
บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผดิในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

THE ROLE OF COMMUNIYY VOLUNTEERS IN MANAGING CONFLICT  
OF DELINQUENTS IN THE JUDICIAL SYSTEM THROUGH FAMILY  

AND COMMUNITY GROUP CONFERENCING 
 

1)เบญจางค  เคยีงสุนทรา  2)สิทธิศักดิ์  วนะชกิจ 3)ผศ. ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 
1)Benjang Kiangsoontra 2)Sittisak  Wanachagit  3)Asst. Prof. Dr. Sombat  Kochasit  

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการ

จัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนรวม 4  ดาน คือ 1) ดานการแสวงหาแนวทางในการระงับขอ
พิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหาย 2) ดานการ
รวมวางแผนหามาตรการหรือวิธีการในการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดให
กลับตนเปนพลเมืองดี  3) ดานการเขารวมทําหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 4) ดาน
การติดตามดูแลและสอดสองพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดหลังจากเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมชุมชน และ 2. ศึกษาขอจํากัดปญหาอุปสรรคและ
ขอขัดของของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนที่กระทํา
ความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เปนการวิจัยแบบ
พรรณนา (Descriptive Research)  ทําการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช
แบบสอบถามถามอาสาสมัครชุมชนท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  จํานวน 50 คน ท่ีผานการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาแลวอยางนอย  2  คร้ัง  และการสัมภาษณแบบเจาะลึกสําหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน จํานวน  24  คน         ท่ีเคยเขารวมการประชุม 
__________________________________________ 
1) นักศึกษาหลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความขดัแยงแบบบูรณาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
3)  อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                              
ในพระบรมราชูปถมัภ 
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กลุมครอบครัว และชุมชนมาแลวอยางนอย  2  คร้ัง แลวนําผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
แบบเจาะลึกมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใหไดบทสรุปจากคําตอบของอาสาสมัครชุมชน
และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครชุมชนผูตอบแบบสอบถาม 

อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุอยูระหวาง  41  ป  ถึง  50  ป  นับถือศาสนา
พุทธ มีบุตรแลว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายไดตอเดือนมากกวา  20,000 บาทข้ึนไป 
อาชีพรับจาง สวนใหญเคยมีตําแหนงเปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ              
และเคยผานการอบรมการไกลเกล่ียหรือวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   

2.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการแสวงหาแนวทางในการระงับขอพิพาทหรือ
จัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด กับผูเสียหาย   

 อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงในคดีกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด(รอยละ 90)  และมีบทบาทนอยท่ีสุดในเร่ืองสถิติและประเภทคดี
สวนใหญท่ีเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคือคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย(รอยละ  58) 

3.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการรวมวางแผนหามาตรการหรือวิธีการในบําบัด
แกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี  

อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทในการมีสวนรวมกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนกําหนดวิธีการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด
ใหปฏิบัติตามแผนในเร่ืองการหามดื่มสุรา หามเก่ียวของกับยาเสพติด หามคบเพ่ือนช่ัวหามเท่ียวเตร
เวลากลางคืน ใหกลับไปต้ังใจเรียนหนังสือ และใหทํางานบริการสังคมมากท่ีสุด(รอยละ 92) 

4.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนดานการเขารวมทําหนาท่ีในการประชุมกลุม ครอบครัว
และชุมชน   

อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเคยแสดงบทบาทการเจรจาคาเสียหายใหคูความท้ังสอง
ฝายมากท่ีสุด (รอยละ 92)  

5.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการติดตามดูแลและสอดสองพฤติกรรมของเด็กหรือ 
เยาวชนท่ีกระทําความผิดหลังจากเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมชุมชน 

อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทมากท่ีสุด คือ แนะนําตักเตือนเด็กหรือเยาวชน (รอยละ 100) 
และรายงานการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของเด็กหรือเยาวชนดังกลาวใหผูอํานวยการสถานพินิจทราบ
ท้ังหมด(รอยละ 100) พบเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามแผนบําบัดแกไขฟนฟูจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 0.62 และพบเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซํ้าเพียง 2 คน คิดเปนรอยละ  0.41 
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6.  ความคิดเหน็ของอาสาสมัครชุมชนเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดสวนใหญเปนบุคคลท่ีอยูในชุมชนเดียวกันกับ

อาสาสมัครชุมชนมีผูเห็นดวยมากท่ีสุด (รอยละ 68)  สวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีใช
เวลาประชุมมากท่ีสุดจํานวน 2 วัน มีผูเห็นดวยนอยท่ีสุด (รอยละ 38)  

