีรายละเอียดดังนี ้
           1.)  ดานการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
                    จากการศึกษาในประเด็นเรื่องการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของกระทรวงยุติธรรม  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นวาการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน สามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมในระดับคอนขางมาก  และเม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา  มีคาเฉล่ียแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายใน
ระดับคอนขางมาก  = 3.822 
                              2.)  ดานความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   จากการศึกษาในประเด็นเรื่อง  จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ  เรื่องงบประมาณ  
และเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  รวม  3  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญท่ี
ตอบระดับความคิดเห็น  คอนขางมาก  มี  2  ประเด็น  ไดแก  เรื่องความรูความเขาใจของ
เจาหนาท่ี  และเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและพบวามีผูตอบสวนใหญมีความเห็น
อยูในระดับปานกลาง  มี  1  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  งบประมาณท่ีนํามาใชดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นพบวา  มีคาเฉล่ียในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  = 
3.507  และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรในเรื่อง  
ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.788  รองลงมา
เรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินการมีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   = 3.377  
และเรื่องจํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   = 3.355 
                               3.)   ดานคุณภาพและการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                    จากการศึกษาในประเด็นเรื่อง  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  เรื่องความ
รวมมือของเจาหนาท่ี  เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน  และเรื่องความรวมมือของผูเสียหาย  
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
รวม  4  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับคอนขางมากทุก
ประเด็น  และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา  มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  
= 3.611      และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับความรวมมือของ
เจาหนาท่ี       ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.661    รองลงมาเปนเรื่อง  
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  มีคาเฉล่ีย   = 3.650  เรื่องความรวมมือของเด็กและ
เยาวชนมีคาเฉล่ีย   = 3.627    และในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มีคาเฉล่ีย   
= 3.505  ซ่ึงทุกประเด็นมีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก 
                                  4.)   ดานผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
                        จากการศึกษาประเด็นเรื่อง  กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ   เรื่องความคุมคาใน
การนํามาใช    เรื่องผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
เรื่องผลในการชวยแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําผิด    เรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  
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และเรื่องการประสบผลสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  รวม  6   ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบสวนใหญ  มี
ความเห็นในระดับคอนขางมากในทุกประเด็น  และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็นพบวามี
คาเฉล่ียผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับ  คอนขางมาก   = 3.734  และหากพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับเรื่อง  ความคุมคาในการนํามาใช  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก  = 3.944     รองลงมาเรื่องผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว  มีคาเฉล่ีย   = 3.827       เรื่องกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  มีคาเฉล่ีย  

= 3.766     เรื่องประสบผลสําเร็จในการนํามาใช  มีคาเฉล่ีย    = 3.683   เรื่องผลสําเร็จใน
การชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  มีคาเฉล่ีย   = 3.594    และเรื่องผลสําเร็จในการแกไขพฤติ
นิสัยผูกระทําความผิด  เม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  มีคาเฉล่ีย   = 3.561  ซ่ึงในทุกประเด็นมีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก 

 
           4.4.3)  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกโดยแบงตามกลุมอาชีพเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือหันเห
คดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน 
              จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสามารถจําแนกตามกลุมอาชีพโดยแบงออกเปน  3   
กลุมดังนี้  
 
                          ก. )  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่หนึ่ง   
            โดยผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  เปนกลุมท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็กเละ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด  และเปนผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  ซ่ึง
ไดแก  ผู อํานวยการสถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะห  และ
นักจิตวิทยา  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด  ท้ัง  4  ดาน  ดังนี้  
 
                                1.)  การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
          จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ในประเด็นเรื่อง  การ
ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรม  ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
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ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมในระดับคอนขางมาก  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็น  พบวามีคาเฉล่ีย
แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในระดับคอนขางมาก   = 4.000  
 
                       2 .)  ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินผลการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
          จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ในประเด็นเรื่อง   
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  เรื่องงบประมาณ  และเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  รวม  3  ประเด็น  
ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  1  ประเด็นไดแก  
เรื่อง  ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  และพบวามีผูตอบสวนมากมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง  มี  2  ประเด็น  ไดแก  เรื่องงบประมาณท่ีนํามาใช  และเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็น  พบวา  การใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก   = 3.555  และหากพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรในเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 
4.000  รองลงมาเปนเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินการมีคาคะแนนอยูในระดับปาน
กลาง   = 3.433  และในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง   =  3.233 
 
                            3.) คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมิน การใชกระบวนการเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                    จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ในประเด็นเรื่อง    
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  เรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ี  เรื่องความรวมมือของเด็ก
และเยาวชน  และเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  รวม  4  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  3  ประเด็น  ไดแก  เรื่องความรวมมือ
ของเจาหนาท่ี  เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน    และเรื่องประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน    และพบวามีผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  1   ประเด็น  ไดแก  
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เรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา  มีคาเฉล่ีย
โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก     = 3.641    และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ีย
สูงสุด  2  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  ความรวมมือของเจาหนาท่ี  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  

   = 3.900    ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน    ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก 
  =3.900  เชนเดียวกัน     รองลงมาเปนเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีคาเฉล่ียอยู

ในระดับคอนขางมาก   =3.566   และในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน       มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   =3.200 
 
                              4. )  ดานผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
            จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ในประเด็นเรื่องผล
ของกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  เรื่องความคุมคาในการนํามาใช  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  เรื่องผลในการแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิด  เรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และเรื่องการประสบผลสําเร็จในการ
นํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน      
รวม  6  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  
5  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  เรื่องความคุมคาในการนํามาใช  กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  เรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใช  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว  และเรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และพบวามีผูตอบสวน
ใหญมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  1  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  ผลสําเร็จในการแกไขพฤติ
นิสัยของผูกระทําความผิด  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นพบวา  มีคาเฉล่ียผลสําเร็จ
โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.794   และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ีย
สูงสุดเกี่ยวกับเรื่อง  ความคุมคาในการนํามาใช  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 
4.366    รองลงมาเปนเรื่องกฎหมายท่ีชวยทําใหเกิดผลสําเร็จ  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก   =  3.900เรื่องการประสบผลสําเร็จในการนํามาใช  ซ่ึง มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก  = 3.666   เรื่องผลใน การชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก = 3.633    และในเรื่องผลสําเร็จในการชวย
ลดการกระทําความผิดซํ้า  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.600  และในเรื่อง  
ผลสําเร็จในการชวยแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําความผิด  เม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
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สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 
3.433 
                          
                     ข.)  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่สอง  
                       โดยตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง  เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2534  ซ่ึงไดแก  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว  พนักงาน
อัยการ  และพนักงานสอบสวน  ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด  ท้ัง  4  ดาน  ดังนี้ 
 
                                 1.)  การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประเมินผลการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง ในประเด็นเรื่องการ

ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรม  ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมในระดับคอนขางมาก  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็น  พบวามีคาเฉล่ีย
แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในระดับคอนขางมาก   = 3.600 

 
                                  2.)   ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินผลการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง ในประเด็นเรื่อง   
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  เรื่องงบประมาณ  และเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  รวม  3  ประเด็น  
ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  2  ประเด็นไดแก  
เรื่อง  ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  และเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใช  และพบวามีผูตอบสวน
ใหญมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  1  ประเด็น  ไดแก  เรื่อง  จํานวนเจาพนักงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น  พบวา  มีคาเฉล่ียการใชทรัพยากรโดยรวมอยู
ในระดับคอนขางมาก   =  3.606      และหากพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับ
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การใชทรัพยากรในเรื่อง  ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  
= 3.780    รองลงมาเปนเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินการซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  = 3.580   และในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับปาน
กลาง   = 3.460 
 
                          3.)  คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมิน  การใชกระบวนการเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                         จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง ในประเด็น
เรื่อง    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  เรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ี  เรื่องความรวมมือ
ของเด็กและเยาวชน  และเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  รวม  4  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  2  ประเด็น  ไดแก  เรื่องประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ  และเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  และพบวามีผูตอบสวนใหญ
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  2  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  ความรวมมือของเด็กและ
เยาวชนและในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา  มี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  = 3.485      และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มี
คาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  

 =   3.620    รองลงมาเปนเรื่องความรวมมือของผูเสียหาย    ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก  =3.600     เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน     ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับปาน
กลาง      =3.420     และในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   = 
3.300 
 
                       4. )  ดานผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                      จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง ในประเด็นเรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  เรื่องความคุมคาในการนํามาใช  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลด
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ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  เรื่องผลในการชวยแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําความผิด  เรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และเรื่องการประสบผลสําเร็จใน
การนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน      
รวม  6  ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา      ผูตอบสวนใหญตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  
5  ประเด็น  ไดแก  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   เรื่องความคุมคาในการนํามาใช    เรื่องกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ    เรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใช  และเรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า      และพบวา
มีผูตอบสวนใหญมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  1  ประเด็น    ไดแกเรื่อง   ผลสําเร็จในการ
แกไขพฤตินิสัยของผูกระทําความผิด  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นพบวา   
มีคาเฉล่ียผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.597             และหากพิจารณาเปน
รายขอพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับเรื่อง  ผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว    ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก     = 4.080     รองลงมาเปน
เรื่องความคุมคาในการนํามาใช  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.980      เรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใช    ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.790  เรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.680  เรื่อง
ผลสําเร็จในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.680    
และเรื่องผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําความผิดเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   
=  3.380  
 
                         ค.)  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพที่สาม  
                         โดยตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน    ซ่ึงไดแก  
ผูเสียหาย  เด็กและเยาวชนท่ีอยูในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป   ซ่ึงมีความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด  ท้ัง  4  ดาน  ดังนี้ 
 
                            1.)   การบรรลุวัต ถุประสงคหรือ เปาหมายในการประเมินผลการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                         จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม ในประเด็น
เรื่อง  การดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรม  ผลการศึกษา
พบวา  ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของกระทรวงยุติธรรมในระดับคอนขางมาก  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความคิดเห็น  พบวามี
คาเฉล่ียแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในระดับคอนขางมาก  = 3.800 
 
                           2.)  ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการประเมินผลการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                           จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม ในประเด็น
เรื่อง   จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  เรื่องงบประมาณ  และเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว  รวม  3  
ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญท่ีตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมาก  มี  1  
ประเด็น ไดแก  เรื่อง  ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  และพบวามีผูตอบสวนใหญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  มี  2  ประเด็น  ไดแกเรื่อง  จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของและใน
เรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น  พบวา  มีคาเฉล่ียการใช
ทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  = 3.443  และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มี
คาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรในเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับคอนขางมาก   = 3.730  รองลงมาเปนเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   =  3.340    และในเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง   = 3.260   
 
                            3.)  คุณภาพการบริหารจัดการในการประเมิน  การใชกระบวนการเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               จาการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม ในประเด็นเรื่อง    
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  เรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ี  เรื่องความรวมมือของเด็ก
และเยาวชน  และเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนิน กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  รวม  4   ประเด็น   ผลการศึกษาพบวา  
ผูตอบสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับคอนขางมากในทุกประเด็น      และเม่ือพิจารณาจาก
คาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา  คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.665       และหาก
พิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกบัเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ี   ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
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อยูในระดับคอนขางมาก  = 3.770   รองลงมาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการซ่ึงมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับคอนขางมาก  =  3.690    เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับคอนขางมาก    =  3.650  และในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมากเชนเดียวกัน   =  3.550   
 
                         4. )  ดานผลสําเร็จในการประเมินการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                   จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม ในประเด็นเรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ  เรื่องความคุมคาในการนํามาใช  เรื่องผลสําเร็จในการชวยลด
ปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  เรื่องผลในการชวยแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิด  เรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และเรื่องการประสบผลสําเร็จในการ
นํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
รวม  6   ประเด็น  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบสวนใหญตอบระดับความคิดเห็นคอนขางมากในทุก
ประเด็น  เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็น  พบวามีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก 

  = 3.735      และหากพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องความคุมคาใน
การนํามาใช       ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.800   รองลงมาเปนเรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใช     ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.790  เรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ      ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = = 3.770  เรื่อง
ผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิด     ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 
3.750    เรื่องผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงมี
คาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก     =3.710  และในเรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิด
ซํ้ามีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.590    
 
             4.4.4)   พ้ืนที่เขต กับ การประเมินผลตัวชี้วัด 
 สวนท่ี 1พ้ืนท่ีเขตกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมเกี่ยวกับการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
              ผูศึกษาวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  มีรายระเอียดดังนี้ 
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      1.) พ้ืนท่ีเขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                           ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี      มีคะแนน
คาเฉล่ียเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับคอนขางมาก   

  =  4.218     รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    =  3.909    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   

= 3.781     พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  =  3.775           
พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.576    และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดสมุทรปราการ      มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    =  3.400 
 
                             2.) พ้ืนท่ีเขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                            ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคะแนน
คาเฉล่ียเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับคอนขางมาก     = 
3.625   รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก  

 =3.562    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.551              
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   =  3.505     พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.363        และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง   = 3.166 
 
                               3.)  พ้ืนท่ีเขตกับคุณภาพในการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                            ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคะแนน
คาเฉล่ียเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการ  มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับคอนขางมาก   =  
3.945     รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     

=3.772      พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.644       
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.551     พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรี  มีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง    = 3.335  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ  มีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง     =3.325 
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                       4.) พ้ืนท่ีเขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
              ผลการศึกษาจากความคิดเห็นพบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่อง
ผลสําเร็จ  มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับคอนขางมาก     =4.026  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ี
เขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก   = 3.871  พ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร  มีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.689  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี   มี
คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.671           พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา       มีคา
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     =  3. 596  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉล่ีย
คะแนนอยูในระดับปานกลาง   =  3.316 
         
                      สวนท่ี2 พ้ืนท่ีเขตกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามกลุมอาชีพ
เกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  
                                   ก. กลุมอาชีพที่ 1 ที่มีตอพ้ืนที่เขตในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               ผูศึกษาวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  มีรายระเอียด 
 
                                      1.) พ้ืนท่ีเขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
                  ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่งพบวา     พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
นครนายก  มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก      =  = 4.500  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยู
ในระดับคอนขางมาก      =  4.166   พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ มีคาเฉล่ียคะแนนเทากันคือ อยูในระดับคอนขางมาก  =  4.000  และในพ้ืนท่ี
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   =3.666 
 
    2.)  พ้ืนท่ีเขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
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                ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง พบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  
มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับ
คอนขางมาก     = 3.944  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับ     คอนขางมาก   =3.694  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาคะแนนอยูในระดับปาน
กลาง    =3.388       พ้ืนท่ีเขตนนทบุรี   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.166  
พ้ืนท่ีเขตงหวัดนครนายกเละพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ียคะแนนเทากันอยูในระดับ
ปานกลาง   =  3.000 
 
                                   3.) พ้ืนท่ีเขตกับคุณภาพในการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง พบวา พ้ืนท่ีเขตจังหวัด  นครนายก  
มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการ มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับมาก    
=  4.500  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  
  =  3.750  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    =3.708  
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.604    พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาคะแนนยูในระดับปานกลาง     =  3.458  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.250 
 
                 4.)   พ้ืนท่ีเขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                 ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง พบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  
มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องผลสําเร็จมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     = 
4.250  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ  คอนขางมาก  

  = 4.166  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.916    พ้ืนท่ี
เขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.847     พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.361        และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ       มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.083 
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    ข. กลุมอาชีพที่ 2 ที่มีตอพ้ืนที่เขตในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                   ผูศึกษาวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  มีรายระเอียดดังนี้ 
             1.)  พ้ืนท่ีเขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                             ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง พบวา    พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
ปทุมธานี  มีคาคะแนนเฉล่ีย   เรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก    =  4.750    รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก   =  3.916  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก  = 3.500  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง  

 =  3.461  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ียคะแนน
เทากัน คือ อยูในระดับปานกลาง    =  3.200 
 
                            2.) พ้ืนท่ีเขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                                  ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง พบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัด
นนทบุรี  มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากร มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียใน
ระดับคอนขางมาก    = 3.888 รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา    มีคาเฉล่ียคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก      = 3.633       พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานีมีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก    = 3.583  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    = 3.564  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายกมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  

  =3.500  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    
=3.133  
 
                                3.) พ้ืนท่ีเขตกับคุณภาพในการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง พบวา      พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  
มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการ มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับ
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คอนขางมาก    = 4.250      รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก มีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก   =  3.791  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี   มีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง  

= 3.479    พ้ืนท่ีเขตฉะเชิงเทรา   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.375  พ้ืนท่ี
เขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง      =3.300  และพ้ืนท่ีเขต
เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.269 
 
                               4.)  พ้ืนท่ีเขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
 ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสอง พบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มี
คาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องผลสําเร็จมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับคอนขางมาก    = 4.375      
รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 
4.055  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี   มีคเฉล่ียาคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.944       
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.525    พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.383  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ     มีคเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    =3.200 
 
              ค.  กลุมอาชีพที่ 3 ที่มีตอพ้ืนที่เขตในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว 
             ผูศึกษาวิจัยประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  มีรายระเอียดดังนี้ 
 
                       1.) พ้ืนท่ีเขตกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
          ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม พบวา     พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี  มี
คาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับ
คอนขางมาก     = 4.136  รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับ  คอนขางมาก    = 4.000      พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา    มีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    =3.900      พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก  =3.818  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  

 =3.666  และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง    =  3.333 
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                           2.)  พ้ืนท่ีเขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม พบวา  พ้ืนท่ีเขตจังหวัด  ฉะเชิงเทรา  
มีคาคะแนนเฉล่ียเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากร มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับ
คอนขางมาก    = 3.566     รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี       มีคาเฉล่ียคะแนนอยู
ในระดับ  คอนขางมาก     = 3.545  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาคะแนนอยูในระดับปาน
กลาง 3.414  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง   = 3.388        
พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายกมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.357   และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    =3.333 
 
                            3.)  พ้ืนท่ีเขตกับคุณภาพในการบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม พบวา  พ้ืนท่ี เขตจังหวัด  
ฉะเชิงเทรามีคะแนนคาเฉล่ียเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการ มากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ียในระดับ
คอนขางมาก     = 4.025    รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี     มีคาเฉล่ียคะแนนอยู
ในระดับ  คอนขางมาก    = 3.954  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก   มีคาคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก    =3.660  พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   

 = 3.643    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ  มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 
3.416    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรีมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.194   
 
                             4.)  พ้ืนท่ีเขตกับผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
                  ผลการศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมอาชีพท่ีสาม พบวา  พ้ืนท่ี เขตจังหวัด  
ฉะเชิงเทรา มีคาคะแนนเฉล่ีย  เรื่องผลสําเร็จมากท่ีสุด  คือ  มีคาเฉล่ีย  ในระดับคอนขางมาก     
= 3.950 รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีเขตจังหวัดปทุมธานี มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    

 =3.925  พ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    =3.738  
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     =3.697    พ้ืนท่ีเขต
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จังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     =3.666  และพ้ืนท่ีเขต
จังหวัดนนทบุรี มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง    = 3.463 
 
            4.4.5)  ขอเสนอแนะ 

          1.)  ขอเสนอแนะท่ีสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว                 
               กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีนํามาใชกับเด็กและเยาวชนเพ่ือหันเหคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  คือการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงมีผลชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  
และแกไขพฤตินิสัย  และชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
ไดมากขึ้นนั้น  ควรจะตองมีกระบวนการท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนกอนนําคดีขึ้นสู
กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัว  และใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนนั้น  โดยพิจารณาจากประเภทความผิด  และความรายแรง
ของความผิด  พฤติการณของการกระทําความผิด  และการกระทําความผิดตอเนื่อง  โดยเฉาะตอง
พิจารณาพ้ืนฐานและฐานะทางครอบครัวและชุมชนท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยวาพรอมท่ีจะ
เขามามีสวนรวมในการแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนหรือไม  โดยแบงออกเปน  2   กรณี  
                (1)  กรณีท่ีครอบครัว  และชุมชนมีความพรอม และความตั้งใจในการแกไขพฤติกรรม
เด็กและเยาวชนจริง  และถาหากเด็กและเยาวชนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได  จึงเปนกรณีท่ี
ไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
                (2)  กรณีท่ีครอบครัวและชุมชนไมมีความพรอม  และไมมีความตั้งใจในการแกไข
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได  หรือมีปญหาความไมเหมาะสมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ควรแยก
เด็กออกจากส่ิงแวดลอมเดิม  และนําเด็กเขาสูกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  แตไมควรนํา
เด็กหรือเยาวชนเขาไปสูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เพราะสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีปริมาณเด็กและเยาวชนอยูปะปนมากเกินไป  มีท้ังเด็กและ
เยาวชนท่ีรอพิจารณาจากศาล  รวมท้ังเด็กท่ีศาลพิพากษาลงโทษแตเปล่ียนโทษใหไปใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชน  และถาหากเด็กและเยาวชนสามารถปรับเปล่ียนพฤติการณได  ควร
พิจารณาเห็นควรไมฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
                อยางไรก็ดี  ถาท้ัง  2  กรณี  ปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ได  ก็ตองนําคดีสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  เพ่ือฟองคดีตอศาล
เยาวชนและครอบครัวตอไป 
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                   2.)  ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับมาตรการอ่ืนๆ ในทางอาญาท่ีสามารถนํามาใชหันเหคดี
เด็กและเยาวชน  รวมท้ังสามารถชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด และ
ชวยลดการกระทําความผิดซํ้า    อีกท้ังชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว  
                     ผูตอบสวนใหญเห็นวา  ควรสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือเฝาระวังและ
แกไขปญหา  โดยการใหแตละชุมชนเลือกผูนําชุมชนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความ
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปนท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน  และรวมจัดตั้งเปน
คณะกรรมการชุมชนบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนเบ้ืองตน  และใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาท่ี
ตักเตือนและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และมีอํานาจเรียก บิดา  มารดา  หรือ
ผูปกครอง  มาเพ่ือกําหนดเง่ือนไข  ในการใหความระมัดระวังดูแลเด็กไมใหกระทําความผิดขึ้น
อีกภายในกําหนดเวลาหนึ่ง  หากเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดขึ้น  ก็อาจกําหนดเงินคาปรับเพ่ือ
นําเขากองทุนของคณะกรรมการชุมชน  โดยเห็นวามาตรการยุติธรรมชุมชนบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาชนนั้น  ควรใชบังคับกับเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน  15  ป  เนื่องจากกฎหมายยกเวนโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  73  และ  74  อยูแลว  นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามยังเห็น
วา  ควรมีกระบวนการติดตามภายหลังจากท่ีจบการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
แลว  อาทิเชน  ใชมาตรการในเรื่องวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา  ใน
กรณีความผิดรายแรง  หรือความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนมีอัตราความเส่ียงในการกระทําความผิดซํ้า
สูง  เปนตน 
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บทท่ี 5 

 
          บทวิเคราะหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม 
                    ครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
                            โดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
         ในบทนี้ ผูศึกษาวิจัยจะวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ  ขอดีและขอเสีย โดยอาศัยขอมูลจาก 
ตางประเทศ ขอมูลจากสถิติ ขอมูลจากแบบสอบถาม   และขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ แลวนําเสนอเปนขอเสนอแนะ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ี
ใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
5.1  วิเคราะหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใน 
ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
          การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยใน 
ระยะแรก แมจะมีแบบแผนการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด อันนําไปสูความสงบเรียบรอยของสังคมและเพ่ือเปนการปองกันสังคมจากการะทํา
ความผิด รวมท้ังการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดดวยการ แกไข     และบําบัดฟนฟูโดย
คํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กยิ่งกวาการลงโทษ     อันเปนการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนอยางเหมาะสมเทาท่ีจะกระทําไดก็ตาม     แตอยางไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสําหรับเด็กและเยาวชนมักมีแนวทางปฏิบัติท่ียังยึดติดกับการมุงเนนในการปราบปราม
ผูกระทําความผิด  การจับกุมดําเนินคดี    และการควบคุมตัวผูกระทําความผิดไวในสถานฝก
และอบรมแบบปด อันไดแก สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเพ่ือฝกและอบรมและ
แกไขฟนฟูเพ่ือใหเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนคน   โดยมุงผลักดันเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดทุกรายเขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก    จึงทําให
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ิมขึ้นมาก และจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัว
เขารับการฝกและอบรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็มีจํานวนท่ีมากขึ้นตามไป
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ดวย   ซ่ึงสงผลใหการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนไมไดผลอยางจริงจัง    ทําใหเด็กและเยาวชนมี
ตราบาปติดตัว (sigma )   และมีโอกาสหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกได    จนกระท่ังรัฐบาล
ไทยโดยกระทรวงยุติธรรมเห็นวา  สมควรแกไขกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    จึงมีนโยบายใหนํามาตรการทางเลือกท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติตอ
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดแทนวิธีการปฏิบัติแบบดั้งเดิม     เพ่ือแบงเบาภาระคดีโดยการ
หันเห  (Diversion )  คดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดบางประเภทออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก    โดยการนําแนวความคิดในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ( Restorative  Justice  )  มาใชเพ่ือจัดการแกไขปญหาการกระทํา
ความผิด ของเด็ก และเยาวชน   ในรูปแบบ ของการประชุมกลุมครอบครัว  และชุมชน  
 ( Family and Community Groups Conferencing )  ซ่ึงสอดคลองกับสังคมไทยท่ีเปนสังคมท่ีมี
ความเมตตา  ความเอ้ืออาทร  และการใหอภัยซ่ึงกันและกัน      จึงถือวาเปนแนวทางท่ีสันติและ
กอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายโดยไมเสียความเปนธรรมตอสมาชิกในสังคม    ประกอบ
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีบัญญัติรับรองในเรื่องดังกลาวไวอยางกวางๆ   จึงสามารถนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช
หันเหคดีเด็กและเยาวชนบางกลุมไดแตก็เฉพาะในช้ันกอนฟองเทานั้น  โดยบทบัญญัติของ
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534    ไดกําหนดหลักเกณฑใหนํามาใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด
บางประเภทเทานั้น   ซ่ึงไดแกความผิดเล็กๆนอยๆ   หรือกระทําความผิดในคดีอาญาท่ีมีอัตรา
โทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป และตองไมใชคดีนโยบายท่ีรัฐตองการปราบปรามเปนพิเศษ 
อาทิเชน  คดีขับรถแขงบนทองถนนหลวง    คดียกพวกตีกัน  เปนตน    และนํามาใชไดเฉพาะ
กับเด็กและเยาวชนท่ีการกระทําความผิดครั้งแรก   โดยเด็กและเยาวชนกลุมนี้ตองรูสํานึกใน
ความผิดท่ีตนกระทําลงดวย  และยินยอมรับสารภาพ     พรอมท้ังผูเสียหายไดใหอภัยโดย
ยินยอมใหมีการบรรเทาผลราย  รวมท้ังครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดตองมี
ศักยภาพในการรวมแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้อยางชัดเจน   เม่ือเขาหลักเกณฑดังกลาว 
จึงนํามาพิจารณาเพ่ือจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนขึ้น     และเม่ือการดําเนินการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดมีขอตกลงเปนท่ียุติและกําหนดเปนแผนแกไขฟนฟูเพ่ือให
เด็กและเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแลว       ผูอํานวยการสถานพินิจก็จะทําความเห็นวาไมสมควร
ฟองเด็กและเยาวชนกลุมนี้ตอพนักงานอัยการ       และเม่ือพนักงานอัยการมีความเห็นท่ี
สอดคลองกับความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจ  ก็จะทําใหคดีนี้ยุติลงในช้ันพนักงานอัยการ   
เด็กและเยาวชนกลุมนี้ก็จะถูกหันเหคดีโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
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 ดังนั้น   การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชควบคู
กับมาตรา 63 นี้   ถือวาเปนมาตรการท่ีดีท่ีชวยแบงเบาภาระคดีไดในระดับหนึ่ง โดยการคัดแยก
เด็กและเยาวชนบางกลุมท่ีกระทําความผิดไมรายแรง และมีความประพฤติท่ีเสียหายไมมากและ
สามารถแกไขใหกลับตัวเปนคนดีของสังคมได ใหออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนกระแสหลักโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว    ซ่ึงวิธีการนี้นอกจากชวย
ทําใหเด็กหรือเยาวชนไมตองถูกตราบาปแลว    ยังชวยประสานรอยราวใหทุกฝายไมวาจะเปน
ผูเสียหาย    เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด   ครอบครัว   รวมท้ังชุมชนท่ีเด็กและเยาวชนนั้น
อาศัยอยู ไดกลับมาสมานฉันทปรองดองกันดังเดิม     และเนื่องจากการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนไดชวยแกไขพฤตินิสัยแกเด็กและเยาวชนกลุมนี้ได   จึงสามารถชวยปองกันการกลับ
กระทําความผิดซํ้าอีก  และลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวลงไดในระดับหนึ่ง 
 
