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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาใน
พ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการทะเลาะวิวาทและปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดั
เพชรบูรณ์ วตัถุประสงค ์ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงแนวทางการใชก้ระบวนการยติุธรรม
เชิงสมานฉันท์สมานฉันท์ ในการ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน การวิจยัมีสองกลุ่มประกอบดว้ย ผูใ้ห้
ขอ้มูลคนส าคญัคือ เยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ า จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างหลกั กลุ่มการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน      
5 คน (ก านัน ผูใ้หญ่บา้น นายกองค์กรบริหารส่วนต าบล ปลดั ต ารวจ) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งรอง ท าการเลือกตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจงและท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอ
หนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์พบวา่ 1. ปัจจยัทางดา้นการคบเพื่อน 2. ปัจจยัทางดา้นครอบครัว 3. ปัจจยัดา้นการเลียนแบบ 
4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 5. ปัจจยัดา้นการควบคุมตวัเองและแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิด
ซ ้ าของเด็กและเยาวชน พบวา่ 1.ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 2. การประสานงานในกลุ่มผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่ให้
ช่วยกนัดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชน 3.การใหชุ้มชนมส่วนร่วมในการดูแลสอดส่อง 4.ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม 5.ส่งเสริม
ในการสร้างความตระหนกัถึงความเสียหาย 6. ส่งเสริมให้ความรู้กบัครอบครัวมีโรงเรียนพอ่แม่ใหค้วามรู้ในการอบรม
เล้ียงดู 7.จดัการร่วมกบัทางชุมชน น าเด็กและเยาชนท่ีเป็นหัวโจกหรือกลุ่มท่ีกระท าผิดซ ้ ามาละลายพฤติกรรม 8. อบรม
บุคลากรในรูปแบบการให้ความรู้ทางดา้นกฎหมาย 9. จดัใหมี้ศูนยอ์  านวยการไกล่เกล่ียอยา่งชดัเจน 10. ส่งเสริมฝึกให้
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เด็กและเยาวชนมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจทางดา้นศาสนา 11. ส่งเสริมการใชส่ื้อ โทรทศัน์ วีดีโอใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบ 12. ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งศูนยย์ติุธรรมชุมชนเพื่อจดัการปัญหาภายในชุมชน 

 
ค ำส ำคญั : กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ เดก็และเยาวชน การกระท าผิดซ า้  
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the quarrel conditions and the factors causing children and 

juvenile recidivism under the case study of Phet Lakhon Sub-district, Nong Phai District, Phetchabun Province, to 
study related concepts and theories of criminology, to study the guidelines of using restorative justice in preventing 
and resolving children and juvenile recidivism problems, and to propose the suggestions in preventing and resolving 
children and juvenile recidivism problems. There were two sample groups. Firstly, key informants were five 
recidivist children and juvenile as a primary sample. Secondly, a secondary sample was five officers in local 
administrative organizations (a Sub-district headman, a village headman, a chief executive of Sub-district 
administrative organization, deputy district chief, and a police officer). The samples were selected based on a 
purposive sampling. In-depth interview was used to ask for information from key informants. Data were analyzed 
through content analysis. The results of this study indicated that factors causing children and juvenile recidivism 
under the case study of Phet Lakhon Sub-district, Nong Phai District, Phetchabun Province were 1) friend 
association, 2) family, 3) imitation, 4) environment, and 5) self-control. The guidelines for preventing and resolving 
children and juvenile recidivism problems were 1) community activities should be promoted, 2) coordination among 
each village headman group to jointly care children and juvenile should be promoted, 3) the community participation 
should be promoted for surveillance, 4. moral practices should be cultivated, 5) awareness of damage should be 
raised, 6) family should be educated and parents should be promoted to learn about parenting, 7) the community 
should participate in break the ice activities for recidivist children and juvenile, 8) personnel should be trained for 
enhancing their legal knowledge, 9) a mediation center should be established clearly, 10) children and juvenile 
should be promoted to hold religious and spiritual anchor, 11) television, video, and media should be promoted to 
provide knowledge about laws and regulations, and 12. A community justice center should be established to resolve 
the community problem.  