 
ABSTRACT 

The objective of this piece of research was to study the role of volunteers in managing 
conflict of delinquents in the judicial system through family community group conferencing and 
consists of 4 aspects, those being 1) Searching for a way to prevent disagreements between 
delinquents and victims, 2) Compiling a plan or method of rehabilitative therapy for delinquents 
to become good citizens, 3) Participating in family and community meetings, 4) Following up and 
keeping an eye on delinquents’ behavior after they had returned to the community, and studying 
obstacles of community volunteers in settling delinquent conflict in the judicial system through 
family community group conferencing. This was characterized as descriptive research, whereby 
both qualitative and quantitative information was collected by questioning 50 community 
volunteers who had had prior experience in participating in at least 2 family community group 
conferences and in-depth interviews for 24 personnel who had previously participated in family 
community conferencing at least twice.  Data from questioning and in-depth interviewing was 
analyzed so as to conclude and finalize the answers from community volunteers and personnel 
who had participated in family community group conferencing. 

Results of Research: 
1.  Personal information of community volunteers who answered the questionnaire 

The community volunteers were mostly female aged 41 to 50 years of age; Buddhist; 
had children ; had completed secondary education ; had monthly salaries greater than 20,000 baht 
; were employees ; had previously held juvenile assisting committee positions at juvenile 
correctional centers ; and had previously experienced reconciliatory conferencing or family 
community group conferencing . 

2. Role of community volunteers in searching for a way to prevent disagreements or 
managing conflict between delinquents and victims 



 

4 

Most community volunteers were not given any facts on the case prior to participating in 
family community group conferencing (90%). And case statistics used the most in family community 
group conferencing were cases involving financial matters (58%). 

3.  Role of community volunteers in laying out plans to search for a standard or method 
in rehabilitative therapy for delinquents to return into good citizens 

Most community volunteers participate with personal in family community group 
conferencing and define the method of rehabilitative therapy for delinquents, which included 
prohibition of alcohol, drugs, associating with delinquent friends, socializing late at night, and 
instead focusing on studies and working for society (92%).   

4. Role of community volunteers in participating in family community group conferencing 
Most community volunteers most had previously expressed roles in discussions of 

damages for both parties (92%)  
5. Role of community volunteer in following up and keeping an eye on delinquents’ behavior 

after they had returned to the community 
If a community volunteer encounters a delinquent who did not act according to the 

agreed rules and regulations in the rehabilitative therapy plan of family community group 
conferencing, most community workers had previously warned the delinquents (100%); had reported 
misbehavior of the delinquent to the supervisor of the juvenile correctional facility (100%). 

All 50 community volunteers looked after 483 juveniles afterward; 3 juveniles act 
against the conditions of the rehabilitative plan (0.62%); and 2 juveniles act incorrectly again (0.41%). 

6. Opinions of community volunteers in regards to family community group conferencing 
Most delinquents were members in the community volunteer’s community (68%); 

and maximal duration of family community group conferencing was 2 days (38%).  
 

ความสําคัญของปญหา 
แนวคิดวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ในการคล่ีคลายยุติความขัดแยงภายใตหลักการสําคัญคือการนําเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขอพิพาทในสังคมท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม สามารถอุดชองวางสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและแกไขปญหาสังคม 
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การกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนสวนใหญเกิดจากความออนเยาวดานวุฒิภาวะทาง
ความคิด  อารมณ สติปญญา และการตัดสินใจ รวมท้ังเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายใน
ครอบครัว กลุมเพื่อน  ทัศนคติความเช่ือ ส่ือส่ิงพิมพ คานิยมตลอดความเจริญกาวหนาในการเขาถึง
เทคโนโลยี อันเปนปจจัยภายในและภายนอกท่ีกระตุนสงเสริมชักจูงใหเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ (สถานบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม, 2547: 105 – 106) อยางยิ่งผูหนึ่งคือ อาสาสมัครชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของสังคมชุมชนท่ี
เปนผูท่ีรูปญหาของชุมชนตนเอง และมีสวนสลายความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดกับผูเสียหายใหบังเกิดความเขาใจกันได อภัยแกกันและอาสาสมัครชุมชนยังเฝาติดตามดแูล
เด็กหรือเยาวชนหลังจากเสร็จจากการประชุมกลุมครอบครัวอีกดวย 

 
คําสําคัญ 

กระบวนการจัดการความขัดแยง ,กระบวนการยุติธรรม  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
อาสาสมัครชุมชนท่ีทําหนาท่ีในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ี

กระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามบทบาทไดครบถวนสมบูรณมากนอยเพียงใด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

2.   เพื่อศึกษาขอจํากัดปญหาอุปสรรคและขอขัดของ   ของอาสาสมัครชุมชนใน
กระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย อาสาสมัครชุมชน ท่ีเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวย
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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกระทรวง
ยุติธรรมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน อันไดแก  ตํารวจ  
อัยการ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พนักงานคุมประพฤติ  
ผูประสานงานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห  