5.2    วิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
ในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในตางประเทศ 
           จากการศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุม
ครอบครัวท่ีใชในตางประเทศ   อันไดแก  ประเทศนิวซีแลนด  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศ
ญี่ปุน  และประเทศสิงคโปร  แสดงใหเห็นวาระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนของประเทศตางๆ  เหลานั้นไดใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชน  ผูกระทําความผิด  
และผูเสียหายในการแกไขฟนฟูและปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  
โดยมองวาปญหาอาชญากรรมนั้นไมใชเรื่องท่ีกระทําตอรัฐและกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของรัฐเทานั้น  แตยังเปนเรื่องท่ีกระทําตอความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูกระทําความผิด  
ผูเสียหาย  และชุมชนท่ีอาชญากรรมเกิดขึ้นดวย    ดังนั้นภายใตแนวคิดนี้  ทุกฝายท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมจึงตองมีบทบาทรวมกันในการเขามาแกไขปญหาเพ่ือนําความ
สมานฉันทกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง    ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆเหลานั้นจึงไดนําหลักของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวมาบัญญัติไวใน
กฎหมาย   โดยตระหนักถึงความสําคัญของระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวา
สามารถจัดการแกไขปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนได  โดยมีกระบวนการท่ีทํา
ใหเด็กและเยาวชนสํานึกผิด และในขณะเดียวกันผูเสียหายก็ไดรับการเยียวยาความเสียหายท้ัง
ในดานวัตถุและทางดานจิตใจ  ตลอดจนทําใหคนในชุมชนหรือสังคมนั้นเกิดความสงบ
เรียบรอย   ซ่ึงในลําดับตอไปนี้ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวท่ีใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
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เยาวชนในตางประเทศ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย  ดังนี ้
            5.2.1  ประเทศนิวซีแลนด 
 การประชุมกลุมครอบครัว (Family  Group  Conferencing) ถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกท่ี
ประเทศนิวซีแลนดโดยชนพ้ืนเมืองเมารี (Maori)  ท่ีมีขนบธรรมเนียมปฏิบัติโดยใหความสําคัญ
กับบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดการแกไขปญหาการกระทําความผิด  ตอมา
วิธีการประชุมกลุมครอบครัว (Family  Group  Conferencing)  จึงถูกนํามาบัญญัติเปนกฎหมาย
ขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1989   ช่ือวา The  Children , Young Persons  and  theirs  Families  Act  
1989    ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีหลักสําคัญ คือ  ใหความสําคัญตอบทบาทของครอบครัวในการ
ตัดสินความผิดของเด็กและเยาวชน     สิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  รวมท้ังสิทธิ
ของผูเสียหาย     ความเหมาะสมของวัฒนธรรมและความสัมพันธระหวางรัฐและชุมชน1 ซ่ึงใน
ปจจุบันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวจึงถือวาเปน
มาตรฐานหลักท่ีนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด     
โดยการประชุมกลุมครอบครัว หรือท่ีเรียกวาFamily Group  Conferencing  มีวัตถุประสงค
สําคัญคือ  เปนการเปดโอกาสใหผูเสียหายไดเขามามีสวนรวมโดยตรงในการพิจารณาความผิด
ท่ีเหมาะสมใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด    และสงเสริมใหผูท่ีกระทําความผิดได
ตระหนักถึงความผิดท่ีตนไดกระทําลง      และจัดการใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดมี
โอกาสแสดงความรับผิดชอบตอผูเสียหาย   รวมท้ังมีเง่ือนไขกําหนดใหเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดตองชดใชเยียวยาความเสียหาย  และกําหนดพฤติกรรมของตนเองในอนาคต         
โดยการประชุมกลุมครอบครัวดังกลาวจะถูกจัดขึ้นโดย   youth  justice  worker   หรือเรียกอีก
ช่ือหนึ่งวา youth  justice  coordinator      ซ่ึงเปนเจาพนักงานของกรมประชาสงเคราะหซ่ึงจะ
ทําหนาท่ีเชิญสมาชิกในครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด       ผู เสียหาย    
เจาหนาท่ีตํารวจ    พนักงานอัยการ   พนักงานสังคมสงเคราะห   ทนายความ  เขารวมการ
ประชุมกลุมครอบครัว   และมีผูดําเนินการประชุมกลุมครอบครัว  (Facilitator)    จะเปนผู
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม และไกลเกล่ีย     เพ่ือใหทุกคนท่ีเขารวมประชุม
นั้นรวมกันพิจารณาปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือนําไปสูขอตกลงรวมกันใหไดในท่ีสุด   โดยเปาหมาย

                                                
         1 Shaw , M  and Jan , F , Family  Group  Conferencing  with children  under  twelve : a discussion paper  (Montreal  
Quebec  :  Department  of sociably & Anthropology  , 1999) , P.10. 
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สําคัญของการประชุมกลุมครอบครัว  คือ  ความรับผิดชอบของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด รวมท้ังครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้นดวย  (Accountability)    
ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก   รวมถึงการใหอํานาจแกผู เสียหาย   
(Empowerment)   ในการเขามามีบทบาทกําหนดความรับผิดในการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนเหลานั้น     ซ่ึงตามกฎหมาย  The  Children , Young Persons  and  theirs  Families  Act  
1989  ของประเทศนิวซีแลนด  กําหนดวาคดีเด็กและเยาวชนทุกคดี  ยกเวน  ความผิดฐานฆา
ผูอ่ืนโดยเจตนา  ใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใช
เพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนออกจากกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน     ซ่ึงวิธีประชุม
กลุมครอบครัวในประเทศนิวซีแลนดสามารถชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนไดถึงรอยละ 
802 
 สําหรับประเทศไทยไดมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเปนมาตรการทางเลือกเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  โดยมีตนแบบมาจากประเทศ
นิวซีแลนด  ซ่ึงแนวคิดในการนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  เริ่มตนจากการท่ีรัฐบาลของประเทศ
นิวซีแลนด  ภายใตโครงการสงเสริมการบริหารแบบธรรมาภิบาล      (Good  Government  
Program)  ไดเชิญคณะผูทํางานดานเด็กจากประเทศไทยไปฝกอบรมและดูงานดานการ
สอบสวน  และสืบพยานเด็ก  ท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ  ในป พ.ศ.2543  ซ่ึงในระหวางการ
ฝกอบรมคณะผูอบรมไดพบวา   มีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศ
นิวซีแลนดโดยการจัดการประชุมกลุมครอบครัว   คณะผูทํางานดานเด็กในประเทศไทยจึงเริ่ม
ศึกษากระบวนการดําเนินการของการประชุมกลุมครอบครัว   เพราะตระหนักวามาตรการนี้
สามารถนํามาใชในประเทศไทยได  เนื่องจากสอดคลองกับสภาพสังคมไทย  และประเพณี
ปฏิบัติในอดีตของประเทศไทย3   ตอมาประเทศไทยไดรับการสนับสนุนจากองคการยูนิเซฟ  
ในการจัดสัมมนาในเรื่องการประชุมกลุมครอบครัวขึ้นเปนครั้งแรกในวันท่ี  24-26  ตุลาคม  
พ.ศ. 2544  ณ  โรงแรมสยามซิตตี้ โดยนําวิทยากรจากประเทศนิวซีแลนดมาบรรยาย  เพ่ือ
เผยแพรแนวความคิดกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวใหแกประเทศไทย  ซ่ึงไดรับการตอบ
                                                
         2Umbreit , M ,S, Family Group  Conferencing : implications  for  crime  victims , (Washington  D.C. : Office  for  
Victims  of  crime , U.S. Department  of justice , 200) , p.3. 
        3 วันชัย  รุนจนวงศ  , “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในประเทศไทย”  เอกสาร
ประกอบการเสวนาทางวิชาการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว,  วันที่  14 กันยายน  
2549  ณ  หองประชุม  1 ช้ัน 7  สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการและศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ ,หนา  1-2. 
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รับจากสังคมเปนอยางดี  และในการสัมภาษณครั้งนี้ไดมีการนําเสนอวามี  มาตรา 63  แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.
2534  สามารถนํามาปรับใชกับกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวได4  โดยท่ีการประชุมกลุม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนดเนนในเรื่องครอบครัว  แตเม่ือนํามาปรับใชในประเทศไทย
ซ่ึงจะตองมีการปรับรูปแบบใหเขากับบริบทของสังคมไทย  ซ่ึงสังคมไทยมีความแนนแฟนกับ
ชุมชน  และชุมชนมีบทบาทอยางมากในการดําเนินชีวิตและสังคมของคนไทยทุกดาน  ขั้นตอน
ของการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวจึงถูกปรับเปล่ียนใหรวมเอาชุมชนของผูกระทํา
ความผิดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดวย  และเปล่ียนลักษณะการดําเนินการจากการ
ประชุมกลุมครอบครัวเปนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนแทน   ตอมาในเดือนมีนาคม  
พ.ศ.2546  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซ่ึงสังกัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทํา
โครงการและเตรียมการดานกฎระเบียบและคูมือปฏิบัติรวมถึงการฝกอบรมเจาหนาท่ีอยาง
เต็มท่ี  เพ่ือดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  โดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในขณะนั้นมีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  รวมท้ังส้ิน  52 แหงท่ัวประเทศ  
โดยท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแตละแหงจะมีผูอํานวยการสถานพินิจเปน
ผูบังคับบัญชาและมีเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานภายใตนโยบายและแนวทางของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน   และจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของพบวา  กระบวนการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีความสอดคลองกับสภาพสังคมไทย  ดังนั้นในวันท่ี   1  
มิถุนายน  พ.ศ.25465  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจึงไดเริ่มโครงการและจัดการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนขึ้นเปนครั้งแรก  โดยเริ่มตนจากสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร   และตอมาก็ไดขยายไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนท่ัวประเทศไทย  โดยการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดปฏิบัติอยูภายใต
หลักเกณฑและแนวทางท่ีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกําหนด 
 ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีรองรับวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  มาใชในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    แมวาในขณะท่ีรางกฎหมายนั้น
ผูรางกฎหมายไมไดมีเจตนาท่ีจะนํามาใชกับการประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนก็ตาม   
อยางไรก็ตาม กฎหมายท่ีกําหนดใหการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและสามารถ
จัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได    คือ   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

                                                
         4 วันชัย  รุนจนวงศ , อางแลว , เร่ืองเดียวกัน , หนา 2. 
         5 วันชัย  รุจนวงศ , อางแลว , เร่ืองเดียวกัน , หนา 3. 
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และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว6  พ.ศ. 2534  มาตรา 50  และมาตรา 63    
กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงหาวากระทํา
ความผิดตองสงตัวเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดทุกคดี  ยกเวนแตคดีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจ
สามารถเปรียบเทียบได  ไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนภายใน  24 ช่ัวโมง  นับ
แตวันท่ีเด็กหรือเยาวชนมาถึงสถานีตํารวจ7   และเม่ือเด็กหรือเยาวชนถูกสงตัวมาอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแลว  โดยผลของมาตรา 63  กําหนดให
ผูอํานวยการสถานพินิจสามารถเสนอความเห็นตอพนักงานอัยการวาไมสมควรฟองเด็กหรือ
เยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดในคดีท่ีมีขอหาเล็กนอยได8    ซ่ึงในการนําเสนอความเห็น
ตามมาตรา 63   ดังกลาวจึงสามารถนํามาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน
รูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได   โดยเง่ือนไขของการท่ีจะจัดประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนนั้นตองมีองคประกอบสําคัญ  ดังนี้ 
 1.  เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน  5 ป  
และตองไมใชคดีท่ีรัฐมีนโยบายปราบปรามเปนพิเศษ 
 2.  เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดครั้งแรก  และรับสารภาพโดยสํานึกผิดและพรอมท่ี
จะปรับปรุงและแกไขตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 
 3.  ผูเสียหายยินยอมรับฟงคําขอโทษและพรอมท่ีจะใหอภัยกับเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด 
 4.  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดยินยอมท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  เพ่ือตรวจสอบและติดตามความประพฤติเปนระยะเวลาไมเกิน  2 
ป 
 5.  ผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวาเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้แมจะกระทําความผิดจริง   
แตมีความประพฤติเสียหายไมมาก  และการแกไขฟนฟูเพ่ือใหเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้กลับตัว
เปนคนดีก็สามารถกระทําไดไมยาก 
 เม่ือเขาหลักเกณฑดังกลาวแลว  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็จะ
ดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูเสียหาย  เด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด  ครอบครัวของผูกระทําความผิด   นักจิตวิทยา  พนักงานคุมประพฤติ  
                                                
        6 วันชัย  รุจนวงศ , อางแลว , เร่ืองเดียวกัน , หนา 3-4. 
        7 มาตรา 50  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2534. 
        8 มาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว   
พ.ศ. 2534. 
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พนักงานสังคมสงเคราะห   ผูแทนชุมชน   ผูอํานวยการสถานพินิจ  พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  และผูประสานการประชุม   เพ่ือรวมกันกําหนดความรับผิดและวางแผนแกไข
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้น 
 จะเห็นไดวา สําหรับประเทศไทยมีมาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตอ
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในช้ันกอนฟอง  ไดแก  มาตรการแบงเบาภาระคดี  ซ่ึงเปนผล
มาจากมาตรา 639    ท่ีเปดโอกาสใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  แตมีความประพฤติ
เสียหายไมมาก   ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและยาวชนกระแสหลัก       โดยไม
ตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว    โดยเห็นวาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
นอกจากจะมีผลโดยตรงในการชวยบําบัดและแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนกลุมนี้  เพ่ือ
ไมใหกลับมากระทําผิดซํ้าอีก    นอกจากนี้ยังสามารถชวยคืนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาใหแก
สังคมไทย  และชวยสงผลตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
ไดในระดับหนึ่งดวย 
 
             5.2.2 ประเทศออสเตรเลีย 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดถูกนํามาใชในฐานะท่ีเปนวิธีการทางเลือกใน
การแกไขปญหาการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนในประเทศออสเตรเลีย  โดยผู
ศึกษาวิจัยจะนําเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   2 ฉบับ  ท่ีไดนําแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มาผสมผสานกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก   แตก็มีความแตกตางกันในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติบางสวนของกฎหมาย  2 ฉบับนี้  ไดแก กฎหมาย  The Young offender Act 1997  และ
กฎหมาย  Crimes(Restorative  Justice)  Act 2004   กลาวคือ กฎหมาย The Young   offender  
Act 1997    ไดถูกบัญญัติขึ้นและใชในรัฐนิวเซาทเวลสเปนรัฐแรก  โดยกฎหมายฉบับนี้ไดนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิ ธีประชุมกลุมครอบครัว (Family Group 
Conferencing)   มาใชกับผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน  ท่ีมีอายุตั้งแต  10 ป  แตไมถึง 
18 ป  บริบูรณ  ในความผิดท่ีไมรายแรงหรือความผิดอันยอมความได โดยเด็กและเยาวชนตอง
ยอมรับสารภาพผิดและยินดีเขารวมประชุมกลุมครอบครัว    สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวนไดแก  ตํารวจ  อัยการ  หรือศาล  สามารถสงคดี
มายังกรมยุติธรรมเยาวชน (Department of Juvenile Justice) เพ่ือดําเนินการประชุมกลุม

                                                
        9 มาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว   
พ.ศ. 2534. 
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ครอบครัวได     และเม่ือการประชุมกลุมครอบครัวเสร็จส้ินโดยทุกฝายทําขอตกลงกันไดแลว  
รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงอยางเปนท่ีนาพอใจแลว
เชนเดียวกัน      เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลุมนี้ก็จะไมถูกดําเนินคดีอาญาในศาล
เยาวชน  แตถาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลุมนี้ไมปฏิบัติตามขอตกลง  คดีก็จะถูกสงคืน
ไปยังหนวยงานท่ีสงคดี  เพ่ือดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติตอไป 
 สําหรับกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง  ท่ีไดบัญญัติรับรองการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทอยางเต็มรูปแบบ  คือ  Crimes (Restorative Justice) Act 2004  เปนกฎหมายท่ีใชใน
มณฑลนครหลวงของประเทศออสเตรเลีย  โดยกฎหมายฉบับนี้ไดมีบทบัญญัติใหใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวไดในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  และใชกับคดีความผิดอาญาทุกประเภท  โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกคดีมาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัว  คือ ผูท่ีกระทําความผิดและผูเสียหายตองมีอายุตั้งแต  10 ปขึ้นไป  โดยท้ังผูเสียหาย  
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ตองยินยอมเขารวมประชุมกลุมครอบครัว    อีกท้ังเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดตองยินยอมรับผิดชอบตอการกระทําของตนโดยใหทุกหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมสามารถเปนผูประสานงานในการจัดประชุมกลุมครอบครัวได 
 จะเห็นไดวากฎหมายท้ัง  2 ฉบับ  มีลักษณะสําคัญมาก    คือ  ไมบังคับใหผูท่ีกระทํา
ความผิดตองเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว   เพราะ
เปนกระบวนการยุติธรรมมาเลือก   และการเขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัว    ตองเปนกรณีท่ีเด็กและเยาวชนยอมรับวามีการกระทําความผิด  หรือ
ตองยอมรับผิดชอบในการกระทําความผิดของตนดวย    สําหรับสวนท่ีตางกันนั้น  อาทิเชน    
การบัญญัติกฎหมาย   The Young offender Act 1997  มีขึ้นเพ่ือตองการแกไขผูกระทําความผิด
ท่ีเปนเด็กและเยาวชน  โดยเปนกฎหมายท่ีรับรองแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนฉบับแรกในประเทศออสเตรเลีย      ในขณะท่ี  กฎหมาย  Crimes ( Restorative 
Justice) Act 2004  เกิดขึ้นภายหลังท่ีมีการทดลองใช และเรียนรูจากประสบการณ จากการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวไปไดสักระยะหนึ่ง      
รวมท้ังแนวความคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ( Restorative  Justice )  ก็มีการ
พัฒนาทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติมาแลวในระดับหนึ่ง    ดังนั้น กฎหมาย Crimes( Restorative 
Justice ) Act 2004  จึงมีสาระสําคัญท่ีสอดคลองกับหลักของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทแทบจะครบถวน  โดยใหความสําคัญกับการเยียวยาผูเสียหายเทาเทียมกับการแกไข
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
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 อยางไรก็ตาม  มีงานวิจัยเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย
จํานวนมากพบวา   ไดรับความพอใจในระดับสูงจากผู ท่ีไดเขารวมในการประชุมกลุม
ครอบครัว  ไมวาจะเปนผูเสียหาย  ผูกระทําความผิดและบุคคลท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน งานวิจัย
ของ Daly  ในป 200110พบวารอยละ 90   ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และรอยละ  73  
ของผูเสียหายมีความพึงพอใจมากกับวิธีการท่ีทําใหคดีของตนเสร็จส้ินลงโดยการประชุมกลุม
ครอบครัว  โดยปรากฏวามีผูเสียหายใหความรวมมือในการเขารวมประชุมถึงรอยละ  74  ของ
คดีท่ีถูกส่ังใหใชวิธีประชุมกลุมครอบครัว  และในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดท่ีผานการประชุมกลุมครอบครัว  ก็มีอัตราการกลับมากระทําความผิดซํ้านอยกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกลับกลุมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงไมไดผานการ
ประชุมกลุมครอบครัว11 
         สําหรับประเทศไทยมีมาตรการในการแบงเบาภาระคดีโดยอาศัยกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534 มาตรา 63 ซ่ึงเปนบทบัญญัติรองรับใหสามารถนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก คือ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเห 
(diversion)  คดีเด็กและเยาวชนบางกลุมท่ีกระทําความผิดเล็กนอย     และมีความประพฤติ
เสียหายไมมากออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักโดยไมตอง
ฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   ซ่ึงมาตรการในการหันเห  (diversion)    คดีเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทยจะถูกนํามาใชในขั้นตอนกอนฟองเทานั้น     โดยกฎหมายกําหนดให
หนวยงานสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีรับมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาจากพนักงาน
สอบสวนแลว  ใหดําเนินการจัดประชุมชนกลุมครอบครัวและชุมชนในกลุมของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดจริง    แตมีความประพฤติเสียหายไมมาก และยินยอมพรอมใจท่ีจะ
แกไขและปรับปรุงตนเองไปในแนวทางท่ีดีขึ้น  อีกท้ังยินยอมเยียวยาและบรรเทาเบาบางความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผูเสียหาย  โดยท่ีผูเสียหายก็พรอมท่ีจะใหอภัยเชนเดียวกัน เม่ือผูเขารวม
ประชุมทุกฝายไดพูดจาปรับความเขาใจกันจนไดขอยุติเปนผลสําเร็จแลว    ผูอํานวยการสถาน
พินิจซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาก็จะนําเสนอความเห็นวาไมสมควรฟองเด็กหรือเยาวชนกลุมนั้นตอ
พนักงานอัยการ      และเม่ือพนักงานอัยการเห็นดวยกับความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจ  

                                                
     10 Marlshall  S . Umbreit , Robert  B . Coates , Betty  Vos ,  “The  Import  of  Restorative Justice  Conferencing  :  A  
Review  of 63 Empiricial  Studies  in  5  Countries” , Center  for Restorative Justice  & Peacemaking , University  of 
Minnesota , May 1 , 2002 , p.5. 
        11 Ibid , P.14. 
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ก็เปนผลใหคดีเปนอันยุติลงในช้ันพนักงานอัยการ  โดยไมตองนําคดีเด็กและเยาวชนไปฟองตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัวอีก    จึงทําใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ถูกหันเหคดีออกไปจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแตอาจมีแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันในบางเรื่อง  
อาทิเชน กฎหมายของประเทศออสเตรเลียท้ังสองฉบับ คือ The Young  Offender Act 1997  
และ Crimes (Restorative  Justice ) Act 2004   กําหนดใหทุกหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ตํารวจ   อัยการ  และศาลเยาวชนและครอบครัว  
สามารถสงคดีเด็กและเยาวชนไปสูระบบการประชุมกลุมครอบครัวได   จึงแสดงใหเห็นวา
ประเทศออสเตรเลียนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใช
เปนมาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดในทุกขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนเลยทีเดียว      แตสําหรับประเทศไทยสามารถนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเปนมาตรการในการหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนไดในช้ันกอนฟองเทานั้นกระแสหลัก 
        จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเปนมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว  เชนเดียวกับประเทศออสเตรเลีย   
         อยางไรก็ตาม ท้ังประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียตางก็มีแนวทางท่ีเหมือนกัน คือ 
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนนั้น เพ่ือใหเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรายแรง และสามารถ
ปรับปรุงแกไขตนเองไปในทางท่ีดีขึ้นได  พรอมท้ังมีความรับผิดชอบตอผูเสียหาย   และไมตอง
ถูกตัดออกจากครอบครัวและกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว   จึงอาจจะกลาวไดวา การประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเปนวิธีการท่ีนํามาสูความปรองดองสมานฉันทระหวางผูท่ีเกี่ยวของทุก
ฝาย ไมวาจะเปนผูเสียหาย  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด  รวมท้ังคนในชุมชนนั้นไดเปนอยางดี 
 
                5.2.3 ประเทศญี่ปุน 
        ใน ป ระ เ ท ศญี่ ปุ น มี ร ะ บบ ชุ ม ชน ท่ี เข ม แ ข็ง อั น เ นื่ อ งม า จ าก วั ฒน ธร รม แ ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีคนในชุมชนจะใชวิธีการระงับขอขัดแยง  หรือขอพิพาทของชุมชน 
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โดยวิธีการขอโทษและใหอภัย12 ของคนในชุมชนนั้นเอง    ซ่ึงมีผลทําใหประเทศญี่ปุนมีการ
ควบคุมโดยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ       โดยระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ในประเทศญี่ปุนจะเนนใหชุมชนเขามาทําหนาท่ีรวมกับเจาพนักงานของรัฐเพ่ือแกไขฟนฟู และ
ทําใหเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว  ประเทศญี่ปุนมีกฎหมาย  
Juvenile  Law  2003        ท่ีนํามาใชกับเด็ก หรือเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  เม่ือเด็ก
หรือเยาวชนกระทําความผิดเพียงเล็กนอย  อาทิเชน คดีจราจร    กฎหมายกําหนดมาตรการ
เบ่ียงเบนคดีโดยใหเจาพนักงานตํารวจทําการเปรียบเทียบคดีได    แตถาเปนคดีท่ีมีความรายแรง
มากกวาแตไมใชคดีอุกฉกรรจ  กฎหมายเปดโอกาสใหนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช  โดยมีเง่ือนไขวาผูกระทําความผิดตองรับ
สารภาพ  และแสดงความเสียใจตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  และขอใหผูเสียหายใหอภัย  และยินดี
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย  นอกจากนี้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด     
รวมท้ังชุมชนตองมารวมกันรับผิดชอบ และวางมาตรการในการควบคุม เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
วา เด็กหรือเยาวชนจะไมไปกระทําความผิดซํ้าอีก  อีกท้ังตองมีการทําเปนหนังสือโดยแสดงการ
ใหอภัยจากผูเสียหาย  และเม่ือยื่นหนังสืออันเปนผลจากการตกลงกับผูเสียหายและผูเสียหายได
ใหอภัยแลว  จึงมีผลทําใหมีการส่ังยุติคดีในช้ันตํารวจลงไดโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัว  ดังนั้นการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนในช้ันกอนฟอง      จึงมีผลทําใหคดีสามารถยุติ
ลงในช้ันเจาพนักงานตํารวจลงไดในระดับหนึ่ง  และจากความรวมมือของชุมชน  จึงทําให
อาชญากรรมในชุมชนลดลง  และชวยปองกันเด็กหรือเยาวชนไมใหกลับมากระทําความผิดซํ้า
อีกไดเปนอยางดี 
         สําหรับประเทศไทย ไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวมาใชเปนมาตรการเสริมเพ่ือเบ่ียงเบนคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก   โดยใหความสําคัญแกบทบาทของชุมชนไดเขา
มารับผิดชอบ พรอมท้ังเขามามีสวนรวมในการยุติขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้น  เชนเดียวกัน
กับประเทศญี่ปุน    เพราะท้ังสองประเทศ มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีใหความเคารพผูอาวุโส หรือผู
เฒาผูแก และยึดหลักการขอโทษและใหอภัยซ่ึงกันและกัน  โดยเฉพาะการนําคดีเด็กและ
เยาวชนเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนั้น

                                                
         12 J.Hally “ Crime  Preventtion  through  Restorative  Justice: Lesson from Japan” in B. Galaway  and  J. Hudson. 
( eds )  Restorative  Justice : International Prespectives ibid.pp137 – 155, 193 – 220.   ดู ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย, “ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท : จากทฤษฎีสูทางปฏิบัติในนานาชาติ”, หนา 62. 
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จะเกิดขึ้นไดจะตองเกิดจากความยินยอมของคูกรณี  กลาวคือ เด็กและเยาวชนตองยินยอมท่ีจะ
เขารวมกระบวนการ และยอมรับขอกําหนดท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวในความผิดท่ีมีตอ
ผูเสียหาย  และความยินยอมของผูเสียหายก็ถือเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําคดีเขาสูกระบวนการ  
เม่ือใดก็ตามผูกระทําความผิด หรือผูเสียหายไมตองการใหมีการใชมาตรการดังกลาว   การ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะตองยุติลงทันที  และคดีก็จะถูกดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามปกติตอไป 
 