 
Keyword: Restorative Justice, Children and juvenile, Recidivism 
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1. บทน า 
 ปัญหาส าคญัประการหน่ึงเม่ือกล่าวถึงกระบวนการยติุธรรมคือ การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมท่ีไม่เท่าเทียม
กนัของคนในสงัคม จนมีประโยคท่ีคุน้ชินวา่ “คุกมีไวข้งัคนจน” การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองส าคญัตน้ๆท่ีตอ้ง
ท าการปฏิรูปเพื่อให้สามารถใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรมและการกระท า
ความผิดของคนในสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง ขณะเดียวกนัพบวา่ระบบในกระบวนการยติุธรรมท่ีใช้
อยู ่ไม่ใช่วิธีการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท าให้เกิดผลผลิตท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และส่งผลก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา ไดแ้ก่ 
 1) ปัญหาทางดา้นคนลน้คุก  
 2) ปัญหาทางดา้นการละเลยเหยือ่อาชญากรรม (ชนญัญา กิจทว,ี 2546) 
 3) กระบวนการยติุธรรมเป็นรูปแบบรวมศูนยอ์ านาจ 
 4) ปัญหาชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม (สิทธิโชค เดชภิบาล, 2554)  
 จากปัญหาของกระบวนการยติุธรรม ส่งผลใหเ้กิดเป็นปัญหาส าคญัอีกขอ้ คือ ปัญหาความความเหล่ือมล ้าของ
สังคมไทย เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลพยายามใช้ นโยบายต่างๆในการลดความเหล่ือมล ้าของสังคม แต่ดว้ยหลายปัจจยั มีทั้ ง 
1) อาชีพและรายได้ 2) การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การเขา้ถึงทรัพยากร 4) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการตอบสนองของรัฐ 5) การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมโดยอ านาจรัฐ 6) การเขา้ถึงระบบการศึกษาและการ
พัฒนาเยาวชน (ศิริพร น้อยพินิจ , 2559) ซ่ึงแต่ละปัจจัยยงัไม่เอ้ืออ านวยในการสนับสนุนนโยบายท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากการใชง้บประมาณภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดั จากกรอบแนวคิดของระบบยติุธรรมใน
การแกไ้ขในเร่ืองของของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบสนองของรัฐในเร่ืองของการกระจาย
อ านาจกระจายโอกาสการเขา้ถึงความยติุธรรมไปสู่ระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน โดยปรับปรุงช่องทางในการเขา้ถึง
กระบวนการยติุธรรมของประชาชนขยายศูนยย์ติุธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกต าบล ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและองคก์รชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาภายในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้มีการอ านวยความยติุธรรม
กระจายใหใ้กลท่ี้อยูท่ี่อาศยัและใกลมื้อของประชาชนมากท่ีสุด เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม  
 จากปัญหาความเหล่ือมล ้าน าลึกไปสู่ปัญหาครอบครัวและลงลึกไปสู่ปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหาหน่ึง คือปัญหา
การกระท าผิดและการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน  

 
รูปที่ 1 สถิติเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้า ในปี พ.ศ. 2547 – 2557 

ที่มา : กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน , http://www.djop.go.th/home,รวบรวมขอ้มูลและสืบคน้เม่ือ 10 ตลุาคม 2558. 

http://www.djop.go.th/home,รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเมื่อ
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 จากสถิติของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ. 2547 – 2557 จากสถิติพบวา่ในปี พ.ศ. 2547  
มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 13.83 , พ.ศ. 2548 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 12.08 , พ.ศ. 2549 มีจ านวนร้อย
ละการกระท าผิดซ ้ า 11.58  , พ.ศ. 2550 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 12.92 , พ.ศ. 2551 มีจ านวนร้อยละการกระท า
ผิดซ ้ า 14.06  , พ.ศ. 2552 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 13.57 , พ.ศ. 2553 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 12.62 , 
พ.ศ. 2554 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 11.77 , พ.ศ. 2555 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 19.98 , พ.ศ. 2556  
มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 20.37 , พ.ศ. 2557 มีจ านวนร้อยละการกระท าผิดซ ้ า 17.52 โดยในปีท่ีมีการกระท าซ ้ า
สูงสุดคือ 2556  
 
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบ จ านวนคดีทั้งหมด คดีการกระท าผิดซ ้าทั้งหมด ร้อยละการกระท าผิดซ ้า จ  านวนการหนัเหคดี 

หน่วย / คดี 

ปี พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

คดทีั้งหมด 33,308 36,080 48,218 51,128 46,981 46,371 44,057 35,049 34,279 36,763 36,537 
คดีการกระท าผดิซ ้า
ทังหมด 