 
ผลการวจัิย 

1.  อาสาสมัครชุมชนเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 52  อายุ ระหวาง  41 ถึง 50  ป  คิดเปน
รอยละ  36  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีรายไดตอเดือนมากกวา  20,000  บาทข้ึนไป 
เปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเคยเขารวม
การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  

2.  อาสาสมัครชุมชนไดปรึกษากับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนระหวางการประชุมคิดเปนรอยละ 80 ไดรวมวางแผนกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการหาวิธีการ
ระงับขอพิพาทระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายคิดเปนรอยละ 84  

3.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนในการเสนอและปรับปรุงแนวทางตามแผนบําบัดแกไขฟนฟู
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคิดเปนรอยละ 84 

4.  อาสาสมัครชุมชนแสดงบทบาทการเจรจาคาเสียหายใหคูความท้ัง 2 ฝาย  คิดเปนรอยละ  
92  เคยออกความเห็นในแผนบําบัดแกไขฟนฟู  คิดเปนรอยละ  72  และติดตามดูแลเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดหลังจากท่ีเด็กหรือเยาวชนกลับคืนสูสังคมชุมชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 80  

5.  อาสาสมัครชุมชนท่ีเคยติดตามดูแลสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิดคิดเปนรอยละ 92  เคยเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนท่ีบานคิดเปนรอยละ 80  เคยใหเด็กหรือ
เยาวชนมาพบตามนัดคิดเปนรอยละ 76 เคยแนะนําตักเตือนเด็กหรือเยาวชนคิดเปนรอยละ 100  

6.  เด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดสวนใหญเปนบุคคลในชุมชนเดียวกับอาสาสมัคร
ชุมชนคิดเปนรอยละ 68  
 

อภิปรายผล 
1.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ  52  มีอายุระหวาง 41 ถึง  50  ป  

คิดเปนรอยละ  36  สอดคลองกับความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนวา  อาสาสมัครชุมชนควรมีอายุไมตํ่ากวา  28  ป  หรือเกิน  35  ป  ข้ึนไปจึงจะ
มีความเหมาะสม  เพราะมีประสบการณชีวิตท่ีเพียงพอ  
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2.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา  20,000  บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ  
38 ถือเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามทฤษฎีมนุษยนิยมของ มาสโลว (อะบราฮัม มาสโลว
,2550) ข้ันท่ี 1 ท่ีกําหนดวา  มนุษยมีความตองการทางกาย คือความตองการปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ไดแก อาหาร  เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค 

3.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนคิดเปนรอยละ 54  การท่ีอาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนบุคคลกลุม
เดียวกัน  ปฏิบัติหนาท่ีหลายตําแหนง อาจเปนอุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติงานได 

4.  อาสาสมัครชุมชนไดปรึกษากับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนระหวางการประชุมคิดเปนรอยละ 80 สอดคลองกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
(วันชัย  รุจนวงศ , 2549:1-8)  ท่ีตองการใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีรวมกันกับอาสาสมัครชุมชน 

5.  อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงในคดีกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนคิดเปนรอยละ 90  ซ่ึงทฤษฎีความขัดแยงของเกอร่ี ที เฟอรลอง (เกอร่ี ที เฟอร
ลอง , 2005:21) ในรูปแบบของสามเหล่ียมความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความขัดแยงระบุวา
หากไมมีกระบวนการแจงขอมูลและผลการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนใหอาสาสมัคร
ชุมชนซ่ึงเปนผูไกลเกล่ียทราบลวงหนากอน อาจสงผลใหการวินิจฉัยใชดุลพินิจและการจัดการ
ความขัดแยงของบทบาทอาสาสมัครชุมชนประสบผลสําเร็จไมดีเทาท่ีควร 

6.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญไดใชขอมูลจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติมาเปนแนวทางในการระงับขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายคิดเปนรอยละ  88  ยอมเปนประโยชนแกการหาแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดกับผูเสียหายและเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหประสบผลสําเร็จ  สอดคลองกับ
หลักการและวิธีการของศาลเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคจารีต  (จํารัส  รุงเรือง , 2547:115 ) 

7.  อาสาสมัครชุมชนไดสอบถามคูกรณีท้ังสองฝายคือเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับ
ผูเสียหายถึงแนวทางการเรียกรองคาเสียหาย ความพอใจท่ีจะชําระคาเสียหายคิดเปนรอยละ 88 
สอดคลองกับขอดีของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย , 2549: 1-15)  
ท่ีวาการประชุมกลุมครอบครัวเปนการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหผูกระทําความผิดชดเชย
ความเสียหาย  ยอมรับการไกลเกล่ียโดยมีสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชุม 