               5.2.4. ประเทศสิงคโปร 
          ประเทศสิงคโปรมีกฎหมายท่ีช่ือวา The  Children  and  Young  Persons Act   2001  ท่ี
ใชเปนหลักในกฎหมายฉบับนี้  กําหนดใหศาลเด็กและเยาวชนสามารถใชมาตรการหันเห 
(diversion  ) คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแทนการ
สงตัวไปควบคุมในสถานควบคุมเพ่ือฝกและอบรม  โดยการนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวมาใชแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด   นอกจากประเทศสิงคโปรมี กฎหมาย The  Child  and Young Person  Act   2001 
แลว  ประเทศสิงคโปรยังมีกฎหมายท่ีมีช่ือวา   Probation  of  offenders  Act   ซ่ึงเปนบทบัญญัติ
ใหศาลเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ     ความประพฤติ   นิสัย  สภาพแวดลอม
และพฤติการณตางๆ แหงคด ีในการวางขอกําหนดในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด   โดยศาลเด็กและเยาวชนจะใชมาตรการคุมประพฤติควบคูกับมาตรการของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว      ดังนั้นประเทศสิงคโปร
จึงใช  The  Child  and Young Person  Act   2001  และ Probation  of  offenders  Act    ควบคู
กันไปโดยจะนํามาใชกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดครั้งแรก และเปนคดีความผิด
เล็กนอยโดยศาลเด็กและเยาวชนจะใชชุมชนรวมท้ังครอบครัวของเด็ก หรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดใหเขามามีสวนรวมในการวางขอกําหนดในการแกไขฟนฟูเด็ก หรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด  เพ่ือเปนการแสดงความรับผิดชอบ  จึงจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัว ( Family 
Conferencing   or  Family Care Conferencing  )  ขึ้นท่ีศาลเด็กและเยาวชน  และเม่ือขอตกลง
เปนท่ียุติ และสามารถปฏิบัติตามขอตกลงและแผนแกไขฟนฟูได  คดีก็จะยุติลงและถูกหันเห
ออกไปจากศาลเด็กและเยาวชน  จึงมีผลชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเด็กและเยาวชนและลด
จํานวนเด็ก หรือเยาวชนท่ีตองถูกควบคุมในสถานฝกอบรม หลังจากท่ีศาลเด็กและเยาวชนมีคํา
พิพากษา  และยังชวยสงเสริมใหเด็ก หรือเยาวชนไดกําหนดบทบาทในการแกไขความประพฤติ
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ของตนเอง  อีกท้ังชุมชนไดเขามามีสวนรวมในแกไขฟนฟู และพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนไดมากขึ้น 
         สําหรับประเทศไทยไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดเล็กนอย และมีความประพฤติเสียหายไมมากนัก ใหออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  เชนเดียวกันกับประเทศสิงคโปร    เพียงแตใน
ประเทศสิงคโปรกฎหมาย The  Child  and Young Person  Act   2001  กําหนดใหศาลเด็กและ
เยาวชนเปนผูมีอํานาจใชดุลยพินิจในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวมาใช  โดยศาลเด็กและเยาวชนเปนผูจัดใหมีการประชุมขึ้นเองท่ีเรียกวา     
Family Conference      แตสําหรับในประเทศไทยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะ
เปนหนวยงานท่ีดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
บางกลุมท่ีกระทําความผิดเล็กนอยและมีความประพฤติเสียหายอยูบาง แตพอแกไขได ออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว  
จึงทําใหคดีไดยุติลงในช้ันพนักงานอัยการ 
         อยางไรกด็ี  อาจจะกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ถือวาเปนมาตรการทางเลือกใหมท่ีนํามาแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด  โดยนําครอบครัวและชุมชนเขามารวมตระหนักและรับรูปญหาตางๆ และใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหเด็กหรือเยาวชนไดแสดงความรับผิดชอบตอผูเสียหาย  รวมท้ังผูเสียหายเอง
ก็ไดมีสวนรวมในการกําหนดความรับผิดของเด็กหรือเยาวชน  ซ่ึงสงผลใหเกิดประโยชนแกทุก
ฝาย โดยทําใหคดีสามารถจบลงดวยความสมานฉันทปรองดองของทุกฝาย  และยังสงผลตอการ
ชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้าของเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้  รวมท้ังชวยลดปริมาณคดีขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัวไดเปนอยางดีในระดับหนึ่งดวย  
           
5.3 วิเคราะหผลการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว 
และชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวจากขอมูลสถิติ 
             ในการวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมนําสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัว  และชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลครอบครัว
และวิธีพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น   ผูศึกษาวิจัยจะไดวิเคราะหโดยพิจารณา
เปรียบเทียบสถิติคดีอาญาท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว     และสถิติเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับ
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และศาลเยาวชนและครอบครัว มีคําพิพากษาและการกลับมากระทําความผิด ซํ้าอีก           
รวมท้ังสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ควบคูกับมาตรา 63 ในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 6 จังหวัดซ่ึงรายละเอียดปรากฏดังตอไปนี้ 
                 ก.)  สถิติคดีอาญาที่ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร 
                  หากศึกษาถึงสถิติคดีอาญาของเด็กและเยาวชนท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว    
พรอมท้ังการดําเนินคดีเสร็จไปและคางไปของศาลเยาวชนและครอบครัวโดยพิจารณาจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544  ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 49   ดังนี้  
                                           
ตารางที ่  49    ตารางแสดงสถิติคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2549 

 
 

ปงบประมาณ 
 

ปริมาณคดีอาญาที่ข้ึนสู
ศาลเยาวชนฯ 

(คางมา+รับใหม) 
ดําเนินคดีเสร็จไป                 คดีคางไป 

พ.ศ. จํานวนคดี จํานวนคดี รอยละ จํานวนคดี รอยละ 
2544                 29,969        26,517 98.49 4017 13.40 
2545                 33,153 28,256 85.22 4007 12.08 
2546                 28,289 25,367       89.67 2,922      10.32 
2547                 39,110 28,389       72.58 10,721      27.41 
2548                 30,879 26,513 85.86 4,366      14.13 
2549                 36,221 31,095       85.84 5,126      14.15 

ที่มาขอมูล  รายงานสถิติศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.
2549 
 
              จากตารางท่ี   1    พบวาการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักร
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2544  ถึง  พ.ศ.  2549   จะเห็นไดวา ปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้นเปนลําดับ    ประกอบกับการดําเนินคดีใหเสร็จไปของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวยังอยูในระดับท่ีลดลง    ทําใหจํานวนคดีท่ียังคางอยูในระหวาพิจารณามีปริมาณท่ี
สูงขึ้นดวย    เนื่องจากจํานวนคดีอาญาของเด็กและเยาวชนท่ีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมี
แนวโนมสูงขึ้นตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบกับในระยะแรกยังไมมี
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มาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีจะนํามาใชเสริมกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแส
หลัก   หรืออาจจะกลาวไดวายังไมมีมาตรการแบงเบาภาระคดีในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน    อยางไรก็ดีถึง แมในปพ.ศ. 2546    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัว
ประเทศจะเริ่มดําเนินการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไดแก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนในช้ัน
กอนฟองก็ตาม      ก็เปนการดําเนินการท่ีอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น  ประกอบกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะถูกนํามาใชไดในบาง
ขั้นตอน และสามารถใชไดกับเฉพาะคดีท่ีมีอัตราโทษเล็กนอย หรืออัตราโทษไมรายแรงเทานั้น      
โดยไมอาจนํามาใชในช้ันศาลเยาวชนและครอบครัวไดเพราะยังไมมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว
อยางชัดเจน   ดังนั้น จึงทําใหการหันเห( diversion )  คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักยังอยูในระดับคอนขางนอย    
   
          ข.) สถิติคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคําพิพากษาและการกระทํา
ความผิดซํ้าอีก    
           หากศึกษาถึงสถิติคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด และท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว 
มีคําพิพากษา รวมท้ังจํานวนท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ตั้งแตปพ.ศ. 2542  
ถึง พ.ศ. 2546    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 50   ดังนี ้
 
ตารางที่   50   ตารางสถิติคดีเด็กและเยาวชนท่ีศาลเยาวชนมีคําพิพากษาและการกลับมากระทํา
ความผิดซํ้าอีก 
 

ปพ.ศ. เด็ก/เยาวชนที่ 
ถูกจับ 

ศาลเยาวชนฯ 
มีคําพิพากษา รอยละ เด็ก/เยาวชน

กระทําผิดซํ้า รอยละ 

2542 37,388 32,333 86.479 5,098 13.635 
2543          35,439                33,645 94.937                6,850 19.328 
2544          31,448                27,347 86.959                5,414 17.215 
2545          35,285                30,949 87.711               5,531 15.752 
2546          29,915                24,799 82.898               4,535 15.159 

ที่มาขอมูล  รายงานสถิติสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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          จากตารางท่ี 50   พบวา เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและถูกจับกุมในครั้งแรก
กลับมากระทําความผิดซํ้าอีกตั้งแตปพ.ศ. 2542  ถึง  พ.ศ.  2546  โดยเฉล่ียมีจํานวนถึง  รอยละ  
16.184   ซ่ึงถือวายังอยูในระดับคอนขางมาก   ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งตองแสวงหาแนวทาง
ใหม เพ่ือแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง  โดยการนํากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช เพ่ือเสริมกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก      ซ่ึง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกนี้  ไดแก     การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative Justice) ในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน( Family and 
Community  Groups  Conferencing  )  ซ่ึงเหมาะสมกับสังคมไทยมาใชเพ่ือแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดบางประเภทดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้ก็จะถูกหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระหลัก
โดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   
 
             ค.)  สถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
               การศึกษาจากขอมูลสถิติพบวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนนี้จะนํามาใชเปนแนวทางในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด  และมีความประพฤติเสียหายไมมากออกจากระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
กระแสหลักไดโดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว    ซ่ึงกระบวนนี้จะชวยให
แกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด    และชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของ
เด็กและเยาวชน      อีกท้ังสงผลตอการชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวใน
ระดับหนึ่ง   ซ่ึงในงานการวิจัยนี้ไดสุมตัวอยางจากพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและในพ้ืนท่ี
ปริมณฑลรวม 6 จังหวัด  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  51  ดังนี้ 
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ตารางที่  51 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวควบคู กับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534ของสถานพินิจและคุมครองึเด็กและเยาวชนในสวนกลางและปริมณฑลโดยจําแนกเปนรายสถานพินิจ       
      ปงบ 

ประมาณ 
 

สถานพินิจ 
จํานวนเด็ก/

เยาวชนท่ีถูกจับ
ท้ังหมด 

อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน 

5 ป 

เห็นสมควร 
เสนอใช  

ม. 63 

ดําเนิน 
การ 

ไมสําเร็จ 

ประชุม
กลุม

ครอบครัว 

เสนอ
ความเห็น 

เพื่อสั่งไมฟอง 

เห็นดวยมี
คําสั่งไม

ฟอง 

ไมเห็นดวย
มีคําสั่ง
ฟอง 

สั่งไมฟอง
คดีกระทํา

ผิดซ้ํา 
2546 

(1ต.ค. 45– 
30 ก.ย. 46) 

กรุงเทพฯ 2,517 156 38 0 38 20 20 0 0 
ปริมณฑล 1. นนทบุรี 332 103 9 0 8 8 8 0 0 

2. ปทุมธาน ี 497 80 18 0 11 5 5 0 0 
3. สมุทรปการ 590 215 55 0 48 5 5 0 1 
4. ฉะเชิงเทรา 222 51 12 0 6 5 5 0 0 

รวม 1,641 449 94 0 73 23 23 0 1 
2547 

(1ต.ค. 46– 
30 ก.ย. 47) 

กรุงเทพฯ 3,568 628 156 8 156 113 92 1 4 
ปริมณฑล 1. นนทบุรี 496 268 111 3 55 52 17 0 0 

2. ปทุมธาน ี 641 247 120 0 22 16 8 0 0 
3. สมุทรปาการ 781 358 154 3 137 126 67 0 3 
4. ฉะเชิงเทรา 314 93 54 4 37 32 21 1 0 

รวม 2,232 966 439 10 251 226 113 1 3 
2548 

(1ต.ค. 47– 
30 ก.ย. 48) 

กรุงเทพฯ 4,438 1,521 334 12 317 319 264 4 8 
ปริมณฑล 1. นนทบุรี 619 362 235 0 154 154 102 0 0 

2. ปทุมธาน ี 854 302 178 0 61 75 75 0 0 
3. สมุทรปาการ 978 447 187 9 134 170 170 5 5 
4. ฉะเชิงเทรา 534 208 173 0 106 137 134 2 0 

รวม 305 1,319 773 9 455 536 481 7 5 
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ตารางที่ 51 (ตอ) 
 

 
ที่มาขอมูล     กลุมพัฒนาระบบงานคดี  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  กรมพินจิคุมครองเด็กและเยาวชน  
         
                                                
13  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีพระราชกฤษฎีกาเปดดําเนินการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลเพ่ิมข้ึน อีก 1 จังหวัด คือ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก 

      ปงบ 
ประมาณ 

 
สถานพินิจ 

จํานวนเด็ก/
เยาวชนที่ถูกจับ

ท้ังหมด 

อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน 

5 ป 

เห็นสมควร 
เสนอใช  

ม. 63 

ดําเนิน 
การ 

ไมสําเร็จ 

ประชุม
กลุม

ครอบครัว 

เสนอ
ความเห็น 

เพื่อสั่งไมฟอง 

เห็นดวยมี
คําสั่งไม

ฟอง 

ไมเห็นดวย
มีคําสั่ง
ฟอง 

สั่งไมฟอง
คดีกระทํา

ผิดซ้ํา 
2549 

(1ต.ค. 48– 
30 ก.ย. 49) 

กรุงเทพฯ 41,551 1,759 299 1 225 242 242 2 0 
ปริมณฑล 1. นนทบุรี 773 387 182 0 80 83 83 0 0 

2. ปทุมธานี 882 297 143 0 43 36 36 2 0 
3. สมุทรปการ 863 392 172 18 109 80 68 2 7 
4. ฉะเชิงเทรา 479 119 57 0 43 48 46 2 0 
5. นครนายก13 93 25 11 0 7 3 3 0 0 

รวม 3,090 1,220 565 18 282 250 236 6 7 
2550 

(1ต.ค. 49– 
30 ก.ย. 50) 

กรุงเทพฯ 4,786 1,947 156 3 141 129 69 0 2 
ปริมณฑล 1. นนทบุรี 697 299 112 0 19 22 22 0 5 

2. ปทุมธานี 911 294 151 0 52 37 37 2 2 
3. สมุทรปาการ 1,180 501 67 7 56 37 37 0 2 
4. ฉะเชิงเทรา 469 90 48 1 37 29 29 0 1 
5. นครนายก 255 75 26 2 30 24 24 0 0 

รวม 3,512 1,259 404 10 194 149 149 2 10 
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         จากตารางท่ี  51  จะเห็นไดวา การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควบคูกับการใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 เพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวปรากฏผลดังนี้ คือ 
              ในปงบประมาณ 2546  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีเด็ก
และเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความควบคุมจํานวน 2,517 คน   มีจํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 0.7 ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและมาใชควบคูกับมาตรา 
63    และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนนั้นเปน
จํานวน 20 คนโดยพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองเปนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
100         สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครไมปรากฏเลย    คิดเปนรอยละ0         
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในความควบคุมจํานวน 332 คน  มีจํานวน 8 คน   คิดเปนรอยละ 2.4    ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 8 คน  โดยพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100   สําหรับเด็กและเยาวชนท่ี
รับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนนทบุรีนั้นไมปรากฏเลย   คิดเปนรอยละ 0  สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปทุมธานี   มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความควบคุม
จํานวน 497 คน   มีจํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 1.0   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนและมาใชควบคูกับมาตรา 63     และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไม
ควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน  5    คน   โดยพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง
จํานวน 5 คน     คิดเปนรอยละ 100       สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมา
กระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีนั้นไม
ปรากฏเลย     คิดเปนรอยละ 0     สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ  
มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความควบคุมจํานวน 590 คน    มีจํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 0.8   ท่ีสามารถนําวธีิประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63     
และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 5  คน     
โดยพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 5 คน     คิดเปนรอยละ 100     สําหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวนเพียง  1  คน คิดเปนรอยละ 20         
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
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ดําเนินคดีและอยูในความควบคุมจํานวน  222  คน    มีจํานวน  5  คน    คิดเปนรอยละ 2.2     ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา  63  และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน  5  คน  โดยพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 5 คน   คิดเปนรอยละ 100    สําหรับเด็กและเยาวชน
ท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 0 
            จากสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับการใชมาตรา   63    ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพอจะสรุปได
วา  ในปงบประมาณ   2546   มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถึง  4,158 
คน  มีเพียง 43 คน    คิดเปนรอยละ 1.034    ทีสามารถนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว      สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้ามีเพียง 1  
คน       คิดเปนรอยละ 2.325 จะเห็นไดวาในปงบประมาณ 2546   เปนปท่ีเริ่มตนของการนํา
มาตรการหันเหคดีโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช   จึงทําใหจํานวนของเด็กและ
เยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการมีปริมาณคอนขางนอยอยู       แตอยางไรก็ดี     เด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับประโยชนจากกระบวนการหันเหคดีและกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก  มีเพียง 1 คน
เทานั้นซ่ึงปรากฏในพ้ืนทีเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
                 ในปงบประมาณ 2547 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   มี
เด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน  3,568  คน  มีจํานวน  113  
คน คิดเปนรอยละ 3.167   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63 และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปน
จํานวน  113  คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน  92 คน   คิดเปนรอย
ละ 81.415    สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 4.347            
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี     มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน  496  คน   มีจํานวน 52 คน   คิดเปนรอยละ 10.483   ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 52 คน  โดยท่ีพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.692    สําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนนทบุรีนั้นไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 0 สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
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เยาวชนจังหวัดปทุมธานี     มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุม
จํานวน 641  คน   มีจํานวน 16 คน   คิดเปนรอยละ 2.496   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวา
ไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 16  คน    โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไม
ฟองจํานวน 8  คน   คิดเปนรอยละ 50       สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และ
กลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีไม
ปรากฏเลย   คิดเปนรอยละ 0       สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ     
มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 781 คน   มีจํานวน  126  
คน คิดเปนรอยละ 16.133   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63  และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปน
จํานวน 126 คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 67  คน  คิดเปนรอย
ละ 53.174      สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ 
4.4    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา    มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัว
มาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน  314  คน  มีจํานวน 32   คน    คิดเปนรอยละ 10.191 
ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 32 คน  โดยท่ีพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 65.625   และสําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 0 
                จากสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนควบคูกับการใชมาตรา  63      ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพอจะ
สรุปไดวา ในปงบประมาณ 2547    มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูใน
ความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถึง  
5,800  คน   มีจํานวนเพียง  205 คน  คิดเปนรอยละ 3.534  ท่ีสามารถนําวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก   สําหรับเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้ามี 7 คน   คิดเปนรอยละ 3.414   โดยสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  
และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปรากฏวาไมมีเด็กและเยาวชนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกเลย   ซ่ึงถือวา
เปนผลสําเร็จของการใชวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาแกไขพฤตินิสัยของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดใหมีโอกาสกลับตัวเปนคนดี   และกลับคืนสู สังคมโดยเร็ว              
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สําหรับพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  ยังปรากฏวามีเด็กและเยาวชน
กลุมท่ีไดรับประโยชนจากกระบวนการหันเหคดีและกลับมากระทําผิดซํ้าอีก    อาจมีขอนา
สังเกตวาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว  ยังไมอาจหาวิธีการท่ี
เหมาะสมมาแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ได  ซ่ึงถือวายังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 
                  ในปงบประมาณ 2548    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร    
มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 4,438 คน มีจํานวน 319 
คน คิดเปนรอยละ 7.187  ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63 และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปน
จํานวน 319 คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 264 คน  คิดเปนรอย
ละ 82.758      สําหรับเดก็และเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 3.030       
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี     มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 691 คน    มีจํานวน 154 คน    คิดเปนรอยละ 22.286       
ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 154 คน   โดยท่ี
พนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 102  คน คิดเปนรอยละ 66.233          
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 0 สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี      มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูใน
การควบคุมจํานวน 854 คน   มีจํานวน 75  คน    คิดเปนรอยละ 8.782     ท่ีสามารถนําวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    และผูอํานวยการสถานพินิจได
เสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 75  คน    โดยท่ีพนักงานอัยการเห็น
ดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 75 คน     คิดเปนรอยละ 100     สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการ
ส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปทุมธานไีมปรากฏเลย    คิดเปนรอยละ 0       สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ       มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน  978 
คน    มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 17.382    ท่ีสามารถนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟอง
เด็กและเยาวชนเปนจํานวน  170 คน   โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวย และมีคําส่ังไมฟองจํานวน  
170  คน      คิดเปนรอยละ 100     สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมกระทํา
ผิดซํ้า   ในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน  
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 5  คน    คิดเปนรอยละ 2.941          สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 534 คน มีจํานวน 137 คน   
คิดเปนรอยละ 62.655 ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 
63    และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 
137 คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 134 คน   คิดเปนรอยละ 
97.810        สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 0 
             จากสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับการใชมาตรา  63   ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพอจะสรุปไดวา
ในปงบประมาณ 2548   มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถึง 7,495 
คน มีจํานวน 745 คน   คิดเปนรอยละ 9.939   ท่ีสามารถนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักโดยไมฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว  
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้ามีจํานวน 13 คน รอยละ 
1.744   โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กเยาวชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล ไดแก 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปรากฏวาไมมีเด็กและเยาวชน
กลับมากระทําผิดอีกเลย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของการนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชแกไขพฤตินิสัยของเด็กในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว  และยังสามารถชวยลดการกระทําผิด
ซํ้าของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืน ท่ีดั งกล าวไดดี ในระดับหนึ่ ง    สําหรับ พ้ืน ท่ี เขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ    ยังปรากฏวามีเด็กและเยาวชนกลุมท่ีไดรับ
ประโยชนจากกระบวนการหันเหคดีและกลับมากระทําผิดซํ้าอีก    ซ่ึงอาจมีขอนาสังเกตวาการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ยังไมอาจหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาแกไข
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ได    จึงควรมีกระบวนการติดตามและกําหนดเง่ือนไขอยาง
เขมงวด    เพ่ือใหแนใจวาเด็กและเยาวชนกลุมนี้สํานึกผิดและกลับตัวเปนคนดีอยางแทจริงโดย
จะไมหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
           ในปงบประมาณ 2549    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร      มี
เด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 4,551 คน  มีจํานวน  242   
คน คิดเปนรอยละ 5.317   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา 63 และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปน
จํานวน  242  คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 242  คน  คิดเปน
รอยละ 100     สําหรับเดก็และเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวน
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ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนั้นไมปรากฏเลย  คิดเปนรอยละ 
0       สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 773 คน  มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 10.737   ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 83 คน  โดยท่ีพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 100       สําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนนทบุรีนั้นไมปรากฏเลย    คิดเปนรอยละ 0  
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี    มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 882 คน  มีจํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 4.081   ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 36 คน  โดยท่ีพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 36 คน   คิดเปนรอยละ 100      สําหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานีนั้นไมปรากฏเลย    คิดเปนรอยละ 0    สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุม
จํานวน 868 คน   มีจํานวน  80 คน คิดเปนรอยละ 9.269   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวา
ไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 80 คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไม
ฟองจํานวน 68 คน   คิดเปนรอยละ 85    สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และ
กลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการมีจํานวน 7 คน   คิดเปนรอยละ 10.294    สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา      มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุม
จํานวน  479 คน   มีจํานวน 48 คน   คิดเปนรอยละ 10.020  ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็น
วาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 48  คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไม
ฟองจํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 95.833   สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และ
กลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นั้นไมปรากฏเลย    คิดเปนรอยละ 0     สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครนายก   มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 93 คน    มี
จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 3.225    ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช
ควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและ
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เยาวชนเปนจํานวน 3 คน  โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 3 คน  คิด
เปนรอยละ 100  และสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกใน
สวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนั้นไมปรากฏ    คิดเปนรอย
ละ 0 
               จากสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับการใชมาตรา  63   ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พอจะสรุปได
วา   ในปงบประมาณ 2549 มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถึง 7,641 
คน มีจํานวน เด็กและเยาวชนเพียง  478 คนเทานั้น    คิดเปนรอยละ 6.255    ท่ีสามารถนํา
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักโดยไมฟองคดีตอศาล
เยาวชนและครอบครัวนั้น มีปริมาณคอนขางนอย    ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเด็กและเยาวชนมีการ
กระทําความผิดท่ีมีความสลับซับซอนมากขึ้นและกระทําความผิดท่ีมีอัตราโทษสูง    หรือบาง
คดีไมสามารถไกลเกล่ียไดเนื่องจากผูเสียหายเองไมยอมใหอภัย  รวมท้ังผูปกครองของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดไดแก บิดามารดาไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแกไขเด็กและเยาวชนได    
อาทิเชน ติดการพนัน   ติดสุรา  หรือแมกระท่ังติดยาเสพติด  เปนตน  จึงทําใหไมเขาหลักเกณฑ
ตามมาตรา 63   ท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนดังกลาว
ได     สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้ามีจํานวน 7 คน    
คิดเปนรอยละ 1.464    อยางไรก็ดีสําหรับสถานพินิจและคุมครองเด็กเยาวชนและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดนครนายก   เม่ือนําเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีเขา
หลักเกณฑตามมาตรา 63  และดําเนินการจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวไดสําเร็จนั้น  
ปรากฏวาในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวนั้นไมมีเด็ก
และเยาวชนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกเลย    ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตดังกลาว   ท่ีสามารถนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือแกไข
ปรับปรุงความประพฤติของเด็กและเยาวชนใหไปในแนวทางท่ีดีขึ้น   ซ่ึงจะเห็นไดวาทุกฝาย 
ไมวาจะเปนผูเสียหาย     เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  รวมท้ังผูปกครองของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดและเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ ตางมีความเต็มใจเขารวมประชุมและ
รวมกันวางแผนแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสม       จึงสงผลตอการ
ลดกระทําความผิดซํ้า      แตอาจมีขอนาสังเกตวาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในสวน
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ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการยังปรากฏวา มีเด็กและ
เยาวชนกลุมท่ีไดรับประโยชน   จากการหันเหคดี  และกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกมี จํานวน   
7  คน  คิดเปนรอยละ 10.294     ซ่ึงอาจจะเปนเพราะการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีดังกลาว ยังไมอาจจะหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนกลุม
นี้ได    จึงเห็นวาควรวางแผนแกไขฟนฟูโดยกําหนดเง่ือนไขอยางเขมงวดพรอมติดตามผลอยาง
จริงจัง   เพ่ือใหแนใจวาเด็กและเยาวชนกลุมนี้สํานึกผิดและกลับตัวเปนคนดีอยางแทจริง 
               ในปงบประมาณ 2550 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพหานคร มีเด็ก
และเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 4,786 คน มีจํานวน 129 คน  คิด
เปนรอยละ 2.695   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 
และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 129 
คน โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 69 คน  คิดเปนรอยละ 53.488  
และสําหรับเดก็และเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนั้น มีจํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 2.898        
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี       มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมา
ดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 697 คน  มีจํานวน 22 คน   คิดเปนรอยละ 3.156     ท่ี
สามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    และผูอํานวยการ
สถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 22 คน     โดยท่ี
พนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน  22   คน    คิดเปนรอยละ 100   สําหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีนั้นมีจํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 22.727    สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี      มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและ
อยูในการควบคุมจํานวน 911 คน    มีจํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 4.610 ท่ีสามารถนําวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  และผูอํานวยการสถานพินิจได
เสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน 42 คน  โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวย
และมีคําส่ังไมฟองจํานวน 37 คน   คิดเปนรอยละ 88.095  และสําหรับเดก็และเยาวชนท่ีรับการ
ส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานีนั้นมีจํานวน 2  คน   คิดเปนรอยละ 5.405    สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ      มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุม
จํานวน 1,180 คน    มีจํานวน 49 คน    คิดเปนรอยละ 4.152     ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63     และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็น
วาไมควรฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน  49  คน  โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ัง
ไมฟองจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 75.510    สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟอง และ
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กลับมากระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการนั้นมีจํานวน 2   คน        คิดเปนรอยละ 5.405     สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา      มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุม
จํานวน 469 คน มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 7.462   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควร
ฟองเด็กและเยาวชนเปนจํานวน  35  คน    โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง
จํานวน 29 คน    คิดเปนรอยละ 82.857   สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมา
กระทําผิดซํ้าอีกในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมี
จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ  3.448   สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครนายก    มีเด็กและเยาวชนถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในการควบคุมจํานวน 255 คน มี
จํานวน 27 คน   คิดเปนรอยละ 10.588   ท่ีสามารถนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช
ควบคูกับมาตรา 63   และผูอํานวยการสถานพินิจไดเสนอความเห็นวาไมควรฟองเด็กและ
เยาวชนเปนจํานวน 27 คน   โดยท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองจํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 88.888    สําหรับเดก็และเยาวชนท่ีรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 
ในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนั้นไมปรากฏเลย   คิด
เปนรอยละ 0    
              จากสถิติการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับการใชมาตรา  63   ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพอจะสรุปไดวา  
ในปงบประมาณ 2550   มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงตัวมาดําเนินคดีและอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถึง  8,298  
คน มีจํานวนเด็กและเยาวชนเพียง   218 คน    คิดเปนรอยละ 2.627      ท่ีสามารถนําวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออก
จากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยไมฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว นั้นยังมี
ปริมาณนอย     ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเด็กและเยาวชนมีการกระทําความผิดท่ีมีความสลับซับซอน
มากขึ้น  ประกอบกับความผิดท่ีเด็กและเยาวชนกระทําเปนขอหาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุก
เกินกวาหาป   หรือเด็กและเยาวชนไดกระทําความผิดท่ีรัฐมีนโยบายตองปราบปรามเปนพิเศษ    
อาทิเชน   คดีแขงรถบนทองถนนหลวง  เปนตน  หรือบางคดีไมสามารถไกลเกล่ียไดเนื่องจาก
ผูเสียหายเองไมยอมใหอภัย     รวมท้ังผูปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดแก 
บิดามารดาไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแกไขเด็กและเยาวชนได    อาทิเชน ติดการพนนั   ติดสุรา  
หรือแมกระท่ังติดยาเสพติด   จึงทําใหไมเขาหลักเกณฑตามมาตรา 63  ท่ีสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในสวนพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลดังกลาว   
จะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหัน
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เหคดีเด็กและเยาวชนดังกลาวได    และยังปรากฏวามีเด็กและเยาวชนท่ีไดรับประโยชนจากการ
หันเหคดีสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําผิดซํ้าอีกมีปรากฏท้ัง
ในสวนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  กลาวคือ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  คิด
เปนรอยละ 2.898    ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี    คิดเปนรอยละ22.727   ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ   คิดเปนรอยละ 5.405    และในพ้ืนท่ีเขตจังฉะเชิงเทรา  คิดเปนรอยละ  3.448       
แตสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกในสวนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกนั้นไมปรากฏเลย   มีขอนาสังเกตวา
ในสวนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และในสวนพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลดังกลาวท่ีปรากฏวามีเด็ก
และเยาวชนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกนั้น   อาจจะเปนเพราะเด็กและเยาวชนยังไมสํานึกผิด
จริง    พรอมท้ังครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดไมมีเวลาเพียงพอในการเอาใจใสและ
ลงมือแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง     รวมท้ังขอกําหนดในแผนแกไขฟนฟูอาจ
ยังไมเขมงวดเพียงพอ      เห็นควรมีกระบวนการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพภายหลังจาก
กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีสําเร็จลงแลว    เพ่ือใหแนใจวาเด็กและเยาวชน 
กลุมนี้สํานึกผิดและกลับตัวเปนคนดีอยางแทจริง 
 