4,607 4,357 5,712 6,608 6,606 6,294 5,559 4,125 6,849 7,490 6,401 

% การกระท าผิดซ ้า 13.83 12.08 11.58 12.92 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 
จ านวนการหันเหคดี 3,594 5,220 5,265 5,285 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ที่มา : กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, http://www.djop.go.th/home, รวบรวมขอ้มูลและสืบคน้เม่ือ 10 ตุลาคม 2558 
 
 จากขอ้มูลรูปและตารางทางสถิติพบวา่ ปริมาณการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชนยงัคงเพ่ิมจ านวน
ข้ึนเร่ือยๆ หลงัจากไม่พบขอ้มูลทางสถิติในการหันเหคดี แสดงให้เห็นวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายทั้งมาตรการทางอาญา
กบัเด็กและเยาวชนยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร จึงควรให้ความส าคญั เร่ือง “เด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยติุธรรม” และ การน า “กระบวนการยติุธรรมทางเลือก” (Alternatives to Justice หรือ Alternative Dispute Resolutions 
=ADRs) เพื่อหันเห (Diversion) เด็กหรือเยาวชนให้ออกจากกระบวนการยติุธรรม โดยน า “กระบวนการยติุธรรมเชิง
สมานฉันท์” (Restorative Justice =RJ) มาใชอ้ยา่งจริงจงัอยา่งเป็นรูปธรรม (สุทธิพล ทวีชยัการ, 2548) จากสถิติในปี 
พ.ศ. 2547 ท่ีมีการน าเอากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทป์ระกอบการสัง่ชะลอฟ้อง บรรจุลงไวใ้นแผนงานในแผน
แม่บทกระบวนการยติุธรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2547-2549) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2547 - 2550 พบวา่มีการน ากระบวนการ
หันเหคดีมาใช ้เพ่ือสั่งไม่ฟ้องต่อพนกังานอยัการ ซ่ึงคดีเหล่าน้ีเป็นคดีท่ีไดผ้่านการพิจารณาโดยใชว้ิธีการประชุมกลุ่ม
ครอบครัว ช่วยแกไ้ขท าใหปั้ญหาคดีกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชนให้มีจ านวนคดีลดลงเร่ือยๆ แต่ยงัขาดหน่วยงาน
ต่างๆ อีกทั้งมิติความร่วมมือของกระบวนการยติุธรรมยงัไม่มีเอกภาพในการท างานและยงัไม่มุ่งเน้นการใชย้ติุธรรม
ทางเลือกอยา่งจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาการกระท าผิด  
 กระแสการปฏิรูปยติุธรรมชุมชนในชุมชนทอ้งถ่ิน งานบุญประเพณีต่างๆในชุมชนทอ้งถ่ินมกัจะมีเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทปรากฏข้ึนเป็นประจ าและนบัวนัจะเพ่ิมความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายดา้น ทั้งดา้น
ครอบครัว ดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางดา้นดีและทางดา้นไม่ดี จึงส่งผลให้พฤติกรรมของ
กลุ่มเยาวชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การทะเลาะววิาทในกลุ่มเยาวชนมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังพบวา่แต่ละคร้ัง เกิดเหตุชุลมุน 
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ขวา้งปาส่ิงของ ไล่ยงิไล่ฟันกนัดว้ยอาวธุครบมือ จนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของทั้งสองฝ่ายหรือ   
ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งก็ไดรั้บความเสียหายไปดว้ย ขณะเดียวกนัทางชุมชนไดจ้ดัตั้งก าลงัต ารวจและอาสาสมคัรฝ่ายป้องกนั
พลเรือนไปป้องกนัแต่ ยงัไม่สามารถลดความรุนแรงของเหตุการณ์ได้ อาจเป็นเพราะบทลงโทษไม่ได้ท าให้กลุ่ม
เยาวชนรู้สึกเกรงกลวั เม่ือเกิดเหตุแลว้ก็เป็นภาระของหัวหน้าชุมชนและเจา้หน้าท่ีต ารวจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้ง
เสียเวลาและงบประมาณในการสืบสวนติดตามจบักุมผูก้ระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ส่งผลให้ผูพิ้พากษา 
อยัการ ต ารวจ ประสบกบัภาระในการด าเนินคดีจ านวนมาก หลายปีท่ีผ่านมามีจ านวนคดีท่ีฟ้องร้องต่อศาลเพ่ิมสูงข้ึน
เร่ือยๆ ในขณะท่ีจ านวนผูพิ้พากษาและบุคลากรของศาลมิไดเ้พ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนั จึงส่งผลกระทบใน