8.  จํานวนและประเภทคดีท่ีเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยคิดเปนรอยละ 58 สอดคลองกับแนวทางตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว
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และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 63 ท่ีใหสถานพินิจใชเง่ือนไขตาม
กฎหมายดังกลาวมาสนับสนุนวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหประสบผลสําเร็จ 

9.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนในการเสนอแนวทางบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดคิดเปนรอยละ 84  สอดคลองกับแนวทางการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศออสเตรเลีย ท่ีกําหนดในกฎหมายวา  การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
ตองมีอาสาสมัครชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน เขารวมประชุมเพื่อแกไขปญหาเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของในท่ีประชุมรวมกําหนดวิธีการชดใชคาเสียหาย  หรือวิธีการ
ลงโทษเด็กหรือเยาวชน 

10.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและปรับปรุงแผนบําบัดแกไขฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดคิดเปนรอยละ  84 สอดคลองกับทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
อาสาสมัครวาดวยกระบวนการมีสวนรวม (สุรเดช ฉายะเกษตรริน , 2548 : 6-8) ตองประกอบดวย 
การมีอิสรภาพท่ีจะมีสวนรวม  ความสามารถท่ีจะมีสวนรวม  และความเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม   

11.  ในการมาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบภูมิ
หลังของผูเสียหายกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิด คิดเปนรอยละ  90  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเทศนิวซีแลนด พบวา ในประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับขอมูลพื้นฐานการเตรียมตัวเพื่อ
มาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนปจจัยแหงความสําเร็จ (จํารัส  รุงเรือง, 2547:99-103)   

12.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเห็นวาไมควรลดจํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนใหนอยลง คิดเปนรอยละ  90  สอดคลองกับรูปแบบการประชุมกลุม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด (จํารัส รุงเรือง, 2547:90-94)  

13.  ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนหากผูเสียหายยอมรับคําขอโทษหรือยอมรับ
การชดใชคาเสียหาย ไมติดใจเอาความ ท้ังทางแพง และทางอาญา กับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดคิดเปนรอยละ 68 สอดคลองกับทฤษฎีความขัดแยงของเกอร่ี ที เฟอรลอง (เกอร่ี ที เฟอร
ลอง , 2005:23) ในรูปแบบความขัดแยงเกี่ยวกับมิติการรับรูท่ีกระทําความผิดในมิติของอารมณและ
มิติพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายท่ีตองประสบความเดือนรอน  

14.  เม่ือเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติฝาฝนเง่ือนไข อาสาสมัครชุมชนไดรายงานขอเท็จจริงให
ผูอํานวยการสถานพินิจ คิดเปนรอยละ 100 แสดงวา อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทในการติดตามดูแล
สอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดมากท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีในทาง
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด  (จํารัส  รุงเรือง , 2547:90-94) เห็นวา การสงเด็กหรือเยาวชนไป
ฝกอบรมท่ีสถานพินิจไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน  ไมสามารถแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนที่
กระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิผล เพราะเด็กท่ีพนการฝกและอบรมจะมีโอกาสกระทําความผิด
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ซํ้าอีก  แนวทางที่ถูกตองเหมาะสม คือ การใหโอกาสแกเด็กหรือเยาวชนอยูกับครอบครัวและชุมชน
โดยชวยกันสอดสองดูแล  อบรมบมนิสัยเปนวิธีการท่ีเหมาะสมวา เพราะเปนกระบวนการแกไข
ฟนฟูนิสัยเด็กหรือเยาวชนท่ีไดผลดีกวา 

15.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ของอาสาสมัครชุมชนสวน
ใหญเห็นวาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนประโยชนแกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด ผูเสียหาย สังคมและชุมชนคิดเปนรอยละ  94  สอดคลองกับความเห็นของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมทุกวิชาชีพท่ีวาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนโดยการนํา
อาสาสมัครชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมนั้น เปนประโยชนแกเด็กหรือเยาวชน 
รวมท้ังสังคมและชุมชนเปนอยางมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  สถานพินิจตองใหอาสาสมัครชุมชนทราบประวัติภูมิหลังและขอเท็จจริงในคดีของ
ผูเสียหายกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

2.  อาสาสมัครชุมชนตองอยูรวมในกระบวนการวางแผนบําบัดแกไขฟนฟูดวยเพราะจะ
ทราบขีดความสามารถขอจํากัดหรือภูมิหลังของคูกรณีท้ังสองฝายไดดีกวาบุคคลอ่ืน 

3.  ควรนํามาตรการการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534 
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