5.4  วิเคราะหผลการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจากบทสัมภาษณ 

จากการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิ ธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63  แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2534  เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีไดจาก
การสัมภาษณหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวของโดยตรง 2 หนวยงาน ไดแก สถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน14 และอัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใชมาตรการอ่ืนในทางอาญาเพ่ือลดการกระทําผิดซํ้าของเด็กและ

                                                
        14 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา4 บัญญัติวา  
 “สถานพินิจ  หมายความวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
นี้ ” 
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เยาวชนอีก 1 หนวยงาน  ไดแก  ศาลเยาวชนและครอบครัว15     ซ่ึงจากการสัมภาษณบุคคลากร
ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม ในสวนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีปริมณฑลรวม 
6  จังหวัด  ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นมาก  
ปรากฏผลดังนี้ 

 
             1.พ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  พบวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชควบคูกับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ.2534  เพ่ือหันเห
คดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวเปนมาตรการท่ีมีเปาหมายท่ี
ดี  และถือวาเปนมาตรการท่ีเปนหัวใจหลักสําคัญท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อันไดแก สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและ
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร นํามาใชเพ่ือแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญาท่ี
ไมใชคดีอุกฉกรรจ และเปนการกระทําความผิดเพียงครั้งแรก    รวมท้ังเพ่ือเยียวยาและบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหแกผูเสียหาย   โดยมุงหวังใหทุกฝาย  ซ่ึงไดแก  ผูเสียหาย  เด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด  ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  รวมท้ังชุมชนท่ีเด็ก
และเยาวชนนั้นอาศัยอยู สามารถปรับความเขาใจกันและกลับคืนดีดังเดิม    ซ่ึงจะสงผลโดยตรง
ตอการชวยลดปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   พรอมท้ังลด
การกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกลงไดในระดับหนึ่ง    อยางไรก็ตาม ยังพบวามีปญหาอยูบางใน
การนํามาตรการตามมาตรา 63 โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มาใชบางประการ  
ไดแก 
 1.)  คดีอาญาบางเรื่องถือเปนนโยบายของรัฐท่ีจะตองปราบปรามเปนพิเศษ เพราะเปน
ภัยท่ีเปนอันตรายตอสังคม  อาทิเชน  คดีเด็กหรือเยาวชนขับรถแขงบนทองถนนหลวง   หรือ 
คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนยกพวกตีกัน   แมจะไมใชคดีอุกฉกรรจ  หรือแมจะเปนคดีอาญาท่ีมีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป ก็ตาม  เม่ือเปนคดีท่ีเปนภัยคุกคามตอสังคมแลว  ก็ไมอาจนํา
มาตรการดังกลาวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนกระแสหลักได 

                                                
         15 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา4 บัญญัติวา
“ ศาลเยาวชนและครอบครัว  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวในศาลจังหวัด  ซึ่งจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ ” 
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 2.) มีบางคดีท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหาเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีไดกลาวอางในการผัดฟอง
ใน 2   ครั้งแรก  ทําใหคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 5 ป       จึงไมเขาหลักเกณฑตามมาตรา 
63ท่ีจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมา
ดังกลาวมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได 
               3.)  ยังขาดบุคคลดานการบําบัดและแกไขฟนฟูโดยเฉพาะนักจิตวิทยา  และพนักงาน
สังคมสงเคราะห ซ่ึงมีสัดสวนไมเพียงพอตอการบําบัด  แกไขฟนฟู เด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดไดอยางเหมาะสมเปนรายบุคคล 
 
             2. พ้ืนที่เขตจังหวัดนนทบุรี 
 จากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของพบวา   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชน     เปนมาตรการท่ีดี  ซ่ึงชวยใหเด็กหรือเยาวชนบางกลุมท่ีมีความประพฤติเสียหายไม
มากไดมีโอกาสแกไขตนเองไดโดยไมมีตราบาปติดตัว  ซ่ึงในการดําเนินการจัดประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนทุกครั้ง  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  จะไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน  พนักงานสอบสวน   พนักงานอัยการ
ฝายคดีเด็กและเยาวชน   ผูแทนชุมชน  ผูเสียหาย   และตัวเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด
รวมท้ังครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้น   เม่ือทุกฝายใหโอกาสแกเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดกลุมนี้   เด็กหรือเยาวชนกลุมนี้ก็จะถูกหันเหออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  โดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   
เม่ือมาตรการนี้ชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและใหโอกาสเด็กและ
เยาวชนกลับคืนสูสังคมโดยเร็วท่ีสุด  จึงสงผลโดยตรงตอการลดการทําความผิดซํ้าอีก  และชวย
ลดปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  แตท้ังนี้ยังพบปญหาบาง
ประการในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาใชกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด   กลาวคือ  พบวาในบางคดี  ผูเสียหายไมยินดีท่ีจะ
เขารวมในประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ก็เทากับวาผูเสียหายไมใหความยินยอมท่ีจะยุติคดี  
โดยประสงคจะดําเนินคดีนั้นตอไป  การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ก็ไมอาจจะ
ดําเนินการตอไปก็ตองลมเลิกไป   จึงทําใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลุมนี้ก็ตองถูก
ฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวตอไป 
 อยางไรกด็ีแมการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63    เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวจะเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดีก็ตาม    แตควรนํามาตรการอ่ืนๆ มาใชในเชิง
ปองกันเปนขั้นตอนแรก  กอนท่ีเด็กหรือเยาวชนจะเขาสูกระบวนการของสถานพินิจและ
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คุมครองเด็กและเยาวชน  อาทิเชน  มาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก โดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนผูกําหนด  ซ่ึงกระบวนการปองกันดังกลาวนี้เปน
มาตรการท่ีชวยลดปญหาอาชญากรรมโดยตรง  และสงผลตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชน
ไดอีกทางหนึ่งเชนกัน 
 
             3.พ้ืนที่เขตจังหวัดปทุมธาน ี
 จาการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ  พบวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานีไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  โดย
มีวัตถุประสงคหลัก คือไมตองการใหเด็กและเยาวชนเขามาสูกระบวนการของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และจะไดไมมีตราบาปติดตัวโดยในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนนั้น  
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ ไดแก  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการฝายคดีเยาวชนและครอบครัว       
ผูนําชุมชน    ผูเสียหาย   ตัวเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด รวมท้ังครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดดวย    โดยทุกฝายไดเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนทุกครั้ง  
ท้ังนี้เพ่ือรวมกันวางแผนและกําหนดแนวทางการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีสํานึกผิด  และ
ยินยอมปรับปรุงตนเอง  รวมท้ังเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย  ในการบริหารจัดการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ในสวนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนถือวา
ประสบผลสําเร็จมาก  เพราะทุกฝายท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะผูเสียหายไดใหความรวมมือเปนอยาง
ดี  อีกท้ังไมมีรายงานผลการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกจากเด็กหรือเยาวชนกลุมนี้เลย 
 ดังนั้นการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี    จึงมี
ความสัมฤทธ์ิผลเปนอยางมาก  นอกจาก ชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกแลว  ยังสงผล
ตอการลดปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดเปนอยางด ี
 
             4. พ้ืนที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของพบวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63    นั้นถือวาเปนมาตรการท่ีดี  ซ่ึง
ชวยลดปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดในระดับหนึ่ง  แต
ท้ังนี้ยังพบวามีปญหาอยูบางบางประการ ในการใชมาตรการในการหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดแก 
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 1.) คดีอาญาท่ีเกิดขึ้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการสวนใหญมักเปนคดีอุกฉกรรจ  คือ เปน
คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกเกินกวา 5 ป  แลว   แมวาเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวา
กระทําความผิดจะสํานึกผิด  และยอมชดใชเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายก็ตาม  ก็ไมเขา
หลักเกณฑท่ีจะนําวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออก
จากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักได 
 2.)  ในการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีจัด
ขึ้นโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ   พบวายังขาดความ
รวมมือจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะในฝายพนักงานสอบสวน  บางครั้งไมใหความ
รวมมือในการเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือกําหนดเปนแผนแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนกลุมนี้ 
 อยางไรก็ตาม  แมการใชวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือ
หันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนจะเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดีก็ตาม  แตในสวนของการ
ดําเนินการของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการสามารถนํา
มาตรการนี้มาใชไดนอยมากดวยเหตุผลดังกลาวขางตน   ดังนั้นในสวนของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการไดตระหนักถึงปญหานี้   จึงไดมีนโยบายในเชิง
รุกควบคูไปดวย  อาทิเชน จัดอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ แกผูนําชุมชน   รวมท้ัง ทํางาน
ประสานรวมกับผูนําชุมชนและอาสาสมัครเพ่ือสังเกตและเฝาระวังเด็กและเยาวชนในชุมชน
ของตนใหหางไกลจากการกระทําความผิดและเพ่ือปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 
 
             5. พ้ืนที่เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ    พบวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา    63  เปน
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดี  โดยมีรายงานผลการกลับมากระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
ซํ้าอีกนอยมาก  นอกจากนี้  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ยังมีการ
นํามาตรการอ่ืนๆ    มาเสริมเพ่ือลดการกระทําความผิดอาญาของเด็กและเยาวชนไดอีกสวน
หนึ่ง  อาทิเชน  การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตางๆ  เปน
ตน   ซ่ึงถือวาเปนมาตรการในเชิงรุกท่ีจะชวยเปนเกราะกําบังไมใหเด็กและเยาวชนประพฤติช่ัว 

อยางไรก็ดี  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา 63   ในสวนพ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ไดรับการ
ตอบสนองจากชุมชนเปนอยางดี     ซ่ึงยังผลดีใหแกเดก็และเยาวชนกลุมนี้เปนอยางมาก   ดังนั้น
การใชมาตรการดังกลาวจึงถือไดวาสัมฤทธ์ิผลโดยสามารถดําเนินตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดเปนอยางด ี
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             6. พ้ืนที่เขตจังหวัดนครนายก 
 จากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของพบวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครนายกไดปฏิบัติตามนโยบายของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดเปนอยาง
ดี  โดยการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาใชควบคูกับมาตรา 63   เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญาเพียงเล็กนอย ให
ออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก    โดยไมตองฟองคดีอาญาตอศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ซ่ึงตั้งแตสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกเริ่มนํามาตรการนี้
มาใชในป พ.ศ.2549    จากรายงานผลการดําเนินการใชมาตรการดังกลาว  ยังไมพบวามีเด็ก
หรือเยาวชนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกเลย    โดยเฉพาะในสวนการบริหารจัดการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพดี  โดยสามารถดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดไมเกิน  20 วัน นับตั้งแตวันท่ี
เด็กหรือเยาวชนถูกสงตัวมาอยูควบคุมในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 ดังนั้น  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 จึงถือวาสัมฤทธ์ิผลดี  และยังชวยลดการกลับมากระทําความผิด
ซํ้าอีก  รวมท้ังสงผลตอการลดปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดในระดับหนึ่ง
ทีเดียว 
 
5.5  วิเคราะหผลการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจากการตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนนั้น  ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหจากตัววัดท้ัง 4 ดาน  โดยผูศึกษาวิจัยได
วิเคราะหจากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน  2   กลุม ดังนี้  คือ สวนท่ี 1  
วิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพ  และ สวนท่ี 2  วิเคราะหขอมูล
ตามความคิดเห็นโดยจําแนกตามกลุมอาชีพ เปนลําดับดังตอไปนี้ 
        5.5.1 วิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม 
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
ตามความคิดเห็นในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพ 
             การวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน ตามความคิด เ ห็นในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี เขต
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กรุงเทพมหานครและในสวนพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล  รวม 6 จังหวัดเปนไปตามตัวช้ีวัดท้ัง 4 ดาน  
ดังนี้ 
                          1.)  การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง 
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
     ตัวช้ีวัดการประเมินผลขอนี้ศึกษาจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 ตามขอ 116 
จากผูตอบแบสอบถามตามขอ 1 ในประเด็นเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน พบวา  
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  180 คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิ ธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายอยูในระดับคอนขางมากมีถึง 79 คน   คิดเปนรอยละ 43.9   
รองลงมามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีถึง 45 คน  คิดเปนรอยละ 25    สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยูในระดับนอยมีเพียง 1 คน   คิดเปน
รอยละ 0.6 เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   52   ดังนี้  
 
ตารางที่  52   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินในประเด็นเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 45 25 

คอนขางมาก 79 43.9 
ปานกลาง 36 20.0 

คอนขางนอย 19 10.6 
นอย 1 0.6 
รวม 180 100 

 
                                                
          16 แบบสอบถามขอ 1 ความวา  ทานคิดวาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค
ของกระทรวงยุติธรรมในระดับใด. 
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 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นคาเฉล่ีย  ความคิดเห็นของการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายไดอยูในระดับคอนขางมากเพราะมีคาเฉล่ีย   = 3.822 
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักบรรลุวัตถุประสงคของกระทรวงยุติธรรมในการ
แกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล   และชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้า
อีกของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ ท้ังยังสงผลตอการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

           2).  ความคุมคาของการใชทรัพยากรในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัดการประเมินผลขอนี้ศึกษาจากแบบสอบถาม  สวนท่ี 2 ตามขอ 5 ขอ6  และขอ 7  
ซ่ึงผลการประเมินความเห็นเปนรายประเด็น  ปรากฏดังนี ้
   2.1) เร่ืองจํานวนเจาพนักงานที่เกี่ยวของในการดําเนินวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ517  เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรใน
ประเด็นเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา  จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ปฏิบัติหนาท่ีอยางคุมคาอยูในระดับคอนขางมาก  มีถึง 76 
คน  คิดเปนรอยละ 42.2   และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 21 คนคิดเปนรอยละ 11.7  
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีความคิดเห็นวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มีไมเพียงพออยูในระดับนอย  มีเพียง 4 คน คิดเปนรอยละ 
2.2 เทานั้น   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  53 ดังนี้ 
 

                                                
        17 แบบสอบถามขอ 5 ความวา  ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูใน
ระดับใด. 
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 ตารางที่  53  ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในประเด็นเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 21 11.7 

คอนขางมาก 76 42.2 
ปานกลาง 33 18.3 

คอนขางนอย 46 25.6 
นอย 4 2.2 
รวม 180 100 

 
 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติหนาท่ีได
อยางคุมคาอยูในระดับปานกลาง เพราะมีคาเฉล่ีย  = 3.355  
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางคุมคาตามสัดสวนและภาระของงาน 
                      2.2)  เร่ืองงบประมาณที่นํามาใชในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ618  เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรใน
ประเด็นเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนพบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  180 คน  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความคิดเห็นวา งบประมาณท่ีนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีความคุมคาอยูในระดับคอนขางมาก มี 51 คน  คิดเปน
รอยละ 28.3   และมีความคิดเห็นอยูในระดับมากมี  27 คน  คิดเปนรอยละ 15  สวนผูตอบ

                                                
        18 แบบสอบถามขอ 6 ความวา ทานคิดวางบประมาณที่นํามาใชในการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับ
ใด. 
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แบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวางบประมาณท่ีนํามาใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีไมเพียงพอ  อยูในระดับนอย  มีเพียง  5 คน     คิดเปน
รอยละ 2.8 เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   54 ดังนี้ 
 
ตารางที ่ 54   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ   ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรในประเด็นเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใช
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 27 15 

คอนขางมาก 51 28.3 
ปานกลาง 70 38.9 

คอนขางนอย 27 15.0 
นอย 5 2.8 
รวม 180 100 

 
  จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา   งบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีความคุมคา     
อยูในระดับปานกลาง  เพราะมีคาเฉล่ีย   =  3.377 
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวางบประมาณท่ีนํามาใชในสําหรับการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
เปนไปอยางคุมคาเหมาะสมกับภาระของงาน 
             2.3)  ความรูความเขาใจของเจาหนาที่ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จากผลการตอบแบบสอบถามขอ719    เกี่ยวกับความคุมคาในการใชทรัพยากรใน
ประเด็นเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  180 คน ผูตอบ

                                                
        19แบบสอบถามขอ7 ความวา ทานคิดวาความรูความเขาใจของเจาหนาที่ในการดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด. 
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แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา   เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในการดําเนินกระบวน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มีอยูในระดับคอนขางมาก มี
ถึง 95 คน  คิดเปนรอยละ 52.8  รองลงมามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง  32 คน  คิดเปน
รอยละ 17.8  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา   เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจใน
การดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังไมดีพอ 
ซ่ึงอยูในระดับนอย  มีเพียง 1 คนคิดเปนรอยละ 0.6  เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  55  
ดังนี้ 
 
ตารางที่  55  ตารางแสดงจํานวน  รอยละ   ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับคุมคาในการใชทรัพยากรในประเด็นเรื่องความรูความเขาใจของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินการดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน 
  

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 32 17.8 

คอนขางมาก 95 52.8 
ปานกลาง 37 20.6 

คอนขางนอย 15 8.3 
นอย 1 0.6 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในดําเนินการ

ดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับ
คอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย    = 3.788 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา  เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนชน อาทิเชน   ผูอํานวยการสถานพินิจ   พนักงานคุมประพฤติ    พนักงานสังคม
สงเคราะห    และนักจิตวิทยา    มีความรูความเขาใจในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดเปน
อยางด ี
                3.)  คุณภาพในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
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    ตัวช้ีวัดการประเมินผลขอนี้ศึกษาจากแบบสอบถามสวนท่ี 2   ตาม 3 ขอ 8 ขอ 9  
และขอ 10  ซ่ึงผลการประเมินความคิดเห็นเปนรายประเด็น  ปรากฏดังนี ้

                 3.1)   เร่ืองประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามขอ 320   เกี่ยวกับคุณภาพในการบริหารจัดการในประเด็น
เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พบวา  จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความคิดเห็นวาการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีอยูในระดับคอนขางมาก  มีถึง 73 คน  คิดเปน
รอยละ 40.6     และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 34 คน  คิดเปนรอยละ 18.9    สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน มีการบริหารจัดการท่ียังไมมีประสิทธิภาพอยูในระดับนอย  มีเพียง 2 คน 
คิดเปนรอยละ 1.1 เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 56  ดังนี้ 
                                                                                                                                  
ตารางที่  56  ตารางแสดงจํานวน  รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
การประเมินเกี่ยวกับคุณภาพบริหารจัดการในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

 
ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 

มาก 34 18.9 
คอนขางมาก 73 40.6 

ปานกลาง 51 28.3 
คอนขางนอย 20 11.1 

นอย 2 1.1 
รวม 180 100 

                                                
        20แบบสอบถามขอ3  ความวา    ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ปจจุบันมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับใด. 
 
 

DPU



 226

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา คุณภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  มีประสิทธิภาพในระดับ
คอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย    =  3.650  

  ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา      การบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
นโยบายของกระทรวงยุติธรรม          การท่ีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีนั้น  แสดงให
เห็นถึง กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  คือ   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2534   มาตรา 63    ประกอบกับนโยบายของรัฐเปนไป
อยางมีระบบระเบียบ        จึงสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพ่ือการหันเหคดีเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก        โดยทําใหการดําเนินคดี
เด็กและเยาวชนสามารถจบลงดวยความปรองดองสมานฉันทของทุกฝาย   โดยไมตองฟองคดี
ตอศาลเยาวชนและครอบครัว 

           3.2)  เร่ืองความรวมมือของเจาหนาที่ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามขอ821     เกี่ยวกับคุณภาพในการบริหารจัดการใน
ประเด็นเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินการกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   พบวา    จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีถึง 96 คน    คิดเปนรอยละ 53.3   และมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก  มีถึง  26 คน     คิดเปนรอยละ 14.4             สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความ
คิดเห็นวา        คุณภาพในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน            อยูในระดับนอย มีเพียง 2 คน 
คิดเปนรอยละ 1.1     ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  57  ดังนี้ 
 
 
 

                                                
            21 แบบสอบถามขอ 8 ความวา  ทานคิดวาเจาหนาที่ใหความรวมมือในการดําเนินการตามกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด. 
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ตารางที่  57  ตารางแสดงจํานวน  รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
การประเมินเกี่ยวกับคุณภาพบริการจัดการในประเด็นเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

 
ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 

มาก 26 14.4 
คอนขางมาก 96 53.3 

ปานกลาง 31 17.2 
คอนขางนอย 25 13.9 

นอย 2 1.1 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวาคุณภาพในการบริการจัดการในประเด็นเรื่อง

ความรวมมือของเจาหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน  อยูในระดับคอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย     = 3.661 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา   เจาหนาท่ีของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนได
ใหความรวมมือในการบริหารจัดการเปนอยางมีประสิทธิภาพดี   โดยการดําเนินการติดตอ
ประสานงานและเจรจาเพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของยินยอมพรอมใจเพ่ือจัดใหมีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเกิดขึ้น โดยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนนั้นเปนไปตามนโยบายของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   กระทรวง
ยุติธรรม 

               3.3)  เร่ืองความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ 922  เกี่ยวกับคุณภาพในการบริหารจัดการใน
ประเด็นเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนพบวา   มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
                                                

22 แบบสอบถามขอ 9 ความวา ทานคิดวาความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว มีอยูในระดับใด. 
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ท้ังหมด 180 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา   ความรวมมือของเด็กและ
เยาวชนในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมีอยูในระดับคอนขางมาก   มีถึง 73 คน   คิดเปนรอยละ 40.6   และมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  มีถึง  41 คน  คิดเปนรอยละ  22.8     สวนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา  
ความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  อยูในระดับนอยมีเพียง  5  คน    คิดเปนรอยละ 2.8  
เทานั้น    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  58  ดังนี้ 
                                                        
ตารางที่   58    ตารางแสดงจํานวน  รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการในประเด็นเรื่องความรวมมือของเด็กและ
เยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 41 22.8 

คอนขางมาก 73 40.6 
ปานกลาง 29 16.1 

คอนขางนอย 32 17.8 
นอย 5 2.8 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา คุณภาพในการบริหารจัดการในประเด็น

เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับคอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย  

 = 3.627 
ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  เปนมาตรการท่ีกอใหเกดิประโยชนตอตัวเด็กและเยาวชนอยางท่ีแทจริง โดยให
โอกาสเด็กทําความดีเพ่ือไถโทษ  โดยไมถูกตราบาป  และไมตัดเด็กและเยาวชนออกจาก
ครอบครัว หรือชุมชนเดิมของเขา     จึงสงผลใหเด็กและเยาวชนสวนใหญเต็มใจท่ีจะเขาสู
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนดังกลาวนี ้
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                    3.4)  ความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ 1023 เกี่ยวกับคุณภาพในการบริหารจัดการใน
ประเด็นเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   พบวามีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด   180  คน    ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  ความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในระดับคอนขางมาก มีถึง  81 คน คิด
เปนรอยละ 45 และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 25 คน  คิดเปนรอยละ  13.9  สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวาความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  มีอยูในระดับนอย   ซ่ึงมีเพียง  5 คน  คิด
เปนรอยละ 2.8    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  59  ดังนี้ 
 
ตารางที่  59  ตารางแสดงจํานวน  รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดโดยการ
ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัดการ  ในประเด็นเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการ
ดําเนินการตามกระบวนมาตรการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ  

 
ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 

มาก 25 13.9 
คอนขางมาก 81 45 

ปานกลาง 39 21.7 
คอนขางนอย 30 16.7 

นอย 5 2.8 
รวม 180 100 

 
                                                

23 แบบสอบถามขอ 10  ความวา  ทานคิดวาความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด. 
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            จากผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา   คุณภาพในการบริหารจัดการในประเด็นเรื่อง
ความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับคอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย   = 3.505 
             ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา  กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  เปนมาตรการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอผูเสียหายอยางแทจริง   เพราะ
นอกจากผูเสียหายจะไดรับการชดใชคาเสียหายแลว ยังไดรับการเยียวยาความรูสึกทางดานจิตใจ
ของผูเสียหายใหบรรเทาเบาบางลงไดบาง  และทําใหเกิดความเขาใจและปรองดองกันระหวาง
ผูเสียหายกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด รวมท้ังชุมชนท่ีเด็กและเยาวชนนั้นอาศัยอยูดวย 
จึงสงผลใหผูเสียหายสวนใหญเต็มใจท่ีจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวดังกลาวนี้ 

        4.)  ผลสําเร็จในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

ตัวช้ีวัดการประเมินผลขอนี้  ศึกษาจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 ขอ 2   ขอ 4   ขอ 11   ขอ 
12     ขอ 13 และขอ 14  ซ่ึงผลการประเมินความเห็นเปนรายประเด็น  ปรากฏดังนี้ 

              4.1) ผลสําเร็จของกฎหมายเกี่ยวของในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ 224   ในประเด็นเรื่องผลสําเร็จของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนพบวา   มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของชวยใหเกิดผลสําเร็จตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   อยูในระดับ
คอนขางมาก  มีถึง 79 คน  คิดเปนรอยละ  43.9    รองลงมามีความคิดเห็นอยูในระดับมากมีถึง  
45  คน  คิดเปนรอยละ 25     สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ชวยใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน   อยูในระดับนอยมีเพียง 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.6 เทานั้น  ดังขอมูลแสดง
ในตารางท่ี  60  ดังนี้ 

 
                                                
           24 แบบสอบถามขอ 2 ความวา ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนชวยทําใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เกิดผลสําเร็จอยูในระดับใด. 
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ตารางที่  60  ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
การประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของชวยใหเกิดผลสําเร็จของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญา
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 

มาก 45 25 
คอนขางมาก 79 43.9 

ปานกลาง 36                       20 
คอนขางนอย 19 10.6 

นอย 1 0.6 
รวม 180 100 

  
               จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา   กฎหมายท่ีเกี่ยวของชวยใหเกิดผลสําเร็จ
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับ
คอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย  = 3.761 
 ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา  กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  มาตรา 63 บัญญัติเปดชองให
สามารถนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก  คือ การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด
เล็กนอยและมีความประพฤติเสียหายไมมากนัก ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนกระแสหลัก  โดยไมตองฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 

            4.2)  ผลสําเร็จในเร่ืองความคุมคาในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามขอ 425   เกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นเรื่องความคุมคาใน
การนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
พบวามีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  180  คน         ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

                                                
           25 แบบสอบถามขอ 4 ความวา  ทานคิดวาความคุมคาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนมีอยูในระดับใด. 
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ความคิดเห็นวา   ความคุมคาของการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  อยูในระดับคอนขางมาก มีถึง 85 คน    คิดเปนรอยละ 47.2    
และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง  54  คน    คิดเปนรอยละ 30    สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา  ความคุมคาของการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับนอย มีเพียง 2 คน  คิดเปนรอย
ละ 1.1  เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  61  ดังนี้ 
 
 ตารางที่  61   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นเรื่องความคุมคาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 54 30 

คอนขางมาก 85 47.2 
ปานกลาง 20 11.1 

คอนขางนอย 19 10.6 
นอย 2 1.1 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา  ผลสําเร็จในเรื่องความคุมคาในการนํามาใช

ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับ
คอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ียถึง   = 3.944 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน
และครอบครัวเปนไปอยางคุมคามาก  เพราะทําใหทุกฝายไมวาจะเปนผูเสียหาย  เด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด   ครอบครัว  รวมท้ังชุมชนตางไดรับประโยชนจากมาตรการนี้  โดย
สงใหเกิดความสมานฉันทปรองดองของทุกฝาย  อีกท้ังชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก
และลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวลงไดในระดับหนึ่ง 

               4.3)  ผลสําเร็จในเร่ืองการลดปริมาณเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเด็ก
และเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
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จากผลการตอบแบบสอบถามตามขอ 1126 เกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นเรื่องการลด
ปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัวโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนพบวา   มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนชวยลดปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอยูในระดับ
คอนขางมาก  มีถึง 77 คน  คิดเปนรอยละ 42.8    รองลงมามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 
47 คน  คิดเปนรอยละ 26.1  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา  กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนชวยลดปริมาณคดีอาญาขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวอยูในระดับนอย  มีเพียง 2 คน  คิดเปนรอยละ 1.1    ดังขอมูลแสดงใน
ตารางท่ี 62   ดังนี้ 

 
ตารางที่  62   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นเรื่องการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 47 26.1 

คอนขางมาก 77 42.8 
ปานกลาง 36 20.0 

คอนขางนอย 18 10.0 
นอย 2 1.1 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวอยูในระดับคอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย   = 3.827 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ

                                                
        26 แบบสอบถามขอ 11 ความวา  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดในระดับใด.  
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เยาวชนบางกลุมท่ีกระทําความผิดไมรายแรงมากนัก คือ  การทําความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางสูง
ใหจําคุกไมเกิน 5 ป  ออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  โดยไม
ฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว  ยอมสงผลในการชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัวไดในระดับหนึ่ง 

                   4.4)  ผลสําเร็จในเร่ืองการชวยแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

จากผลการตอบแบบสอบถามขอ1227 เกี่ยวกับผลสําเร็จในเรื่องการชวยแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  พบวา  มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา เกิดผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูในระดับคอนขางมาก  มีถึง 78 คน  
คิดเปนรอยละ 43.3  และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 34 คน คิดเปนรอยละ  18.9  สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ชวยแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดไดนอย  มีอยูในระดับนอย   ซ่ึงมี
เพียง  5 คน คิดเปนรอยละ  2.8 เทานั้น  ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  63  ดังนี้ 

 
ตารางที่  63  ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นโดย
การประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นในเรื่องการชวยแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯ 

ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 34 18.9 

คอนขางมาก 78 43.3 
ปานกลาง 34 18.7 

คอนขางนอย 29 16.1 
นอย 5 2.8 
รวม 180 100 

 

                                                
         27 แบบสอบถามขอ 12 ความวา  ทานคิดวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
เพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีผลในการแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดได
ในระดับใด. 
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จากผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา   เกิดผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยผูกระทํา
ความผิดตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอยูใน
ระดับคอนขางมาก  เพราะมีคาเฉล่ีย  = 3.561 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน  สามารถชวยแกไขพฤตินิสัย
ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดมาก  เนื่องจากการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
เปนกระบวนการท่ีสอนใหเด็กและเยาวชนไดสํานึกผิด และตระหนักถึงการกระทําความผิด
ของตนเองท่ีมีตอผูเสียหาย  และเม่ือเด็กและเยาวชนนั้นสํานึกผิดก็จะมีกระบวนการเปดโอกาส
ใหเด็กและเยาวชนกระทําความดีเพ่ือไถโทษ   เพ่ือแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดใหกลับตัวเปนคนดีกลับคืนสูสังคมและครอบครัวโดยเร็ว 

               4.5)  ผลสําเร็จในเร่ืองการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าเม่ือใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

จากผลการตอบแบบสอบถามขอ 1328   เกี่ยวกับผลสําเร็จในเรื่องการชวยลดการกระทํา
ความผิดซํ้า เม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
พบวา   มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  เกิด
ผลสําเร็จในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าไดมีอยูในระดับคอนขางมาก  มีถึง 80 คน  คิด
เปนรอยละ 44.4  และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีถึง 31 คน  คิดเปนรอยละ  17.2   สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน    ชวยลดการกระทําความผิดซํ้าไดนอย  มีเพียง 2 คน  คิดเปนรอยละ 
1.1   ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี  64  ดังนี้ 
 
ตารางที่  64   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นในเรื่องการชวยลดการกระทําความผิดซํ้าเม่ือใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

 
ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 

มาก 31 17.2 
คอนขางมาก 80 44.4 

                                                
      28 แบบสอบถามขอ 13 ความวา  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีผลชวยลดการกระทําความผิดซ้ําไดในระดับใด. 
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ระดับความเห็น จํานวน(คน) รอยละ (%) 
ปานกลาง 35 19.4 

คอนขางนอย 32 17.8 
นอย 2 1.1 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     ชวยลดการกระทําความผิดซํ้าไดในระดับคอนขางมาก  
เพราะมีคาเฉล่ีย  = 3.594 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ชวยอบรม  ขัดเกลา   และแกไขฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดเปนรายบุคคล    รวมท้ังปลูกจิตสํานึกท่ีดีในแกเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดใหไดตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดของตน  จึงทํา
ใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไมหวนกลับมาทําความผิดซํ้าอีก 

             4.6)  เร่ืองการประสบความสําเร็จในการนํามาใชของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             จากผลการตอบแบบสอบถามขอ 14 29  ในประเด็นเรื่องการประสบความสําเร็จในการ
นําใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน พบวา มี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนประสบผลสําเร็จ
อยูในระดับคอนขางมาก  มีถึง 80  คน  คิดเปนรอยละ  44.4    และมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  มีถึง  36 คน  คิดเปนรอยละ  20.0    สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นวา  การใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชม ไมคอยประสบ
ผลสําเร็จมีอยูในระดับนอย  ซ่ึงมีเพียง 3 คน  คิดเปนรอยละ 1.7    ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี   
65  ดังนี้ 

 

                                                
           29 แบบสอบถามขอ 14 ความวา  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวประสบผลสําเร็จในการนํามาใชในระดับใด  
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ตารางที่  65   ตารางแสดงจํานวน  รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
โดยการประเมินเกี่ยวกับผลสําเร็จในประเด็นในเรื่องการประสบความสําเร็จในการนํามาใช
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 

ระดับความเหน็ จํานวน(คน) รอยละ (%) 
มาก 36 20.0 

คอนขางมาก 80 44.4 
ปานกลาง 38 21.1 

คอนขางนอย 23 12.8 
นอย 3 1.7 
รวม 180 100 

 
จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามช้ีใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวธีิ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนประสบความสําเร็จในระดับคอนขางมาก เพราะมีคาเฉล่ีย 
 = 3.683 

ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวา   การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  ไดรับความรวมมือเปนอยางจาก
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ   และทุกฝายท่ีเกี่ยวของก็เต็มใจพรอมท่ีจะเขารวมกระบวนการดังกลาว  โดย
ท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดยินดีท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเองไปในแนวทางท่ีดีขึ้น   ใน
สวนของผูเสียหายรวมท้ังชุมชนก็ยอมใหอภัยและใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดกลุมนี้กลับตัวเปนคนดีและกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหนึ่งจึงแสดงใหเห็นถึงการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวประสบความสําเร็จคอนขางมาก 
 
      5.5.2  วิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
ตามความคิดเห็นโดยจําแนกตามกลุมอาชีพ 
                 การวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนตามความคิดเห็นโดยการจําแนกออกเปน  3  กลุมอาชีพในพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานครและในสวนพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล  รวม 6 จังหวัดเปนไปตามตัวช้ีวัดท้ัง 4 ดาน  
ดังนี้ 
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ก.) กลุมอาชีพที่หนึ่ง เปนกลุมท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
และเปนผูเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา จากความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง สามารถวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ตามตัวช้ีวัดท้ัง 4 ดาน ไดดังนี้ 
             1.)  ดานการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว   
 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็น ของ
การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายไดอยูในระดับคอนขางมาก    =  4.00  
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวง
ยุติธรรมไดมาก  โดยสามารถแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเปน
รายบุคคลอยางเหมาะสม  พรอมท้ังชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  และ
สงผลตอการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                2.)  ดานความคุมคาในการใชทรัพยากรเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
            จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก    =   3.55  โดยเฉพาะใน
เรือ่งความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก 

 =  4.000   รองลงมาในเรื่องงบประมาณมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   =  3.422    และ
ในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   =  3.233   
เชนเดียวกัน 
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนได
ปฏิบัติหนาท่ีอยางคุมคา  รวมท้ังงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินงานก็เปนไปอยางคุมคา
เหมาะสมกับภาระงาน   โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
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และเยาวชน  มีความรูความเขาใจในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน มาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดเปนอยางด ี
               3.)  ดานคุณภาพการบริหารจัดการของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
               จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
คุณภาพการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.64    โดยเฉพาะในเรื่อง
ความรวมมือของเจาหนาท่ีเกี่ยวของ  และในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนมีคาเฉล่ีย
สูงสุดเทากัน  และอยูในระดับคอนขางมาก   =  3.900       รองลงมาในเรื่องประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ   มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.56   และในเรื่องความรวมมือ
ของผูเสียหายมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก = 3.200 
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  การบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวไดปฏิบัติตามกฎหมาย  คือ  พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 63  และ
เปนไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม    รวมท้ังทุกฝายไมวาจะเปนผูเสียหาย  เด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
เขาสูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  จึงแสดงให
เห็นไดวาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีการบริหารจัดการในเรื่องการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนไปอยางมี
คุณภาพท่ีดี 
                  4.) ดานผลสําเร็จของการใชกระบวนการการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธปีระชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
               จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีหนึ่ง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.794    โดยเฉพาะในเรื่องความคุมคาในการ
นํามาใชมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก    = 4.366    รองลงมาในเรื่องของ
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.900   ในเรื่อง
ผลสําเร็จในการนํามาใชมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.666   ในเรื่องผลในการชวย
ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.633  
ในเรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    =  
3.600  และในเรื่องผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยของผูกระทําความผิดมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลาง  = 3.433 
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ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  มาตรา 63  เปด
โอกาสใหนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก  คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก    โดยเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไมรายแรง
และมีความประพฤติเสียหายไมมากนี้ไดมีโอกาสกลับตัวเปนคนดีและกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว
จากการไดรับโอกาสจากผูเสียหายและสังคม    จึงอาจกลาวไดวา  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนประสบผลสําเร็จดีในระดับหนึ่งทีเดียว 

 
            ข.  กลุมอาชีพที่สอง  เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.
2534   ซ่ึงไดแก  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว    พนักงานอัยการฝายคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  และพนักงานสอบสวน  จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง  
สามารถวิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน  ตามตัวช้ีวัดท้ัง  4  ดาน  ดังนี้ 
                    1.) ดานการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว   
 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  สามารถ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดอยูในระดับคอนขางมาก      = 3.600  

ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักสามารถบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมและสงผลตอการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดดีในระดับ
หนึ่ง 

  2.) ดานความคุมคาในการใชทรัพยากรเม่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสอง  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.606  โดยเฉพาะใน
เรือ่งความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.780  
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รองลงมาในเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก     = 3.580   และ
ในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  = 3.460 
 ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน ได
ปฏิบัติหนาท่ีอยางคุมคา  รวมท้ังงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินงานเปนไปอยางคุมคา
เหมาะสมกับภาระงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนมีความรูความเขาใจในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนเปนอยางด ี
                      3.) ดานคุณภาพการบริหารจัดการของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองช้ีใหเห็นถึง  คาเฉล่ียความคิดเห็นของ
คุณภาพการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   = 3.485  โดยเฉพาะในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีคาเฉล่ียสูงสุด และอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.620  
รองลงมาในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.600  ใน
เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   = 3.420    และใน
เรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง    = 3.300 
 ประเด็นยอมแสดงใหเห็นวา  ผูตอบสวนใหญยังไมแนใจวาการบริหารจัดการโดยรวม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเรื่องการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนไปอยางมีคุณภาพหรือไม   บางครั้งอาจเปนเพราะ
ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน  พนักงานสอบสวนติดภารกิจไม
เขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน     รวมท้ังอาจเปนกรณีท่ีบิดามารดาหรือผูปกครอง
ของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดมักไมคอยมีเวลาในการเขารวมประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน  จึงสงผลใหการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมประสบผลสําเร็จ  
ประเด็นปญหานี้จึงเปนปญหาท่ีควรจะไดรับการแกไขตอไป 

  4.) ดานผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม 
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   
               จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสองช้ีใหเห็นถึง   คาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.597   โดยเฉพาะในเรื่องผลในการชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก   = 
4.080  รองลงมาในเรื่องความคุมคาในการนํามาใชมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 
3.980  ในเรื่องผลสําเร็จในการนํามาใชมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.790   ในเรื่อง
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ผลของกฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.680  ในเรื่อง
ผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.590   และ
ในเรื่องผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง    = 3.380 

ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก คือ  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคู 
มาตรา  63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนมีความคุมคาในการนํามาใช  เพราะเกิดประโยชนแก
ทุกฝาย  ไมวาจะเปนผูเสียหาย  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด   และสังคมท่ีสามารถปรับ
ความเขาใจกันไดโดยตกลงดวยความสมานฉันทปรองดองของทุกฝาย  และสงผลตอการชวย
ลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดดีในระดับหนึ่ง  เพียงแตยังไม
แนใจวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวสามารถแกไขพฤติ
นิสัยของผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนเปนรายบุคคลไดอยางเหมาะสมเพียงใด    
ประเด็นปญหานี้จึงเปนปญหาท่ีควรจะไดรับการแกไขตอไป    แตอยางไรก็ดีจากการพิจารณา
ถึงผลสําเร็จโดยรวมแลวอาจจะกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนประสบผลสําเร็จดีในระดับหนึ่ง 
               ค.   กลุมอาชีพที่สาม   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงไดแก  ผูเสียหาย  เด็กและเยาวชนท่ีอยู
ในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและประชาชนท่ัวไป  จากความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามสามารถวิเคราะหผลการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชน  ตามตัวช้ีวัด ท้ัง 4 ดานดังนี้ 
                   1.)  ดานการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว   
                  จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม  ช้ีใหเห็นถึงคาเฉล่ียความคิดเห็น
ของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน          
สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายไดอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.880 
                  ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดมาก  โดย
สามารถแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเปนรายบุคคลไดอยางเหมาะสม  
อีกท้ังชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน  และสงผลตอการลดปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดเปนอยางด ี
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2.) ดานความคุมคาในการใชทรัพยากรเพ่ือใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล 
เยาวชนและครอบครัว 
               จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามช้ีใหเห็นถึง  คาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  = 3.443   โดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก = 
3.730  รองลงมาในเรื่องจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   = 
3.340  และในเรื่องงบประมาณท่ีนํามาใชมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  = 3.260 
              ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน  
ไดแก  สถานพินิจและคุมครองเด็กเยาวชนไดปฏิบัติหนาท่ีอยางคุมคา  โดยเฉพาะผูอํานวยการ
สถานพินิจ  พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานสังคมสงเคราะห  และนักจิตวิทยามีความรูความ
เขาใจเปนอยางดีในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว      
เพียงแตผูตอบสวนใหญไมทราบวา   จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของและงบประมาณท่ีนํามาใช
คุมคาและมีสัดสวนเหมาะสมกับสภาพงานหรือไม 
                     3.)  ดานคุณภาพการบริหารจัดการของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว   
              จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสาม  ช้ีใหเห็นถึง คาเฉล่ียความคิดเห็นของ
คุณภาพการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.665  โดยเฉพาะในเรื่อง
ความรวมมือของเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.770  
รองลงมาในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 
3.690   ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.650   
และในเรื่องความรวมมือของผูเสียหายมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.550  
เชนเดียวกัน 
             ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา    การบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิ ธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   ไดปฏิบัติตามกฎหมาย  คือ  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2534  มาตรา 63  และปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยการบริหาร
จัดการในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ 
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ชุมชนชวยเสริมสรางใหเกิดความรวมมือกันของทุกฝาย  ไมวาจะเปนผูเสียหาย  เด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด   รวมถึงครอบครัวของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ  ไดใหความรวมมือเปนอยางดี  ในการเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนจึงแสดงใหเห็นไดวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีการบริหารจัดการใน
เรื่องการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนไป
อยางมีคุณภาพ  
                    4.)  ดานผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมอาชีพท่ีสามช้ีใหเห็นถึง   คาเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.735    โดยเฉพาะ เรื่องความคุมคาในการ
นํามาใชมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก = 3.800    รองลงมาในเรื่องการ
ประสบผลสําเร็จในการนํามาใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก = 3.790   ในเรื่อง
กฎหมายท่ีชวยใหเกิดผลสําเร็จ มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก = 3.770   ในเรื่อง
ผลสําเร็จในการแกไขพฤตินิสัยผูกระทําความผิดมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก  = 3.750     
ในการชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก 

= 3.710    และในเรื่องผลในการชวยลดการกระทําความผิดซํ้ามีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก = 3.590 

ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิ ธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีคดีเยาวชนและครอบครัวสามารถหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด และมีความประพฤติเสียหายไมมากออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักไดดีในระดับหนึ่ง  และกระบวนการนี้ยังชวยใหเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดไดตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดของตน และ
ไดรับโอกาสจากผูเสียหายและสังคมในการแกไขตนเองเพ่ือไดกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว     
กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจึงสงผลดีตอการแกไขพฤตินิสัยของเด็กและ
เยาวชน    รวมท้ังชวยลดการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ และสงผล
ตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวลงไดในระดับหนึ่ง  จึงอาจ
กลาวไดวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ประสบผลสําเร็จดีในระดับหนึ่ง 
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      5.5.3  วิเคราะหผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
กับพ้ืนที่เขตในสวนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมอาชีพเกี่ยวกับการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล   โดยพิจารณาจาก ตัวช้ีวัดท้ัง   4    ดานมีผลดังนี้ 
                       1.) พ้ืนที่เขตกับการบรรลุวัตถุประสงคของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว   

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา  พ้ืนท่ีเขต
จังหวัดปทุมธานีมีคาเฉล่ียคะแนนในเรื่องการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายมากท่ีสุด คือ มี
คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  =  4.218   รองลงมาไดแก  พ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก      
มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  =  3.909   พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรีคาเฉล่ีย
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก  =  3.781      พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครคาเฉล่ียคะแนนอยู
ในระดับคอนขางมาก  =  3.775   และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีคาเฉล่ียคะแนนอยูใน
ระดับคอนขางมาก  =  3.576     แตในสวนพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียคะแนน
อยูในระดับปานกลาง  = 3.400 
               ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปทุมธานี ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมมากท่ีสุด ท้ังในสวนการแกไขฟนฟู
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเปนรายบุคคล    พรอมท้ังชวยลดการกระทําความผิดซํ้า   และ
ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวไดดีในระดับหนึ่ง 
                        2.) พ้ืนที่เขตกับความคุมคาในการใชทรัพยากรของการใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  พบวาจังหวัด
ปทุมธานมีีคาเฉล่ียคะแนนเรื่องความคุมคาในการใชทรัพยากรมากท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ียคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก   = 3.625    รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรีมีคาเฉล่ีย
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.562    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีคาเฉล่ียคะแนนอยู
ในระดับคอนขางมาก   = 3.551  และพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก   = 3.505     แตในสวนพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก และพ้ืนท่ีเขตจังหวัด
สมุทรปราการ มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง   = 3.363 และ  = 3.166 ตามลําดับ 
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                ประเด็นนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปทุมธานีมีเจาหนาทีท่ีเกี่ยวของท่ีมีความรูความเขาใจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว และชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดเปน
อยางดี  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติหนาท่ีอยางคุมคา  รวมท้ังงบประมาณท่ี
นํามาใชในการดําเนินงานก็เปนไปอยางคุมคาไดสัดสวนกับภาระงาน 
                      3.) พ้ืนที่เขตกับคุณภาพในการบริหารจัดการของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว   

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา   จังหวัด
ปทุมธาน ีมีคาเฉล่ียคะแนนเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการมากท่ีสุด   คือ มีคาเฉล่ียคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก   = 3.945       รองลงมา  ไดแก   พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายกมี
คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก    = 3.772      พ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีคาเฉล่ีย
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก     = 3.644      และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครมี
คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก   = 3.551      แตในสวนพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง =  3.335   และ = 3.325 
ตามลําดับ 

ประเด็นนี้ ยอมแสดงใหเห็นวา      การบริหารจัดการในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมครอบครัวและชุมชนของสถานพินิจคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปทุมธานี ไดปฏิบัติตามกฎหมาย  คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 63 และเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงยุติธรรม   โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝายไมวาจะเปนผูเสียหาย     
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดรวมท้ังครอบครัว     โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดให
ความรวมมือเปนอยางดีในการเขาสูกระบวนการในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน       
จึงแสดงใหเห็นวา   สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีมีการบริหาร
จัดการในเรื่องการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมครอบครัว และชุมชน
เพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวอยางมีคุณภาพท่ีดี 
                    4.) พ้ืนที่เขตกับผลสําเร็จของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   

 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา   จังหวัด
ปทุมธานี มีคะแนนคาเฉล่ียเรื่องผลสําเร็จมากท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 
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คอนขางมาก = 4.026 รองลงมาไดแก พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายกมีคาเฉล่ียคะแนน
อยูในระดับคอนขางมาก = 3.871 พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก = 3.689    พ้ืนท่ีเขตจังหวัดนนทบุรีมีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 

= 3.671    และพ้ืนท่ีเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก = 
3.596      แตในสวนพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการ   มีคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับปานกลาง  

= 3.316  
ประเด็นนี้ยอมแสดงใหเห็นวา สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีได

นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดี    และกระบวนการนี้ยังชวยปรับเปล่ียนลักษณะนิสัยและฟนฟูจิตใจ 
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดสํานึกผิดและกลับตัวเปนคนดี   ดังนั้นโอกาสท่ีจะกลับมาทํา
ความผิดซํ้าอีกจึงเปนไปไดนอย   และยังสงตอการลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัวไดดีในระดับหนึ่ง 

 
5.6  การประเมินผลการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในอดีต พบวายังไมมีมาตรการท่ีมี
ศักยภาพในการปองกัน   ยับยั้งรวมถึงการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดให
กลับมาเปนพลเมืองดีไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการกระทําความผิดและสภาพของ
สังคมไทยในปจจุบัน     แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไดพัฒนา
โดยทวีความรุนแรงและเปนปญหาท่ีสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  โดยท่ียังไมมีการพัฒนามาตรการ
ทางเลือกท่ีจะยุติขอขัดแยงโดยไมตองนําคดีเขามาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ หรือใช
มาตรการทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาแทนการฟองคดีอาญา และการสงตัวเด็กและเยาวชนเขาการบําบัด 
แกไขฟนฟูเด็กในสถานฝกและอบรมแบบปด   โดยท่ีการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยมีการนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักตามปกติ
มากเกินไป     โดยไมมีบทบาทในเชิงรุกในการรณรงคเพ่ือปองกันไมใหมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น   รวมท้ังยังไมเปดโอกาสให ครอบครัว และชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา 
และพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีมีลักษณะฝาฝนกฎหมาย  ในทางปฏิบัติจึงสงคดีทุก
ประเภท แมแตคดีท่ีเปนความผิดท่ีไมรุนแรงหรือเปนคดีเล็กนอย    ซ่ึงไมจําเปนตองนําเขาสู
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักตองถูกผลักดันเขาสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว    จึงสงผลใหเกิดปญหาคดีลนศาลเยาวชนและครอบครัว และปญหาความแออัดใน
สถานแรกรับ และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนในท่ีสุด     กระบวนการยุติธรรมสําหรับ
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เด็กและเยาวชนไทยจึงเปนเรื่องท่ีรัฐตองรับภาระหนาท่ีท้ังหมดโดยแยกเด็กและเยาวชนออก
จากครอบครัว ชุมชนและสังคม     จึงสงผลใหการดําเนินชีวิตตามปกติของเด็กและเยาวชนตอง
หยุดชะงัก  ทําใหขาดโอกาสในการศึกษาหรือเรียนตอ หรือตองออกจากงาน  และไมสามารถ
หางานใหมไดเม่ือเสร็จส้ินคดีแลว  เนื่องจากสังคมไมยอมรับ  จึงถูกกีดกัน  และมีตราบาปติด
ตัว( sigma) ทําใหอนาคตของเด็กและเยาวชนนั้นมืดมนถูกสังคมผลักไสจนตกขอบ  จนเปนท่ี
รังเกียจของสังคม       ในขณะเดียวกันผูเสียหายสวนใหญไมไดเขามามีบทบาทในการแกไข
ฟนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเทาท่ีควร ประกอบบุคคล
ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนสวนใหญยังคงปฏิบัติงานโดยผูกติด
กับขอกฎหมายเพ่ือกําหนดความรับผิดของผูกระทํา  หรือบางครั้งอาจไมคํานึงถึงเลยวาตอไป
ผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนนั้นจะกลับตัวเปนคนดีมีประโยชนตอสังคมหรือไม   
ดังนั้น  เพ่ือใหการแกไขปญหากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล    จึงจําเปนตองมีการปรับแนวความคิดและกระบวนทัศนใหม 
ตลอดจน  ปรับปรุงระบบโครงสรางในองคกร   ระบบงาน   และการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ใหเหมาะสม    ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงมีแนวความคิดและมีนโยบายท่ีจะนํามาตรการ
ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชปฏิบัติกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด     ซ่ึง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกนี้ ไดแก  มาตรการแบงเบาภาระคดีโดยหันเหคดี (Diversion) 
เด็กและเยาวชน  ออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  และเพ่ือเปนการสนองตอบ
นโยบายของกระทรวงยุติธรรม  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเปนองคกรท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลบําบัดแกไข ฟนฟู เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด จึง
ตอบสนองนโยบายโดยส่ังใหผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ
นําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช 
(Family and Community Groups Conferencing)  มาใชในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิด   ท้ังนี้เพ่ือเปนมาตรการทางเลือกใหมสําหรับเดก็และเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
โดยนํามาใชในช้ันกอนฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว   โดยมีกฎหมายพิเศษ ไดแก  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534   มาตรา 63 เปนกฎหมายรองรับมาตรการดังกลาวนี้  ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีท่ีเด็กหรือ
เยาวชนตองหาวากระทําความผิด เม่ือผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรบสุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจน
ส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและพฤติการณตาง ๆ แหงคดีแลว เห็นวา เด็กหรือเยาวชน
อาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมท่ีจะอยูในความ
ควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดวยแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจแจง
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ความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยแลวใหมีอํานาจส่ังไมฟองเด็ก
หรือเยาวชนนั้น คําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการนั้นใหเปนท่ีสุด 

การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่งใหมีกําหนดเวลาตามท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร แตตองไมเกินสองป 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับ แกการกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินกวาหาปขึ้นไป”     

จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นไดวาในการจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนเกิดขึ้นไดนั้น ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย คือ ตองนํามาใชกับ
คดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกิน 5 ป สําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก โดยตัวเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดจะตองสํานึกผิดและยอมรับสารภาพ โดยเฉพาะผูเสียหายยินยอม
ใหมีการบรรเทาผลราย นอกจากนี้เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดตองมีศักยภาพท่ีจะบําบัด
แกไขใหกลับตนเปนพลเมืองดีได รวมท้ังครอบครัวโดยเฉพาะบิดา มารดา หรือผูปกครองตอง
มีแผนการแกไขเด็กและเยาวชนอยางชัดเจน สวนคดีอาญาท่ีจะเขากระบวนการวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนไดตองไมใชคดีมีท่ีรัฐนโยบายปราบปรามเปนพิเศษ หรือ ตองเปนเปนคดี
ท่ีไมรนุแรง 

อยางไรก็ตามการดําเนินวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตมาตรา 63 ท่ีสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดเริ่มดําเนินการมาแลวตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 
จนกระท่ังปจจุบัน พบวามีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง    แตอยางไรก็ตาม จากรายงานผลการ
ดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนดังกลาว พบวา มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนับวายัง
อยูในระดับคอนขางนอย  เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณคดีท่ีนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลัก     อีกท้ังการดําเนินวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตมาตรา 63 นั้นนํามาใชได
เฉพาะในช้ันกอนฟอง  และนํามาใชกับบางประเภทของคดีเทานั้น  สวนในช้ันพิจารณาคดี และ
ช้ันบังคับคดียังไมสามารถนําเอาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชได อาจจะ
เนื่องมาจากตัวบทบัญญัติของกฎหมายเอง    รวมท้ังอาจจะเปนเรื่องของมุมมองของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ียังมีขอจํากัดโดยยังคงยึดติดกับระเบียบปฏิบัติ
แบบเดิม    อยางไรก็ดี ถาหากสามารถดําเนินการไดท้ังในช้ันกอนฟองและในช้ันฟองคดีควบคู
กันไปดวยแลว      ยอมนาจะเปนผลดีและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเปน
อนาคตของชาติตอไปในภายภาคหนาดวย 

  จากการศึกษาโดยรายงานวิจัยนี้    ผูศึกษาวิจัยสามารถวิเคราะหการประเมินผล 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ไดดังนี้ 
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            5.6.1  ขอดีของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

1.)   การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 ออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก ถือเปนมาตรการหนึ่งท่ีชวยลดปริมาณคดีอาญาท่ีจะขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว        ซ่ึงจะเห็นไดจากรายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534    ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัว
ประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550    ตั้งแตเดือนตุลาคม  พ.ศ.2549  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.
255030      แสดงใหเห็นวา  ในจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีมีท้ังส้ิน 50,550   คน     
โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีถูกกลาวหาและเปนความผิดท่ีอยูในเกณฑและไดเสนอความเห็นตาม
มาตรา 63   มีจํานวน 6,695   คน  คิดเปนรอยละ 13.244 ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมา
ดําเนินคดีท้ังหมด โดยจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจํานวน   5,428   คน   คิด
เปนรอยละ 81.075 ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและไดเสนอ
ความเห็นตามมาตรา 63      และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไดมีความเห็นแลว จํานวน 4,796   คน     
โดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นชอบกับผูอํานวยการสถานพินิจโดยมีความเห็นส่ังไม
ฟองจํานวน  4,749  คน     คิดเปนรอยละ 99.020    และพนักงานอัยการไมเห็นชอบกับ
ผูอํานวยการสถานพินิจโดยมีความเห็นส่ังฟองคดีอาญาแกเด็กและเยาวชน เพียง 47   คน    คิด
เปนรอยละ 0.980 เทานั้น     จึงทําใหเห็นวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดเีด็กและเยาวชนตามมาตรา 63   ถือวาเปน
การชวยแบงเบาภาระ หรือ หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากศาลเยาวชนและครอบครัวได  
อยางนอย  คิดเปนรอยละ 9.454   ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีท้ังหมด    
และยังทําใหคดีท่ีสมควรใชกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริงดําเนินไปไดอยางสะดวก และ
คลองตัวยิ่งขึ้น     ปริมาณของคดีเด็กและเยาวชนในระยะยาวก็จะลดลง    อีกท้ังกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    ยังชวยเสริมสรางความยุติธรรมอยางแทจริงโดยไมทอดท้ิง

                                                
           30 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2534 ต้ังแตวันที่ 1   ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 ถึง   ถึงเดือนกันยายน   พ.ศ. 2550   กลุมพัฒนาระบบงานคดี สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
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ผูเสียหายท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมโดยมีกระบวนการดูแลชดใชเยียวยาผูเสียหายโดยทุกฝาย
พอใจ 
            2.) การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน  ตามมาตรา 63   ออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน          ถือวาเปนมาตรการหนึ่งท่ีชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็ก
และเยาวชนในกลุมท่ีไดรับการส่ังไมฟองลงไดสวนหนึ่งเลยทีเดียว   เนื่องจากการจัดการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดได
สํานึกและแสดงความรับผิดชอบตอผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยไดรับโอกาสใหทําความดี    อันทํา
ใหไดรับการยอมรับจากผูเสียหาย   รวมท้ังการไดรับยอมรับจากครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ท่ีกระทําความผิด   และสมาชิกในชุมชนหรือสังคมนั้น      รวมตลอดถึงผูนําชุมชนและสมาชิก
ในกลุมชุมชนเองก็จะคอยชวยเฝาระวัง สอดสอง  ใหคําแนะนําและตักเตือนใหเด็กและเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดหลีกหางจากส่ิงท่ีไมควรเขาไปของแวะ     จึงมีผลเปนการลดโอกาสท่ีจะ
กระทําความผิดซํ้าขึ้นอีกในอนาคต     ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินการ
ตั้งแตเริ่มดําเนินการใช กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน  พ.ศ.2546  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2550  พบวาในจํานวนเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีจํานวน  182,982  คน  โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีถูกกลาวหาเปน
ความผิดอยูในเกณฑและไดเสนอความเห็นตามาตรา 63 มีจํานวน 27,073  คน    คิดเปนรอยละ   
14.795     ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีท้ังหมด    โดยจัดใหมีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน  จํานวน 20,607  คน  คิดเปนรอยละ 76.116  ของจํานวนเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดและอยูในเกณฑท่ีได เสนอความเห็นตามมาตรา 63    เปนคดีท่ี
พนักงานอัยการไดมีความเห็นแลวจํานวน  17,542  คน   โดยเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นชอบ
กับความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจและมีความเห็นส่ังไมฟองจํานวน  17,364  คน  คิด
เปนรอยละ 98.985  โดยท่ีเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า
จํานวนมีเพียง  651 คน31คิดเปนรอยละ  3.749  อยางไรก็ดี   ถาพิจารณาเปนรายปงบประมาณ 32  
แลวพบวา   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546   เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมา
                                                
        31 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ต้ังแตวันที่ 1  มิถุนายน 
พ.ศ. 2546 ถึง   ถึงเดือนธันวาคม   พ.ศ. 2550   กลุมพัฒนาระบบงานคดี สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
             32 อางแลว,เร่ืองเดียวกัน,   กลุมพัฒนากลุมพัฒนาระบบงานคดี สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
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กระทําความผิดซํ้า  คิดเปนรอยละ 1.372     ปงบประมาณ พ.ศ. 2547     เด็กและเยาวชนท่ีไดรับ
การส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า คิดเปนรอยละ    2.777      ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548     เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า      คิดเปนรอยละ  
3.347    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทํา
ความผิดซํ้า  คิดเปนรอยละ  4.377   และในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เด็กและเยาวชนท่ีไดรับ
การส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า  คิดเปนรอยละ  3.895   ซ่ึงจากการพิจารณาเปน
รายป   แสดงใหเห็นไดวา  เด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
และไดรับการส่ังไมฟองมีโอกาสท่ีจะกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกจึงมีอยูในระดับคอนขาง
นอย      
            3.)  การดําเนินการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตหลักเกณฑตาม
มาตรา 63 เปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดรับรูถึงผลของ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น   โดยพรอมท่ีจะแกไข และรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและ
พรอมบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหกับผูเสียหาย 
           4.)  การดําเนินการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตหลักเกณฑตาม
มาตรา 63     เปนวิธีการชวยสรางความสมานฉันทและความปรองดองใหแกทุกฝายไมวาจะ
เปนผูเสียหาย  ผูกระทําความผิด  ครอบครัว  และคนในชุมชน  ตลอดจนเปนการเพ่ิมพูนความ
รักและความสามัคคีของคนในชุมชน  และนํามาซ่ึงสันติสุขในสังคมไทย 
                 5.)   ชวยลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท้ังระบบตั้งแต
ตนจนจบ     เนื่องจากการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความประพฤติไมเส่ียงมาก มีคาใชจายนอยมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนอยางเปนทางการอยางเต็มรูปแบบเพราะเปนการลดขั้นตอนของการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหจบลงอยางรวดเร็วดวยความสมานฉันท 
          6.)  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  ถือวาเปนมาตรการท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน  โดยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการนี้จะไดรับความรวมมือจากท้ังผูเสียหาย
และเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และคนในชุมชนมากขึ้น         เพราะในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักแบบเต็มรูปแบบ  ตองเสียเวลามาก  
รวมท้ังมีความยากลําบากในการพิสูจนความเสียหาย  ในทางกลับกันการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวจะเพ่ิมแรงจูงใจใหกับเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดเรงทําความดี  และเพ่ือกลับคืนสูสังคมเร็วขึ้น  สําหรับผูเสียหายก็มีแรงจูงใจใน
การไดรับชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจและสรางความสมานฉันท
ปรองดองแกสมาชิกในชุมชนหรือสังคมในท่ีสุด 
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                   5.6.2   ขอเสียของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาเพ่ือใชหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   
          การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาเพ่ือใชหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนภายใตหลักเกณฑ ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิ ธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  ออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก ท่ีควรไดรับการปรับปรุง  อาทิเชน  
ยังไมมีกระบวนการติดตาม  ผลอยางจริงจัง รวมท้ังยังไมมีขอกําหนดท่ีมีลักษณะเปนมาตรการ
บังคับอยางเขมงวดแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ภายหลังจากการดําเนินการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนสําเร็จแลวใหกลับมารายงานตัวตอสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน       เพ่ือจะไดแนใจวาเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดกลับตัวเปนคนดีอยางแทจริงและไม
กลับมากระทําความผิดซํ้าอีกและเม่ือพนจากการเปนเยาวชนแลวก็จะเปนผูใหญท่ีดีในวัน
ขางหนา   
 นอกจากนี้     ในสวนของจํานวนเจาพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  พนักงาน
คุมประพฤติ     นักจิตวิทยา     และพนักงานสังคมสงเคราะห  เปนตน  ยังมีจํานวนนอยไมได
สัดสวนกับภาระงาน      จึงเห็นสมควรไดรับการพิจารณาเพ่ิมจํานวนบุคลากรในทุกทองท่ี       
โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีปริมาณคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและถูกสงมาดําเนินคดียัง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนจํ านวนมาก    อาทิ เชน  ใ นเขตพ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร       ท้ังนี้เพ่ือสอดคลองกับภาระงาน  และเพ่ือวัตถุประสงคอันเปนประโยชน
สูงสุดท่ีเด็กและเยาวชนจะไดรับอยางแทจริง ( The  best  of   the  child  ) 
 
       5.6.3   ขอเสนอแนะของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาเพ่ือใชหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว   
  ก. ขอเสนอแนะดานกฎหมาย 
     1.)  ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2534    โดยเฉพาะมาตรา 63   ควรบัญญัติถึง หลักการและวิธีการ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือ 
หันเหคดีเด็กและเยาวชนภายใตเง่ือนไขใดบางไวอยางชัดเจน         รวมท้ังบัญญัติถึงมาตรการ
ติดตามผลตามแนวทางแกไขเพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดปฏิบัตไิดจริงท้ังนี้ เพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดในแผนแกไขฟนฟูของการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี ้
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   2.)  เสนอใหมีการแกไข มาตรา 63  โดยการกําหนดเง่ือนไขในการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน  ไมควรยึดติดกับอัตราโทษเทานั้นควรกําหนดเปนประเภทของความผิด  
และควรนําเรื่องชวงอายุของผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนท่ีแตกตางกันมาเปน
ขอพิจารณาในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก 
   3.)  ควรปรับปรุงกฎหมายโดยกําหนดใหนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาใชไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  กลาวคือ   ตั้งแตใน
ช้ันเจาพนักงานตํารวจ   ในช้ันกอนฟอง  ตลอดจนในช้ันฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
   4.)   ควรผอนคลายหลักเกณฑเรื่องการฟองคดีและการขอผัดฟองตามาตรา  51  และ
เรื่องการขออนุญาตฟองตออัยการสูงสุดตามมาตรา  53    เพ่ือขยายระยะเวลาและเพ่ิมโอกาส
ใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงในการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น    ท้ังนี้ เพ่ือเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชนในการหันเหคดีเด็ก
และเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักไดมากยิ่งขึ้น  
         ข.  ขอเสนอแนะดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
    1.)  ควรกําหนดจํานวนของบุคลากรในดานการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาท่ี  ความรับผิดชอบและปริมาณคด ี
   2.)  สงเสริมใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดมี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาความสามรถ  และประสบการณดานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท (Restorative  Justice)  ในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  
(Family  and  Community  Groups  Conference  ) กับท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ  
เพ่ือการพัฒนาท่ีมีศักยภาพโดยเปนไปอยางตอเนื่อง 
   3.)  ควรจัดสรรงบประมาณในสวนบุคลากรในการดําเนินการอยางเพียงพอและควร
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
             ค.  ขอเสนอแนะดานเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด 
    1.)  ควรมีการกําหนดมาตรการบังคับ  กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามแผนแกไขฟนฟูและการเยียวยาบรรเทาความเสียหายใหแก
ผูเสียหาย รวมท้ังชุมชนท่ีเด็กและเยาวชนนั้นอาศัยอยู  พรอมท้ังควรมีมาตรการบังคับให  บิดา  
มารดา  หรือผูปกครอง  ตองรับผิดชอบในกรณีดังกลาวดวย 
  2.)   ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  รวมท้ังผูนําชุมชน
ในการติดตามและประเมินผลสําหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดภายหลังจากการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนสําเร็จลงแลว   เพ่ือใหแนใจไดวาเด็กและเยาวชนเหลานั้นกลับตัวเปน
คนดีอยางแทจริง โดยจะไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกเม่ือเติบโตเปนผูใหญแลวก็ตาม 
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       ง. ขอเสนอแนะดานผูเสียหาย 
   1.)   สงเสริมการมีสวนรวมของผูเสียหายในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนให
มากขึ้น 
   2.)   ควรใหความสําคัญกับผูเสียหายมากขึ้น  โดยเฉพาะในการฟนฟูความเสียหาย
ทางดานจิตใจ  ท้ังนี้จึงตองพิจารณาโดยขึ้นอยูกับประเภทของความผิดท่ีเกิดขึ้นกับผูเสียหาย
เปนสําคัญ 
           จ. ขอเสนอแนะอื่น  ๆ
                1.) ควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในเชิงรุกใหแกเด็ก  และเยาวชนใหมากขึ้น    
โดยเฉพาะตามสถาบันการศึกษา  และในชุมชนตางๆ ในแตละจังหวัด     และนําชุมชนเขามามี
สวนในการติดตามดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชน 
               2.)   สงเสริมใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนเอง  และตองติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
               3.)  สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดและวางแผนในการแกไขฟนฟู
เด็กและเยาวชนในกิจกรรมการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ตลอดจนกระตุนใหภาค
สังคมตระหนักวาเด็กและเยาวชนเปนผลผลิตของสังคม  ดังนั้นสังคมจึงตองมีสวนรวม
รับผิดชอบดวย 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
   
 
                    ในสวนนี้ จะเปนการสรุปผลจากการศึกษาผลการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตอง
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแตบทท่ี 1  จนถึงบทท่ี 5  พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือนํามาใช
เปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหสัมฤทธ์ิผลอยางแทจริงและกอใหเกิดผลดียิ่งขึ้นกับทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ 
6.1  บทสรุป 
                 แตเดิม กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน มีลักษณะเปนการใชอํานาจรัฐ 
มากกวาการใหบริการดานความยุติธรรม   โดยมีลักษณะปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชน  หรือองคกรภายนอกกระบวนการยุติธรรม  และมักมีแนวทางปฏิบัติท่ียังยึดติดกับ
การมุงเนนในการปราบปรามผูกระทําความผิด  และการจับกุมดําเนินคดี     ซ่ึงขณะเดียวกันใน
ปจจุบันก็มีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญาสูงขึ้นเปนลําดับโดยเฉพาะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย  และความเปนเกี่ยวกับเพศ และ ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด1     จึงทําใหปริมาณเด็กและเยาวชนหล่ังไหลเขามาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนโดยมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ    เด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและตองถูกสงตัวมาควบคุม
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจึงมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  จนเกิดสภาพ
ของปญหาความแออัดในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  หรอืเรียกวาเด็กและเยาวชน
ลนสถานพินิจ    การเยียวยา บําบัด และแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนจึงไมไดผลอยางจริงจัง     
เกิดปญหาสังคมในรูปแบบของการกระทําความผิดซํ้า    ดังนั้นจึงตองมีแนวทางในการแบงเบา
ภาระคดีโดยการหันเห  (Diversion )  คดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดบางประเภทออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก และเยาวชนกระแสหลัก   ประเทศไทย โดยกระทรวง
ยุติธรรมจึงไดนําแนวคิดในระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ( Restorative  Justice  )  

                                                
          1 รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ   ประจําป  2548  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม. 
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มาใชเพ่ือจดัการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในรูปแบบของการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน   (Family    and Community   Groups  Conferencing )   ซ่ึงมีหลักการท่ี
สอดคลองกับสังคมไทยท่ีเปนสังคมท่ีมีความเมตตา    มีความเอ้ืออาทร  และมีการใหอภัยซ่ึงกัน
และกัน     จึงถือวาเปนแนวทางท่ีสันติและกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายโดยไมเสียความเปน
ธรรมตอสมาชิกในสังคม      ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชในระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนนี้    ยัง
เปนการใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและสํานึกผิดไดแกไขปรับปรุงความ
ประพฤติของตนเองเพ่ือกลับตัวเปนคนดีและกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว  ซ่ึงวิธีการนี้นอกจากชวย
ทําใหเด็กหรือเยาวชนไมตองถูกตราบาปแลว (sigma)    ยังชวยประสานรอยราวใหทุกฝายไมวา
จะเปนผูเสียหาย    เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและครอบครัว  รวมท้ังชุมชนท่ีเด็กและ
เยาวชนนั้นอาศัยอยูไดกลับมาสมานฉันทปรองดองกันดังเดิม  และเนื่องจากการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนไดชวยแกไขพฤตินิสัยแกเด็กและเยาวชนกลุมนี้ได   จึงสามารถชวย
ปองกันการกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก  และลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวลง
ไดในระดับหนึ่ง 
 
              6.1.1 สรุปผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากสถิติการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนควบคูกับการใชมาตรา63เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม 
               จากการศึกษาวิจัย พบวา  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตของบทบัญญัติมาตรา  63   แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534    ของสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 จนกระท่ังปจจุบันนี้  มี
ประสิทธิภาพท่ีดีในระดับหนึ่ง     แตจากรายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
กลับพบวา มีการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนนับวายังอยูในระดับคอนขางนอย เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณคดีท่ี
นําเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก     อีกท้ังการจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนขึ้นภายใตมาตรา 63 นั้น สามารถนํามาใชไดเฉพาะในช้ันกอนฟองเทานั้น  และนํามา
ใชไดโดยมีขอจํากัดอยูท่ีเรื่องของอัตราโทษ รวมท้ังในเรื่องระยะเวลาในการฟองคดีท่ีมีอยูอยาง
จํากัด        โดยในช้ันพิจารณาคดี และช้ันบังคับคดีก็ยังไมสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชได อาจจะเนื่องมาจากไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายรองรับ    รวมท้ังมุมมองของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
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เด็กและเยาวชนท่ียังคงยึดติดกับระเบียบปฏิบัติแบบเดิม   อยางไรก็ดี ถาหากสามารถนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมครอบครัวมาใชหันเหคดีเด็กและเยาวชนได
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแลว   ยอมนาจะเปนผลดีและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเปนอนาคตของชาติตอไปในภายภาคหนา 
              จากการศึกษาถึงรายงานผลการดําเนินการของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนท่ัวประเทศ   ท่ีไดนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับมาตรา  63     เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแตเริ่มดําเนินการใชมาตรการดังกลาว คือ ตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน  
พ.ศ. 2546     จนถึง  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2550    พบวามีเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัว
มาดําเนินคดี   มีจํานวนท้ังส้ิน    182,982   คน   เปนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูใน
เกณฑและไดเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63    มีจํานวน  27,073 คน    คิดเปนรอยละ  14.795   
ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมดในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน     มีจํานวน  20,607  คน   คิดเปนรอยละ  76.116  ของจํานวนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63 ได   ผูอํานวยการ
สถานพินิจเสนอความเห็นเพ่ือส่ังไมฟอง  มีจํานวน  17,542  คนโดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงาน
อัยการเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟอง    มีจํานวน  17,364  คน   คิดเปนรอยละ  98.985      และเปน
คดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง   มีจํานวน 178   คน     คิดเปนรอยละ 1.015       
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า มีจํานวน  651  คน  
คิดเปนรอยละ  3.749   อยางไรก็ดีถาไดพิจารณาจากในปงบประมาณ พ.ศ.  2550    พบวา  มี
เด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดี  จํานวนท้ังส้ิน  50,550 คน เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินหาป   มีจํานวน  21,505    คิดเปน
รอยละ  42.542   ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับและถูกสงตัวมาดําเนินคดีท้ังหมด     เปนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63   มีจํานวน  6,695  คน       
คิดเปนรอยละ  31.132    ของจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูง
ใหจําคุกไมเกินหาป     สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจัดใหมีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน มีจํานวน  5,428  คน    คิดเปนรอยละ  81.075  ของจํานวนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดท่ีอยูในเกณฑและเสนอความเห็นใหใชมาตรา 63   และพนักงานอัยการ
มีความเห็นแลว มีจํานวน  4,796  คน โดยจําแนกเปนคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นดวยกับความเห็น
ของผูอํานวยการสถานพินิจและมีคําส่ังไมฟอง  มีจํานวน  4,749   คน   คิดเปนรอยละ  99.020   
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และเปนคดีท่ีพนักงานอัยการไมเห็นดวยและมีคําส่ังฟอง   มีจํานวน 47   คน  คิดเปนรอยละ 
0.980      สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า มีจํานวน  
185  คน  คิดเปนรอยละ  3.896     สําหรับเด็กและเยาวชนสวนท่ีเหลือยังอยูในระหวางรอการ
พิจารณา  ทําใหประหยัดงบประมาณของรัฐในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมช้ันถัดไป
มากกวา 100  ลานบาทตอป 2   จึงทําใหเห็นวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63   ถือวา
เปนการชวยแบงเบาภาระ หรือ หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากศาลเยาวชนและครอบครัวได  
อยางนอย  คิดเปนรอยละ 9.454   ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีท้ังหมด    
และยังทําใหคดีท่ีสมควรใชกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริงดําเนินไปไดอยางสะดวก และ
คลองตัวยิ่งขึ้น     ปริมาณของคดีเด็กและเยาวชนในระยะยาวก็จะลดลง    อีกท้ังกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    ยังชวยเสริมสรางความยุติธรรมอยางแทจริงโดยไมทอดท้ิง
ผูเสียหายท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมโดยมีกระบวนการดูแลชดใชเยียวยาผูเสียหายโดยทุกฝาย
พอใจ 
 
               6.1.2  สรุปผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ในตางประเทศ 
            จากการศึกษาระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุม
กลุมครอบครัวท่ีใชในตางประเทศ   อันไดแก  ประเทศนิวซีแลนด  ประเทศออสเตรเลีย  
ประเทศญี่ปุน  และประเทศสิงคโปร    พบวา กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของ
ประเทศตางๆ  เหลานั้นไดใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชน  ผูกระทําความผิด  และ
ผูเสียหายในการแกไขฟนฟูและปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  
โดยมองวาปญหาอาชญากรรมนั้นไมใชเรื่องท่ีกระทําตอรัฐและกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของรัฐเทานั้น  แตยังเปนเรื่องท่ีกระทําตอความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูกระทําความผิด  
ผูเสียหาย  และชุมชนท่ีอาชญากรรมเกิดขึ้นดวย  ดังนั้นภายใตแนวคิดนี้  ทุกฝายท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมจึงตองมีบทบาทรวมกันในการเขามาแกไขปญหาเพ่ือนําความ
สมานฉันทกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง  ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆเหลานั้นจึงไดนําหลักของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวมาบัญญัติไวใน
กฎหมาย  โดยตระหนักถึงความสําคัญของระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวา

                                                
        2 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ปงบประมาณ   พ.ศ. 2550  กลุมพัฒนาระบบงาน
คดี  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม. 
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สามารถจัดการแกไขปญหาการกรทําความผิดของเด็กและเยาวชนได โดยมีกระบวนการท่ีทํา
ใหเด็กและเยาวชนสํานึกผิด และในขณะเดียวกันผูเสียหายก็ไดรับการเยียวยาความเสียหายท้ัง
ในดานวัตถุและทางดานจิตใจ  ตลอดจนทําใหคนในชุมชนหรือสังคมนั้นเกิดความสงบ
เรียบรอย      อยางไรก็ตามในสวนของรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติในแตละประเทศอาจมี
ความแตกตางกันไปบางในบางเรื่อง  อาทิเชน  กฎหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัวของประเทศ
นิวซีแลนด   คือ  The  Children , Young  Persons  and   theirs   Families   Act 1989 กําหนดวา
คดีเด็กและเยาวชนทุกคดี  ยกเวน  คดีความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา  ใหนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใหเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน     ซ่ึงวิธีประชุมกลุมและครอบครัวใน
ประเทศนิวซีแลนดสามารถชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนไดถึงรอยละ 803       แตสําหรับ
ประเทศไทยสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเปนมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดเฉพาะกับคดีบางประเภทเทานั้น 
อาทิเชน  คดีอาญาท่ีมีขอหาเล็กๆ นอยๆ หรือคดีอาญาท่ีมีขอหาไมรายแรง  และตองไมใชคดีท่ี
รัฐมีนโยบายปราบปรามเปนพิเศษ    เปนตน     สําหรับกฎหมายของประเทศออสเตรเลียท้ัง
สองฉบับ คือ The Young  Offender Act 1997  และ Crimes (Restorative  Justice ) Act  2004      
กําหนดใหทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ตํารวจ   อัยการ  
และศาลเยาวชนและครอบครัว  สามารถสงคดีเด็กและเยาวชนไปสูระบบการประชุมกลุม
ครอบครัวได   จึงแสดงใหเห็นวาประเทศออสเตรเลียนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวมาใชเปนมาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเลยทีเดียว   แตสําหรับประเทศไทย
สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใช
เปนมาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดในช้ันกอนฟองคดีตอศาลเยาวชนและ
ครอบครัวเทานั้น        สําหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร กําหนดใหศาลเด็ก
และเยาวชนเปนผูมีอํานาจใชดุลยพินิจในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิ ธี
ประชุมกลุมครอบครัวมาใช  โดยศาลเด็กและเยาวชนเปนผูจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัว
ขึ้นเอง ท่ีเรียกวา  Family Conference      แตสําหรับในประเทศไทยสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจะเปนหนวยงานเดียวท่ีดําเนินการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนได    

                                                
         3Umbriet, M ,S, Family Group  Conferencing : implications  for  crime  victims , ( Washington  D.C. : Office  for  
Victims  of  crime , U.S. Department  of justice , 2000) , p.3. 
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                6.1.3  สรุปผลที่ไดจากความคิดเห็นจากการการตอบแบบสอบถาม 
             จากการศึกษาวิจัยโดยถามความเห็นผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล รวม 6 จังหวัด โดยอาศัย
แบบสอบถามในประเด็นตามตัวช้ีวัด  4   ดาน  ไดแก   1.) การบรรลุวัตถุประสงค หรือ
เปาหมาย   2.) ความคุมคาในการใชทรัพยากรในการดําเนินการ   3.) คุณภาพในการบริหาร
จัดการ   4.) ผลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กเละเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครวั   ผูศึกษาวิจัย
ไดวิเคราะหโดยแบงขอมูลออกเปน สองสวน  กลาวคือ สวนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลตามความ
คิดเห็นในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพ  และ สวนท่ี 2  วิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นโดย
จําแนกตามกลุมอาชีพ     
              สวนที่ 1  เปนการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นในภาพรวมของทุกกลุมอาชีพ  
ซ่ึงผูศึกษาวิจัยพบวา     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา     กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายอยูใน
ระดับคอนขางมาก  และมีความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องความรูความเขาใจ
ของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชน    แตสําหรับในเรื่องจํานวนเจาพนักงานและงบประมาณท่ีนํามาใชในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีความ
คุมคาอยูในระดับปานกลาง   และการบริหารจัดการมีคุณภาพดีในทุกประเด็น  ไมวาจะเปน
เรื่องประสิทธิภาพ   เรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ี    เรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชน    
และเรื่องความรวมมือของผูเสียหายในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีอยูในระดับคอนขางมาก    โดยเฉพาะในการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชควบคูกับ
มาตรา    63    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  กอใหเกิดผลสําเร็จในทุก
ประเด็น  ไมวาจะเปนเรื่องผลของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ     ความคุมคาในการนํามาใช  การชวย
ลดปริมาณคดี    การแกไขพฤตินิสัย    การชวยลดการกระทําความผิดซํ้า  และการประสบ
ความสําเร็จในการนํามาใชอยูในระดับคอนขางมากในทุกประเด็น   
         สวนที่ 2  เปนการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นโดยจําแนกตามกลุมอาชีพ      ดังนี้     
          กลุมอาชีพที่หนึ่ง  เปนกลุมท่ีใกลชิดกับปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
และเปนผูเกี่ยวของโดยตรงในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
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ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความคิดเห็นวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนกระแสหลักบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมได
คอนขางมาก    และมีความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในเรื่องความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ   และมีคุณภาพการบริหารจัดการ
โดยรวมอยูในระดับคอนขางมากโดยเฉพาะในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีเกี่ยวของ  และ
ในเรื่องความรวมมือของเด็กและเยาวชนมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมากเทากัน   
อยางไรก็ดี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  มีผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมาก โดยเฉพาะในเรื่องความคุมคาในการนํามาใชมีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับ
คอนขางมาก       
          กลุมอาชีพที่สอง  เปนกลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.
2534   ซ่ึงไดแก  ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว    พนักงานอัยการฝายคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  และพนักงานสอบสวน    ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา   การ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเห
คดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลักบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดคอนขางมาก     และมีความคุมคาในการ
ใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับคอนขางมากโดยเฉพาะในเรื่องความรูความเขาใจของ
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ    และในดานคุณภาพในการบริหารจัดการ  ผูตอบสวนใหญยังไมแนใจวา
การบริหารจัดการโดยรวมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในเรื่องการใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนไปอยางมี
คุณภาพดีหรือไม   อาจเปนเพราะบางครั้งยังขาดการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
อาทิเชน  พนักงานสอบสวน     รวมท้ังอาจเปนกรณีท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดติดภารกิจจึงไมสามารถไมเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ได     จึงสงผลใหการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร     
อยางไรก็ดี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา  มีผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมากโดยเฉพาะในเรื่องผลในการชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวมี
คาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับคอนขางมาก   
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           กลุมอาชีพที่สาม   เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงไดแก  ผูเสียหาย  เด็กและเยาวชนท่ีอยู
ในความควบคุมของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและประชาชนท่ัวไป    ซ่ึงผูตอบ
สวนใหญมีความคิดเห็นวา การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชน   และ
ครอบครัวบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมไดในระดับคอนขางมาก     
และมีความคุมคาในการใชทรัพยากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยผูตอบสวนใหญไม
ทราบวา  จํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ  และงบประมาณท่ีนํามาใชคุมคาและมีสัดสวน
เหมาะสมกับสภาพงานหรือไม  และมีคุณภาพการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางมากโดยเฉพาะในเรื่องความรวมมือของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและ ในเรื่องความรวมมือ
ของเด็กและเยาวชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมาก   อยางไรก็ดีผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความคิดเห็นวา  มีผลสําเร็จโดยรวมอยูในระดับคอนขางมากโดยเฉพาะเรื่องความคุมคา
ในการนํามาใช 
                จากการศึกษาวิจัยโดยถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมของทุก
กลุมอาชีพเกี่ยวกับการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนท่ีมีตอพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 6  จังหวัด    ผูตอบสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมมากท่ีสุด  ท้ังในสวนการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเปน
รายบุคคล   และเปนพ้ืนท่ีเขตท่ีมีความคุมคาในการใชทรัพยากรมากท่ีสุด   โดยเฉพาะในเรื่อง
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท่ีมีความรูความเขาใจในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี        
โดยเฉพาะในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี ไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี  ไมวาจะเปนผูเสียหาย  
เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและครอบครัวเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ       จึงแสดงใหเห็นวาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปทุมธาน ีมีการบริหารจัดการในเรื่องการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
อยางมีคุณภาพท่ีดี      และยังพบวา มีคะแนนคาเฉล่ียในเรื่องผลสําเร็จโดยรวมในทุกๆ ดานมาก
ท่ีสุด    ไมวาจะเปนเรื่องผลของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ     ความคุมคาในการนํามาใช  การชวยลด
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ปริมาณคดี    การแกไขพฤตินิสัย   การชวยลดการกระทําความผิดซํ้า    และการประสบ
ความสําเร็จในการนํามาใชและอยูในระดับคอนขางมากในทุกประเด็น   
 
                6.1.4  สรุปผลที่ไดจากความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ 
           จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน ไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ  อัยการฝายคดีเด็กและเยาวชน และผูพิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัว ในสวนของพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล รวม 6 
จังหวัด    อาจจะกลาวโดยสรุปไดวา  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนท่ีนํามาใชควบคูกับมาตรา  63   เปนมาตรการท่ีมีเปาหมายดี และเปน
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดีในระดับหนึ่งดวย   กระทรวงยุติธรรม โดยสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  นั้นมี
วัตถุประสงคหลัก คือ ไมตองการใหเด็กหรือเยาวชนเขามาสูกระบวนการของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวโดยไมจําเปน  โดยตองการชวยใหเด็กหรือเยาวชนบางกลุมท่ีมีความประพฤติ
เสียหายไมมากไดมีโอกาสแกไขและปรับปรุงพฤตินิสัยของตนเองใหเปนคนดี และกลับคืนสู
สังคมโดยเร็วโดยไมมีตราบาปติดตัว (Sigma)   และมุงหวังใหทุกฝาย  ซ่ึงไดแก  ผูเสียหาย  เด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  รวมท้ังชุมชนท่ี
เด็กและเยาวชนนั้นอาศัยอยู สามารถปรับความเขาใจกันและกลับคืนดีดังเดิม        เพ่ือนําความ
สันติสุขกลับมาสูชุมชนและสังคมดังเดิม    ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเห
คดีสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและไดรับการ
ส่ังไมฟองกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกปรากฏวามีจํานวนนอย     จึงสงผลโดยตรงตอการลด
การทําความผิดซํ้า     และชวยลดปริมาณคดีอาญาเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไดในระดับหนึ่ง    อยางไรก็ดีอาจพบปญหาบางประการเกี่ยวกับความคุมคาในการ
ใชทรัพยากรไดแก  จํานวนบุคลากร และงบประมาณยังไมสอดคลองกับภาระงาน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีเขตท่ีมีคดีมาก อาทิเชน กรุงเทพมหานคร เปนตน  
 
6.2   ขอเสนอแนะ 
              เม่ือผูศึกษาวิจัยวิเคราะหขอมูลจากทางสถิติ   ขอมูลจากแบบสอบถาม  ขอมูลจากการ
สัมภาษณ  และขอมูลจากการศึกษากฎหมายตางประเทศ  สามารถประเมินผลกระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวท่ีนํามาใชควบคูมาตรา 63   เพ่ือหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยไดแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้      
 
         1.  สวนที่มีประสิทธิภาพดีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนที่นํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้น
สูศาลเยาวชนและครอบครัว 
             1.)  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 63 ออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก ถือเปนมาตรการหนึ่งท่ีชวยลดปริมาณคดีอาญาท่ีจะขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัวลงไดในระดับหนึ่ง   ซ่ึงจะเห็นไดจากรายงานผลการดําเนินการเพ่ือ
หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534  ของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนท่ัวประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตั้งแตเดือนตุลาคม  พ.ศ.2549  ถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ.25504   พบวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนชวยแบงเบาภาระ หรือ หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากศาลเยาวชนและครอบครัว
ได อยางนอย    คิดเปนรอยละ 9.454   ของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาดําเนินคดีท้ังหมด  
และยังทําใหคดีท่ีสมควรใชกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริงดําเนินไปไดอยางสะดวก และ
คลองตัวยิ่งขึ้นดวย         
                 2 .) การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน  ตามมาตรา 63   ออกจากกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน       ถือวาเปนมาตรการการท่ีดีท่ีชวยลดการกระทําความผิดซํ้าของเด็ก
และเยาวชนในกลุมท่ีไดรับการส่ังไมฟองลงไดในระดับหนึ่ง  โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินการตั้งแตเริ่มดําเนินการใช กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนควบคูกับมาตรา 63  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นศาล
เยาวชนและครอบครัว    เปนรายปงบประมาณ 5  พบวา   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546   เด็กและ

                                                
         4 รายงานผลการดําเนินการเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใชมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2534 ต้ังแตวันที่ 1   ตุลาคม 
พ.ศ. 2549   ถึงเดือนกันยายน   พ.ศ. 2550   กลุมพัฒนาระบบงานคดี สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
             5 อางแลว,เร่ืองเดียวกัน,   กลุมพัฒนากลุมพัฒนาระบบงานคดี สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม. 
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เยาวชนท่ีไดรับการ ส่ังไมฟองและกลับมากระทําคว ามผิดซํ้า   คิด เปนรอยละ 1.372     
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547     เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิด
ซํ้า คิดเปนรอยละ    2.777   ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548   เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไม
ฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า      คิดเปนรอยละ  3.347    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   
เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้า  คิดเปนรอยละ  4.377      
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เด็กและเยาวชนท่ีไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทํา
ความผิดซํ้า  คิดเปนรอยละ  3.895     แสดงใหเห็นไดวา  เด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและไดรับการส่ังไมฟองและกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกจึงมี
อยูในระดับคอนขางนอย      
  3.)  การดําเนินการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนภายใตหลักเกณฑตาม
มาตรา 63 เปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดรับรูถึงผลของ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น   โดยพรอมท่ีจะแกไข และรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและ
พรอมบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหกับผูเสียหาย 
   4.)  การดําเนินการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนภายใตหลักเกณฑตาม
มาตรา 63     เปนวิธีการชวยสรางความสมานฉันทและความปรองดองใหแกทุกฝายไมวาจะ
เปนผูเสียหาย  ผูกระทําความผิด  ครอบครัว  และคนในชุมชน  ตลอดจนเปนการเพ่ิมพูนความ
รักและความสามัคคีของคนในชุมชน  และนํามาซ่ึงสันติสุขในสังคมไทย 
   5.)  ชวยลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท้ังระบบ
ตั้งแตตนจนจบ     เนื่องจากการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสําหรับเด็กและเยาวชน
ท่ีมีความประพฤติไมเสียหายมาก    จะมีคาใชจายนอยมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนอยางเปนทางการอยางเต็มรูปแบบเพราะเปนการลดขั้นตอน
ของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหจบลงอยางรวดเร็วดวยความ
สมานฉันท 
                6.)  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว  
ถือวาเปนมาตรการท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  โดยเจาหนาท่ี ท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการนี้จะไดรับความรวมมือจากท้ังผูเสียหายและผูกระทําความผิด  และ
คนในชุมชนมากขึ้น   พราะในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแส
หลักแบบเต็มรูปแบบ  ตองเสียเวลามาก  รวมท้ังมีความยากลําบากในการพิสูจนความเสียหาย  
ในทางกลับกัน  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัว
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จะเพ่ิมแรงจูงใจใหกับผูกระทําความผิดเรงทําความดี  และเพ่ือกลับคืนสูสังคมเร็วขึ้น  สําหรับ
ผูเสียหายก็มีแรงจูงใจในการไดรับชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจและ
สรางความสมานฉันทปรองดองแกสมาชิกในชุมชนหรือสังคมในท่ีสุด 
             2.  สวนที่ควรไดรับการปรับปรุงของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนที่นํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
                   1.)   ยังขาดมาตรการบังคับอยางเขมงวดในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด ภายหลังจากการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสําเร็จแลว  เพ่ือจะได
แนใจวาเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดกลับตัวเปนคนดีอยางแทจริงและไมกลับมากระทําความผิดซํ้า
อีกและเม่ือพนจากการเปนเยาวชนแลวก็จะเปนผูใหญท่ีดีในวันขางหนา   
      2.)   จํานวนเจาพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการจัดประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนและบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ยังไมไดสัดสวนกับภาระงาน     

3.  สวนที่เสริมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดย
วิธีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนที่นํามาใชควบคูกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชน
โดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว 
               3.1  ดานกฎหมาย 
                1.)  ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2534   โดยเฉพาะมาตรา 63   ควรบัญญัติถึง หลักการ
และวิธีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
มาใชเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนภายใตเง่ือนไขใดบางไวอยางชัดเจน    รวมท้ังบัญญัติถึง  
มาตรการติดตามผลตามแนวทางแกไขเพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดปฏิบัติไดจริง
ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในแผนแกไขฟนฟูของการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี ้
                   2.)  เสนอใหมีการแกไข มาตรา 63  โดยการกําหนดเง่ือนไขในการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชน    โดยไมควรยึดติดกับอัตราโทษเทานั้นควรกําหนดเปนประเภทของ
ความผิด  และควรนําเรื่องชวงอายุของผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนท่ีแตกตางกันมา
เปนขอพิจารณาในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก 
  3.)  ควรปรับปรุงกฎหมายโดยกําหนดใหนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  กลาวคือ   
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ตั้งแตในช้ันเจาพนักงานตํารวจ   ในช้ันกอนฟอง  ตลอดจนในช้ันฟองคดีตอศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
   4.)   ควรผอนคลายหลักเกณฑเรื่องการฟองคดีและการขอผัดฟองตามาตรา  
51  และเรื่องการขออนุญาตฟองตออัยการสูงสุดตามมาตรา  53   เพ่ือขยายระยะเวลาและเพ่ิม
โอกาสใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงในการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมากขึ้น    ท้ังนี้ เพ่ือเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชนในการ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก
ไดมากยิ่งขึ้น  
         3.2   ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
                               1.) ควรกําหนดจํานวนของบุคลากรในดานการดําเนินการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาท่ี  ความรับผิดชอบและปริมาณคดี 
                               2.) สงเสริมใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุก
ฝายไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาความสามารถ  และประสบการณดานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative  Justice)  ในรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  (Family  and  Community  Groups  Conference  ) กับท้ังหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาท่ีมีศักยภาพโดยเปนไปอยางตอเนื่อง 
                              3.) ควรจัดสรรงบประมาณในสวนบุคลากรในการดําเนินการอยางเพียงพอ
และควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
                              4.)รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน   รวมท้ังสรางความ
ภาคภูมิใจในภารกิจท่ีตนรับผิดชอบ 
          
                          3.3  ดานเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด 
   1.)  ควรมีการกําหนดมาตรการบังคับ  กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามแผนแกไขฟนฟูและการเยียวยาบรรเทาความ
เสียหายใหแกผูเสียหาย รวมท้ังชุมชนท่ีเด็กและเยาวชนนั้นอาศัยอยู  พรอมท้ังควรมีมาตรการ
บังคับให  บิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  ตองรับผิดชอบในกรณีดังกลาวดวย 
                  2.)   ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  รวมท้ังผูนํา
ชุมชนในการติดตามและประเมินผลสําหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดภายหลังจากการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสําเร็จลงแลว   เพ่ือใหแนใจไดวาเด็กและเยาวชนเหลานั้น
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กลับตัวเปนคนดีอยางแทจริง โดยจะไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกเม่ือเติบโตเปนผูใหญแลวก็
ตาม 
               3.4  ดานผูเสียหาย   
  1.) สงเสริมการมีสวนรวมของผูเสียหายในการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนใหมากขึ้น 
 2.)   ควรใหความสําคัญกับผูเสียหายมากขึ้น  โดยเฉพาะในการฟนฟูความ
เสียหายทางดานจิตใจ  ท้ังนี้จึงตองพิจารณาโดยขึ้นอยูกับประเภทของความผิดท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูเสียหายเปนสําคัญ 
               3.5   ดาน อื่นๆ 
                    1.) ควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในเชิงรุกแกเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น
และตองกระทําอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะตามสถาบันการศึกษา  และในชุมชนตางๆ ในแตละ
จังหวัด     และนําชุมชนเขามามีสวนในการติดตามดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชน 
                     2.)  สงเสริมใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยชุมชนเอง  และตองติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
                    3.)  สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดและวางแผนในการ
แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  ตลอดจนกระตุน
ใหภาคสังคมตระหนักวาเด็กและเยาวชนเปนผลผลิตของสังคม  ดังนั้นสังคมจึงตองมีสวนรวม
รับผิดชอบดวย 
               4.)  ทุกองคกรควรหันมาสนับสนุนและสงเสริม  เพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดี
ใหเกิดขึ้นในครอบครัว  โดยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองในฐานะสมาชิกท่ีดีของครอบครัว   รวมท้ังสนับสนุนใหครอบครัว คือ บิดา มารดา  
ผูปกครองรวมท้ังสมาชิกทุกคนในครอบครัวทําหนาท่ีของตนใหเหมาะสม  อาทิเชน สราง
ความรักความเขาใจกันภายในสมาชิกในครอบครัว  รวมท้ังสถาบันศึกษาควรเนนใหนักเรียน    
นิสิต  และนักศึกษาเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวและมีสวนในการกระตุนการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีขึ้นในครอบครัว 

DPU



 270 

                                                      บรรณานุกรม 
 
 
ภาษาไทย 
                                                                       หนังสือ 
 
กิตติพงษ  กิตยารักษ.  2545.  “กระบวนทัศนใหมในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา.”  ใน  

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท: ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย (Restorative Justice: A 
New Alternative for the Thai  Criminal Justice), 1 – 13.  กรุงเทพฯ: กระทรวง
ยุติธรรม รวมกับ โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจัย (สกว.). 

................................  2549.  “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท: หลักการและแนวคิด.”  ใน  
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว, 1 – 9.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขา
รับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

................................   2549.  “ปุจฉา – วิสัชนา วาดวย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.”  ใน  
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว, 1 – 8.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขา
รับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

………………………..2550. “ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทหลักการและแนวคิด.” ใน เอกสาร 
              ประกอบการสัมมนาเร่ืองยุติธรรมชุมชน...หนทางสูสังคมแหงความเปนธรรม. 
               กระทรวงยุติธรรมและโครงการพัฒนากฎหมายไทยสํานักงานกองทุนการวิจัย. 
คณิต ณ นคร. 2549. “ เปาหมายของการดําเนินคดีเด็ก .” กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
               พิมพครั้งท่ี 7 แกไขเพ่ิมเติม- ปรับปรุงใหม . สํานักพิมพวิญูชน. 
จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย.  2545.  “การปรับกระบวนทัศนกระบวนการยุติธรรมไทย: จากการแกแคน     
              ทดแทนสูการสมานฉันท (Shift of Paradigm in the Thai Criminal Justice Process:   

DPU



 271 

              From Retribution to Restorative Justice).”  ใน เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทาง  
              วิชาการ เร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท: ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการ 
               ยุติธรรมไทย (Restorative Justice: A New Alternative for the Thai Criminal  
               Justice), 1 – 20.  กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม รวมกับ โครงการพัฒนาระบบ 
              กฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย.  2549.  “ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลเยาวชนและครอบครัว:      
               กาวสําคัญสูการปฏิรูประบบยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทย.” ใน เอกสาร 
               ประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท:  
               ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย (Restorative  
               Justice: A New Alternative for the Thai Criminal Justice), 1 – 20.  กรุงเทพฯ: 

  กระทรวงยุติธรรม รวมกับ โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุน    
  สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

ดุษฎี  ห ลีละเมียร.  2536. “ศาลยุติธรรม: อดีตและปจจุบัน.” หนังสือที่ระลึกในการเสด็จพระราช 
ดําเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว.  ขอนแกน: โรงพิมพศิริ
กันทออฟเซ็ท.  

เดชา  สังขวรรณ.  2549.  “รูปแบบงานยุติธรรมเชิงสมดุลและสมานฉันท ในระบบงานยุติธรรม 
สําหรับเด็กและเยาวชน.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักควา 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว, 1 – 5. 
กรุงเทพฯ: คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 
10 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย. 2550. “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : จากทฤษฎีสูทางปฏิบัติใน  
              นานาชาต.” จัดทําขึ้นเนื่องใน วาระครบ 300 ปของคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัย. 
               เอดินบะระ  เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ และวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550. 
นัทธี  จิตสวาง.  2545.  “Restorative Justice: กระบวนการยุติธรรมแนวใหม เหยื่อและชุมชนมี 

สวนรวม.” ใน เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท: ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย (Restorative Justice: A 
New Alternative for the Thai Criminal Justice), 6 – 9.  กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม 
รวมกับ โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ(ัสกว.). 

 

DPU



 272 

ยศวันต  บริบูรณธนา.  2549.  “กฎหมายดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในประเทศ 
ออสเตรเลีย.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว, 1 – 8.  กรุงเทพฯ: 
คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยตุิธรรม ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกลา และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกอง 
ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล.  2545.  รายงานการวิจัยเร่ืองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชน 
และครอบครัวเพ่ือตอบสนองการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Juvenile and 
family justice reform for response to child and family protection).  โดยไดรับการ
สนับสนุนจากองคการยูนิเซฟ ประจํา 
ประเทศไทย ระหวาง 2543 – 2544.  กรุงเทพฯ: องคการยูนิเซฟ ประจําประเทศไทย. 

วันชัย  รุจนวงศ.  2549.  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท: การประชุมกลุมครอบครัวและ 
ชุมชนในประเทศไทย.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว.  
กรุงเทพฯ: คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 
10 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

.......................... 2547.  “ระบบไกลเกล่ียระงับขอพิพาทและวิธีการประชุมกลุมครอบครัว:  
ประเด็นสําคัญจากหนังสือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท The Little Book of 
Restorative Justice of Howard Rehr, z (2002).”  ใน เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด.  กรุงเทพฯ: ศาลเยาวชนและครอบครัว. 

วันชัย  รุจนวงศ และคณะ.  2549.  “การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดในประเทศ 
ไทย.”  ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ วาดวยงานยุติธรรม  คร้ังที่ 4  “การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน,” (2) 3 : 1 : 1 – 3 : 1 : 48.  กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. 

วิชา  มหาคณุ.  2546.  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ 
ครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว. 

........................2549.  “กระบวนทัศนใหมในการบําบัด แกไข และฟนฟูเด็ก เยาวชน และ 
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ครอบครัวท่ีกระทําผิด และมีปญหา.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนํา
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว, 1 – 6.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และโครงการพัฒนาระบบ 
กฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

ศิริชัย  จันทรสวาง. 2547. “ กระบวนการยุติธรรมกับการคุมครองสิทธิเดก ซ การกันผูกระทํา 
               ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบ 
               ตอสังคม” ,ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ 
               ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
               รวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎธาน.ี 
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมสํานักงานกิจการยุติธรรม.2548. “ การใหเอกชนเขา 
               มามีสวนรวมในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม ซ ศึกษาเฉพาะกรณีภารกิจดาน 
                การพัฒนาพฤตินิสัย ”ใน เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาโครงสรางของ 
                หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม. 
สมบูรณ  วัฒนพรมงคล.  2549.  “รูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนํา
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว, 1 – 4.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขา 
รับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนา 
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

สุวัจฉรา  เปยมญาติ และอังคณา  บุญสิทธ์ิ.  2549.  “การคุมครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท.ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ วาดวยงานยุติธรรม คร้ังที่ 
4  “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน,” . กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม.  

อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน.  2549. “ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท: กระบวนทัศนใหม 
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด.” ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนํา
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว, 1 – 12.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย 
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ตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และโครงการ
พัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

อัจฉรียา  ชูตินันทน.  2551.  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และคดีครอบครัว.  กรุงเทพฯ:  
วิญูชน. 

อังคณา  บุญสิทธ์ิ และสุวัจฉรา  เปยมญาต.ิ  2549.  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาล 
เยาวชนและครอบครัว.”  ใน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การนําหลักความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชในศาลเยาวชนและครอบครัว,         
1 – 11.  กรุงเทพฯ: คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย 
ตุลาการศาลยุติธรรม  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และโครงการ
พัฒนาระบบกฎหมายไทย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
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                                                                          แบบสอบถาม 
            วิจัย  เรื่อง  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน  เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครวั 
……………………………………………………………… 

ขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามใสเครื่องหมาย  / ลงในชอง    หนาขอความท่ีทาน
ตองการหรือตามความเปนจริง 
 
สวนที1่  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

2 . ชวงอาย ุ
                    ต่ํากวา 25 ป   26-30 ป  31-35 ป  
       36-40 ป      41-45  ป     46-50  ป     

     51 ปขึ้นไป 
3 . ระดับการศึกษา 

  ต่ํากวาปริญญาตร ี
  ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

4.  พ้ืนท่ีจังหวัด (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 
   กรุงเทพมหานคร                สมุทรปราการ 

                 นนทบุร ี                 ฉะเชิงเทรา 
                 ปทุมธาน ี                 นครนายก 
5.  อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
                ผูพิพากษา                 พนักงานสังคมสงเคราะห/ นักจิตวิทยา 
                อัยการ                 ผูเสียหาย/ครอบครัวผูเสียหาย 
                ตํารวจ                 ผูอํานวยการสถานพินิจ   
                เด็กหรือเยาวชนท่ีอยูในความควบคุม     พนักงานคุมประพฤติ    
             ของสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน       ประชาชนท่ัวไป 
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สวนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 

 

        
             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

1.  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯท่ีนํามาใชควบคูกับ
มา ตร า  63เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชน
และครอบครัวสามารถดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
กระทรวงยุติธรรมไดอยูในระดับใด 

     

2.  ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก
และเยาวชนชวยทําใหการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯเกิด
ผลสําเร็จอยูในระดับใด 

     

3.  ทานคิดวากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชน 
มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับใด 

     

4.  ทานคิดวาความคุมคาของการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวฯมาใช
เพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม
ตองข้ึนสูศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อยูในระดับใด 
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             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

5.  ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

6.ทานคิดวางบประมาณท่ีนํามาใชเพื่อ
ดํ า เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนฯมี
อยูในระดับใด 

     

7.  ทานคิดวาความรูและความเขาใจของ
เจาหนา ท่ีในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีประชุม
กลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนฯมี
อยูในระดับใด 

     

8.  ทานคิดวาความรวมมือของเจาหนาท่ี
ในการดําเนินการตามกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

9.  ทานคิดวาความรวมมือของเด็กและ
เ ย า ว ช น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 
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             ประเด็นพิจารณา 

ระดับความเห็น 
มาก คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง คอนขาง

นอย 
นอย 

10.  ทานคิดวาความรวมมือของ
ผู เ สี ย ห า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯเพื่อหันเหคดี
เด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอยูในระดับใด 

     

11.  ทานคิดวาการดําเนินการตาม
กระบวนการเ ชิงสมานฉันทโดยวิธี
ประชุมกลุมครอบครัวฯชวยลดปริมาณ
คดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาล
เยาวชนและครอบครัวไดในระดับใด 

     

12.ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีผลในการแกไขพฤตินิสัย
ผูกระทําผิดไดในระดับใด 

     

13.ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีผลชวยลดกระทําผิดซ้ําได
ในระดับใด 

     

14. ทานคิดวาการใชกระบวนการเชิง
ส ม า น ฉั น ท โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม
ค ร อ บ ค รั ว ฯ เ พื่ อ หั น เ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนโดยไมตองข้ึนสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวป ระสบผลสํา เร็จ ในกา ร
นํามาใชในระดับใด 
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 สวนที ่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3.1  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   ท่ีสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพ่ือหันเหคดีเด็กและ
เยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว   
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
    3.2   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการอ่ืนๆในทางอาญาท่ีสามารถนํามาใชหันเหคดีเด็ก
และเยาวชน  รวมท้ังสามารถชวยแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด และชวย
ลดการกระทําความผิดซํ้า    อีกท้ังชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไดนอกเหนือจากมาตรการขางตน  (ถามี) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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                                        ภาคผนวก ข. 
                    บทสัมภาษณ 
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                 บทสัมภาษณ 
 
                           อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 
                               
ถาม    ศาลเยาวชนและครอบครัวมีบทบาทในการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว
อยางไร 
ตอบ   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีนโยบายในการลดปริมาณคดี  คือ การลดการกระทํา
ความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนเม่ือคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวแลว  ประกอบกับทาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีโครงการใหความรูกับชุมชน หรือเปนการสรางเครือขายชุมชนตาม
เขตตางๆ ในสวนกรุงเทพมหานครทุกเขต   โดยทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะทํางาน
โดยประสานกับทางเขตซ่ึงทางเขตจะมีชุมชนท่ีจดทะเบียนไวกับทางเขต อาทิเชน เขตจตุจักรมี
กี่ชุมชน มีชาวบานเทาไหร มีประธานชุมชน มีกรรมการชุมชน จะเรียกมาประชุมกันทางศาลก็
จะจัดวิทยากรไปบรรยายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ท่ีจะใหชุมชนเปนเครือขายปองกันการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน เชน เด็กและเยาวชนไดกรทําความผิดอยางไร หรือหลังจาก
ท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวตัดสินคดีโดยปลอยตัวเด็กและเยาวชนไปนั้น ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะอาศัยชุมชนชวยดูแลเด็กและเยาวชนกลุมนั้น  ท้ังนี้เพ่ือไมใหเด็กและเยาวชนหวน
กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก   ซ่ึงถือวาเปนนโยบายในเชิงรุกโดยท่ีคดีนั้นยังไมไดเขามาสูศาล
เยาวชนและครอบครัว 
              ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีนโยบายในเชิงรุกเพ่ือกันไมใหคดีเขาสูศาลเยาวชน
และครอบครัวมี 2  โครงการ  คือโครงการสรางเครือขายชุมชนตามเขตตางๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และโครงการไปใหความรูในสถานศึกษาตามเขตตางๆ ซ่ึงทําเปนประจําทุก
เดือน เดือนละสองครั้ง   อาทิเชน โครงการ “ รูกอนผิด  คิดกอนทํา”   คือเปนโครงการท่ีทําให
เด็กนักเรียนรูวากอนท่ีเขาจะไปกระทําความผิดเขามีความคิดไตรตรองเสียกอนหรือยัง   สวน
ใหญแลวสาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด  คือ เด็กและเยาวชนนั้นไมยอมไปเรียน
หนังสือ  เกเร  พอแมแตกแยก  แยกกันอยู  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของสาเหตุในการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวทราบจากรายงานของสถานพินิจและคุมครอง
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เด็กและเยาวชน    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีผูพิพากษาสมทบท่ีมีสวนในการชวยเหลือ
อยางมากแกเด็กและเยาวชน  อาจจะกลาวไดวาวัตถุประสงคจริงๆ ท่ีลดปริมาณคดีเด็กและ
เยาวชนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีนโยบายในเชิงรุก 
คือ ใหความรูมากกวา  สวนในเชิงรับก็ตองแยกออกเปนคดีแพง และคดีอาญา  ในคดีแพงศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง มีศูนยไกลเกล่ียกอนฟองโดยจะใหผูพิพากษาสมทบชวยไกลเกล่ีย
กอนฟอง  สําหรับในคดีอาญา  อันดับแรก ตองดูกอนวาคดีอาญา ระบบกระบวนทัศนใหม คือ 
ใหผูพิพากษาสมทบชวยเหลือดวย โดยผูพิพากษาสมทบแตละคนมีศักยภาพสูง บางทาน
ชวยเหลือสงเคราะหเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนหนังสือ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีตั้งใจ
และอยากเรียนหนังสือเขาก็จะกลับใจ  ซ่ึงการชวยเหลือเด็กและเยาวชนนั้นไมใชชวยเหลือดวย
เงินเทานั้น แตตองชวยเหลือใหเขาสามารถอยูในสังคมได 
ถาม   ทานเห็นวามาตรการในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนตามมาตรา 63  เปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพดีหรือไม 
ตอบ    มาตรา 63  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534   ท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจคัดเด็กและเยาวชนท่ีสามารถกลับตัวกลับใจเปนคนดีโดยการกระทํา
ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป   เห็นดวยวาเปนมาตรการท่ีดีและเปนผลดีแก
เด็กและเยาวชนมากกวา   ถาลักษณะความผิดไมรายแรง โดยความผิดเล็กนอย  ความผิดลหุ
โทษตางๆ ซ่ึงไมควรจะฟองคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงเปนการหันเห diversion คดี
เด็กและเยาวชนไปจากการถูกฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงเปนมาตรการท่ีชวยลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวได   
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                                                   บทสัมภาษณ 
 
                 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน     
                                กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 
ถาม    ทานคิดวามีมาตรการหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีสามารถนํามาใชลดการกระทํา
ความผิดซํ้าและแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด รวมท้ังชวยลดปริมาณคดี
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม   
ตอบ     กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  คือ การนําเอาวิธีประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนมาใชในคดีอาญาท่ี มีอัตราโทษจํ าคุกอย างสูงไม เกิน  5 ป   โดยกํ าหนดไวใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534   มาตรา 63    วาในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนตองหาวากระทําความผิด เม่ือผูอํานวยการสถาน
พินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงประวัติ   ความประพฤติ  สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ
แหงจิต อาชีพ ฐานะ ตลอดจนพฤติการณตางๆ แหงคดีแลว เห็นวาเด็กและเยาวชนสามารถท่ีจะ
กลับตัวเปนคนดีได และเด็กและเยาวชนนั้นยินยอมท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนดวยแลว  ใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงความเห็นนั้นไปยังพนักงาน
อัยการ  ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยก็ใหมีคําส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนนั้น ซ่ึงคําส่ังไมฟอง
นี้ใหเปนท่ีสุด  ตรงนี้เด็กและเยาวชนดังกลาวก็ตองออกจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในระบบท่ัวไปทันที   แตอยางไรก็ตามหลักการตรงนี้มีอยูวาถาหากคดีอัตราโทษ
ไมเกิน 5 ป ก็ตาม  โดยผูอํานวยการสถานพินิจก็ตองคัดเลือกคดีดวย ไมใชวาจะใชวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดในทุกคดี  คือ  ถาเปนคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5  ป ก็
จริง  แตเปนคดท่ีเปนเรื่องท่ีเปนนโยบายท่ีทางรัฐบาลจะตองปราบปราม เชน คดียาเสพติด  คดี
เด็กยกพวกตีกัน เด็กขับรถแขงกันหรือขับรถซ่ิง  กรณีนี้ก็ไมอาจนําวิธีการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาใชกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนได    ซ่ึงตรงนี้เปนหลักการใหญ  แตถาเปนคดีท่ีเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้นยอมรับสารภาพ  และผูเสียหายก็ไมติดใจเอาความกับเด็กหรือ
เยาวชนนั้น โดยอยากใหเด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวเปนคนดี  และเด็กและเยาวชนเองก็ยินยอม
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ท่ีจะเขารับการเยียวยา  และยอมชดใชคาเสียหายใหกับผูเสียหาย  ถาเปนกรณีท่ีมีผูเสียหาย และ
ตองทํางานใหแกสังคม  นอกจากนั้นตัวเด็กและเยาวชนเองตองตระหนักวาส่ิงท่ีตนกระทําลง
ไปนั้นมันสรางความเดือดรอนวุนวายใหกับตนเองและครอบครัว  และเข็บหลาบ และยอมรับ
วาจะไมกระทําความผิดอีก  หรือถาหากผูเสียหายตองการใหเด็กหรือเยาวชนขอโทษ   เด็กหรือ
เยาวชนนั้นตองขอโทษโดยกระทําในท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  หรือทําลงเปนลาย
ลักษณอักษร  ซ่ึงนี้เปนหลักใหญ ท่ีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนนําเอาวิธีการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนมาใชกับมาตรา 63 เพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546   
ถาม   บทบัญญัติมาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534   สนับสนุนใหนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนมาใชได   
ตอบ   บทบัญญัติในมาตรา 63  ไมไดบัญญัติไวอยางชัดเจน  แตวามีแนวทางในการนําการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชได  ตรงท่ีวาในกรณีท่ีพิจารณาคดีแลวเห็นวา เด็กหรือ
เยาวชนนั้นสามารถกลับตัวเปนคนดีไดและเด็กหรือเยาวชนยอมอยูในความดูแลควบคุมของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  คือ เด็กหรือเยาวชนยอมทํากิจกรรมกับสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน  หลังจากท่ีผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงานอัยการทราบ
แลว  และพนักงานอัยการเห็นชอบดวยก็จะส่ังไมฟอง  ทางสถานพินิจก็จะควบคุมดูแลเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้ไมใหกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ได  โดยท่ีประชุมจะ
มอบหมายใหพนักงานสังคมสงเคราะห็ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนดูแล  นอกจากนี้ในท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังมี กรรมการสงเคราะห หรือ
ผูนําชุมชน ซ่ึงสถานพินิจเชิญเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนดวย  และเม่ือ
ผูอํานวยการสถานพินิจมีความเห็นวาไมสมควรฟองตอพนักงานอัยการ  เม่ือพนักงานอัยการ
เห็นวามีการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนแลว มีการแสดงใหเห็นถึงผลดีและผลเสียท่ี
เกิดขึ้นและเม่ือไดขอยุติลงแลว พนักงานอัยการก็มักเห็นดวยและมีคําส่ังไมฟองเด็กและเยาวชน
กลุมนี้ 
ถาม    เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดและเขาเง่ือนไขในการจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
นั้นไดใหความรวมมือในการปรับปรุงแกไขตนเองไดดีในระดับใด 
ตอบ  เด็กและเยาวชนท่ีเขาเง่ือนไขประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนั้น  หลังจากการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนเสร็จส้ินแลว  สถานพินิจฯก็จะใหไปทํางานใหกับชุมชน  เชน ไป
เล้ียงเด็กกําพรา หรือเด็กเล็ก คนชรา คนพิการ  หรือบางครั้งใหไปกวาดลานวัดใหหลวงพอ  แต
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เวลาทํากิจกรรมตองไมกระทบกระเทือนตอการศึกษาเลาเรียน  ซ่ึงถาเด็กและเยาวชนกลุมนี้
ปฏิบัติไดและทําดวยความเต็มใจ  แสดงวาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนี้ไดยอมรับใน
มาตรการนี้ 
ถาม  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนสารถกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็ก
และเยาวชนไดดวยหรือไม 
ตอบ   กฎหมายไมไดบัญญัติไวชัดเจน เพราะกฎหมายไมไดกําหนดใหมีการคุมประพฤติ  แต
จะเรียกวา “ ใหคําปรึกษา ” โดยผูอํานวยการสถานพินิจจะตั้งนักสงคมสงเคราะหขึ้นมาเพ่ือให
เปนท่ีปรึกษาและติดตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนภายในระยะเวลา 2 ป หลังจากท่ีมีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเสร็จส้ินแลว 
ถาม   เด็กและเยาวชนท่ีผานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเหลานี้เม่ือเปรียบเทียบกับ
สถิติคดท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด และตองขาสูกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนตามปกติมีความแตกตางกันอยางไร 
ตอบ   มีความแตกตางกันมาก คือ เด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนนั้น จะมีการกระทําความผิดซํ้านอยมากไมเกิน  2-3 เปอรเซ็นต  แตเด็กท่ีเขาสู
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามปกติมีโอกาสกลับมากระทําความผิดซํ้า
มากกวา  ก็แสดงวาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดผลมากกวา และยังชวยเหลือเด็กใน
ลักษณะเปนการพิทักษสิทธิเด็ก คือ หลังจากท่ีมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเสร็จส้ิน
แลว   เม่ือเด็กและเยาวชนชนไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนแลว  
และเม่ือพนักงานอัยการส่ังไมฟองแลว  เด็กและเยาวชนกลุมนี้จะไมมีหมายแดงแจงโทษ หรือ
ตราบาปติดตัวเลย  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีชวยผันเด็กและเยาวชนบางกลุมออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามปกติ   
ถาม   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีนโยบายในการสงเสริมการลดปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวประการอ่ืนอีกหรือไม 
ตอบ    มีการจัดทําหลักสูตรการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในระดับโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานครโดยใชครูฝายปกครองเปนผูประสานงานและสถานพินิจฯจะเปนพ่ีเล้ียงให 
และเม่ือเกิดกรณีพิพาทขึ้น ก็จะจัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนขึ้นแทนการท่ีคุณครูจะ
ลงโทษทางวินัย หรือดําเนินการทางกฎหมาย  นอกจากนี้ยังมีโครงการตนกลาของแผนดิน ถือ
วาเปนนโยบายในเชิงรุก โดยจัดอบรมใหแกเด็กและเยาวชนไดรูเรื่องกฎหมายและโทษของการ
กระทําความผิด โดยอบรมในคายทหารเพ่ือฝกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  และถารักชาติ
บานเมืองแลวตองไมกระทําความผิด เปนนโยบายในชิงปองกัน 
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                               อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว  
                
                    สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 3 กรุงเทพฯ 
 
ถาม   ทานคิดวามีมาตรการหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีสามารถนํามาใชลดการกระทํา
ความผิดซํ้าและแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด รวมท้ังชวยลดปริมาณคดี
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม   
ตอบ  มาตรการหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีนําใชในการลดการกระทําความผิดซํ้าและ
แกไขพฤติกรรม นิสัย หรือชวยลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ไดแก  วิธีการ “ ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน” Family  and Community 
Groups Conference” ซ่ึงเปนแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีมุงเนนใหเกิด
การแกไขฟนฟู และเยียวยามากวาการลงโทษ  ในขณะเดียวกันก็สรางความสมานฉันทระหวาง
ผูเสียหาย เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  และชุมชน 
         วิธีการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด  ผูปกครอง  ผูเสียหาย  ตํารวจ  พนักงานอัยการ  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห และ
ผูนําชุมชน เขามาประชุมกันเพ่ือชวยกันหาทางออกและแกไขปญหากับส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหกับเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิดโดยมีผูประสานงานการประชุมซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน พรอมท้ังมีผูไกลเกล่ียท่ีเปนคนกลางคอยใหความชวยเหลือไกล
เกล่ียเม่ือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดพรอมท่ีแกไขชดเชยดวยการทํากิจกรรมอันเปน 
สาธารณประโยชน  หรือชดใชดวยประการอ่ืนจนผูเสียหายพอใจและยอมใหอภัย  เม่ือทุกฝาย
เห็นชอบและมีการเยียวยาแลว  เด็กและเยาวชนก็จะไมตองเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีตอไป 
ถาม   ทานคิดวาวัตถุประสงคโดยตรงของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคืออะไร 
ตอบ  การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนและสมาชิกใน
ครอบครัวเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระทําของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด  ในการจัดการแกไข  ฟนฟูความเสียหาย  โดยเด็กและเยาวชนจะ
ไดรับโอกาสในการกลับตนเปนคนดีท่ีสังคมยอมรับ โดยไมตองเขาสูกระบวนการพิจารณาคดี 
ซ่ึงถือวาเปนการแกไขและพัฒนาเด็กและเยาวชนท้ังทางรางกายและจิตใจ และสังคมท่ียั่งยืน
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และถาวร   รวมท้ังชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว  ตลอดจนชวยลดการ
กระทําความผิดซํ้า 
ถาม   ทานคิดวามาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ท่ีมีอยูในขณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิเพียงใด  อะไรเปนตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
มาตรการนี้ 
ตอบ   หากพิจารณาจากวัตถุประสงคในการใชมาตรการ “ วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชน” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดไดมีโอกาสกลับเขามาใชชีวิตในสังคมอยาง
ปกติสุข  โดยไมไปกระทําความผิดใดๆซํ้าอีก  ซ่ึงการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนดังกลาว
ตองมีผูเขารวมในหลายฝายดวยกัน  ฝายท่ีสําคัญในการดําเนินการ คือ ผูประสานงานการ
ประชุม  ซ่ึงตองมีการส่ือสารเพ่ือการสมานฉันทระหวางฝายเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด 
และฝายผูเสียหาย  ท้ังนี้ผูเขารวมประชุมแตละคนมีการใชวาจาท่ีแตกตางกันและตลอดจนมี
ปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีสงผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการสมานฉันท โดยผูประสานงานการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะตองมีทักษะในการประชุม  แตท้ังนี้  ส่ิงท่ีทําใหการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนไมสําเร็จเทาท่ีควร คือ ผูประสานงานการประชุมกลุมครอบครัวกลุม
ครอบครัวและชุมชน ไมสามารถดําเนินการในการประสานใหผูเขารวมประชุมใหความรวมมือ
ตามวัตถุประสงคดังกลาวได   อันเนื่องมาจาก  การไมมีความรูความเขาใจในการประสานงาน
การประชุมท่ีดี  ไมมีการใหความรูเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตอเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําความผิด   ผูปกครอง  รวมท้ังบุคคลท่ีเขารวมประชุมไมเขาใจถึงวัตถุประสงค
ของการประชุม  อาจเขาใจเพียงวาเปนหนาท่ีท่ีตองมาเขารวม โดยไมไดมีความตั้งใจท่ีจะชวย
แกไขเยียวยาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามเจตนารมณของการจัดการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชนไดอยางแทจริง 
        สําหรับตัวช้ีวัดผลสําเร็จของมาตรการนี้นาจะเปนเรื่องของการติดตามผลการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนวาภายหลังจากการท่ีไดผานกระบวนการดังกลาวแลวเด็กไดกลับไปใช
ชีวิตไดอยางปกติสุขโดยไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก  ซ่ึงตองมีการติดตามผลอยางใกลชิด
ตอไป 
ถาม    ทานคิดวามีขอเสนอแนะท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือเสริมประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล
ของการใชมาตรการนี้หรือไม 
ตอบ   เห็นควรใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนแกเด็กและ
เยาวชน ผูปกครอง รวมท้ังผูท่ีเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีความรูและความ
เขาใจในวัตถุประสงคของการจัดการประชุมดังกลาวอยางแทจริง  โดยอาจใหมีการตอบ
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แบบสอบถามภายหลังการใหความรูแลว  ซ่ึงหากสามารถตอบคําถามไดดวยความเขาใจและ
ตั้งใจในการเขารวมประชุมแลว  จึงนํากรณีดังกลาวเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ตอไป  ไมใชนําเขาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในทุกกรณีท้ังท่ีไมมีความรูและความตั้งใจ
ในการแกไขปรับปรุง  หรือเพียงแตเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเพราะเปนหนาท่ี
เทานั้น 
ถาม   ทานคิดวามีมาตรการอ่ืนในทางอาญาท่ีสามารถชวยลดการกระทําความผิดซํ้า และลด
ปริมาณคดีเด็กแลเยาวชนโดยไมตองขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัว นอกเหนือจากมาตรการ
ดังกลาวดังกลาวหรือไม 
ตอบ   มี ไดแก มาตรการในการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในการนําเด็กท่ีเปนผูติดยา
เสพติดใหถือวาเปนผูปวยตองไดรับการเยียวยารักษา โดยในทางคดีใหใชวิธีการชะลอการฟอง  
หากผลการฟนฟูสามารถบําบัดใหหายขาดจากการเปนผูเสพยาเสพติดไดแลว  ไมตองเขาสูการ
ดําเนินคดีตอไป 
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                                อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว  
                สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 2 กรุงเทพฯ 
 
 
ถาม   ทานคิดวามีมาตรการหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีสามารถนํามาใชลดการกระทํา
ความผิดซํ้าและแกไขพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด รวมท้ังชวยลดปริมาณคดี
ขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม   
ตอบ  มาตรการหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีนํามาใชลดการกระทําความผิดซํ้า  หรือ
แกไขพฤตินิสัย  หรือลดปริมาณคดีเด็กและเยาวนขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีใชอยูใน
ปจจุบันเปนกระบวนการยุติธรรมใช  “ วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน”  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะแกไขฟนฟู และเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเล็กนอยเพ่ือท่ีจะไม
ลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด   วิธีการลงโทษตามกฎหมายโดยตรง  คือ เม่ือเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดเล็กนอย เชน เลนการพนันไพปอก เปนตน เปนความผิดท่ีมีโทษไม
รายแรง  จึงสมควรใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดในการแกไขพฤติกรรม  จึง
เกิดมีแนวทางการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนขึ้น โดยไดมีการกําหนดสกวิชาชีพ คือ 
พนักงานอัยการ ตํารวจ นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห และผูปกครอง เขารวมประชุมกบัเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้น  เพ่ือหาแนวทางแกไขหรือฟนฟูไมใหเด็กและเยาวชนกลับมา
กระทําความผิดซํ้า  โดยจะมีการกําหนดขอหาม และขอปฏิบัติแกเด็กและเยาวชนกลุมนี้  ตาม
ความเห็นชอบของท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนนั้น เพ่ือท่ีจะไดไมตองสงเด็กและเยาวชน
เขาสูกระบวนการฟองคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
ถาม   ทานคิดวาวัตถุประสงคโดยตรงของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคืออะไร 
ตอบ   วัตถุประสงคโดยตรง คือ ตองการแกไขฟนฟูและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ี
เด็กและเยาวชนไดกระทําความผิดไป  และเปนการคืนคนดีสูสังคม  และเพ่ือลดปริมาณคดีขึ้นสู
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ถาม   ทานคิดวามาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ท่ีมีอยูในขณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิเพียงใด  อะไรเปนตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
มาตรการนี้ 
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ตอบ    ปจจุบันมาตรการนี้ยังขาดประสิทธิภาพอยูบาง  เนื่องจากมาตรการดังกลาวตองให
โอกาสแกเด็กใหกลับมาใชชีวิตปกติสุข  แตการติดตามดูแลถึงความประพฤติของเด็กและ
เยาวชนนั้นไมสามารถรับรองผลไดเต็มรอยเปอรเซ็นต  เชน  ขอกําหนดท่ีวางไวแกเด็กและ
เยาวชนนั้น  บางกลุมคณะสหวิชาชีพท่ีเขารวมประชุมไดแตเปนผูกําหนด   แตไมสามารถจะ
ติดตามดูแลวาเด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม  เนื่องจากกําหนดเพียงใหเด็กและ
เยาวชนมารายงานตัวตามเวลาท่ีกําหนดเทานั้น  เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดรวมท้ัง
ผูปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ยอมแจงวาไดปฏิบัติตามทุกขอท่ีกําหนด  และ
หากเด็กและเยาวชนยังมีความประพฤติเชนเดิม  และถายังไมมีเรื่องเกิดขึ้น  เด็กและเยาวชนนั้น
ก็จะพนจากการคุมความประพฤติตามเง่ือนไขนั้นไป 
ถาม   ทานคิดวามาตรการหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน
ท่ีมีอยูในขณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิเพียงใด  อะไรเปนตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
มาตรการนี้ 
ตอบ   อาจจะตั้งท่ีปรึกษาของชุมชนท่ีมีความใกลชิดกับสภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชนตาม
ชุมชนนั้น  เพ่ือใหคําปรึกษา หรือจัดการใหมีคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชน การไปวัดในวนั
อาทิตย  หรือ เขารวมโครงการสรางความดีตอสังคม เชน   การปลูกปาเปนตน 
ถาม   ทานคิดวามีขอเสนอแนะท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือเสริมประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล
ของการใชมาตรการนี้หรือไม 
ตอบ   มาตรการทางอาญาท่ีอาจจะนํามาใชเพ่ือลดปริมาณคดีเด็กและเยาวชนได เชน การใช
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย  หรืออาจใชวิธีการชะลอการฟอง  อาทิเชน ในความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด  เพ่ือใหโอกาสแกเด็กท่ีตองฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด 
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