เร่ืองการเขา้ถึงความเป็นธรรมของประชาชนรวมทั้งความเช่ือมัน่ในระบบศาล (Justice Injustice) จึงมีแนวคิดในการ
แกไ้ขปัญหาไปสู่กระบวนการยติุธรรมทางเลือกมากข้ึนซ่ึงแนวคิดของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทน้ีถือเป็นทางเลือกส าคญั 
ซ่ึงส่งผลท าให้ช่วยลดการน าคดีเขา้สู่ระบบยติุธรรมกระแสหลกั โดยจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีระหวา่งผูก้ระท าผิดและ
ผูเ้สียหายให้เจรจาต่อรองเพ่ือหาขอ้ยติุโดยมีคนกลางเพ่ือท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเพ่ือหาขอ้ยติุโดยความยนิยอมของทั้งสอง
ฝ่าย ท าใหส้ามารถประหยดังบประมาณและลดภาระของกระบวนการยติุธรรมลงไปอยา่งมาก (สุระทิน วชิาผง, 2557) 
 จากปัญหาการทะเลาะวิวาทจึงไดท้บทวน วารสารวิจยัและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบบัท่ี 3 (สมพร ชูทอง, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, สุธี ประจงศกัด์ิ, ปรีชา ดิลก
วุฒิสิทธ์ิ, 2559) เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา
จงัหวดัสมุทรปราการ (สมพร ชูทอง, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, สุธี ประจงศกัด์ิ, ปรีชา ดิลกวฒิุสิทธ์ิ, 2559) การวจิยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวดั
สมุทรปราการ 2. เพ่ือพฒันากลยทุธ์การจดัการศึกษาเพ่ือป้องกนัปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาจงัหวดั
สมุทรปราการ ในการศึกษาคร้ังน้ี ผลการวจิยัพบวา่ 1. สถานศึกษาไม่ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนส าหรับการ
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุ่งป้องกนัการทะเลาะววิาทของนกัเรียนในสถานศึกษา อีกทั้งหลกัสูตรท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัไม่ยดืหยุน่และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และพบปัญหาความยุง่ยากทางดา้นการเงินและงบประมาณ
ยงัก่อให้เกิดปัญหา ทั้งต่อสถานศึกษา และผูป้กครองนกัเรียน นอกจากน้ี สถานศึกษายงัไม่มีการศึกษาวจิยัอยา่งจริงจงั
ในเร่ืองปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน รวมทั้งไม่มีความร่วมมือกนัอยา่งแข็งขนัและต่อเน่ืองระหวา่งสถานศึกษา
และชุมชนเพ่ือมุ่งแกปั้ญหา 
 จากปัญหาของกระบวนการยติุธรรม ไดศึ้กษางานวจิยัของพิมลพรรณ สุวรรณโถง (2548) กล่าวถึงกลไกเพ่ือ
เฝ้าระวงัและคุ้มครองสิทธิเด็กในชั้นสถานรับแรกรับว่าการน าแนวคิดความยุติธรรมสมานฉันท์ มาใช้ในการ
ด าเนินงานในกรณีท่ีเป็นความผิดในลกัษณะไม่มีความรุนแรงหรือกระท าความผิดเล็กน้อยท่ีไม่เป็นภยัต่อสังคมหรือ
กระท าความผิดโดยไม่เจตนา มีโอกาส แกไ้ข ปรับปรุงตนเอง ลดตราบาปในการด าเนินคดี ลดจ านวนเด็กท่ีเขา้สู่
กระบวนการศาล ลดปัญหาเด็กลน้สถานพินิจฯ และเป็นการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจากการน า
กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีมาใชพ้บวา่ สถิติการหนัเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยติุธรรมในปี 2550 มีคดี
ท่ีเสนอความเห็นไม่สัง่ฟ้องเด็กและเยาวชนเป็นจ านวน 5,285 คดี (กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, 2551) แมว้า่
วิธีการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนดงักล่าว จะสามารถด าเนินการกบัเด็กท่ีกระท าผิดบางส่วนให้ออกจากกระบวนการ
ยติุธรรม ส่วนเด็กท่ีเขา้สู่กระบวนการจะไดรั้บการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟูและพฒันาไม่ใหก้ลบัมากระท าผิดซ ้ าอีกภายหลงั
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ท่ีกลบัไปอยูใ่นครอบครัวและสงัคมภายนอก แต่ยงัพบวา่มีเด็กและเยาวชนจ านวนหน่ึงท่ีกระท าผิดซ ้ าและตอ้งเดินกลบั
เขา้สู่สถานพินิจฯ อีกคร้ัง 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาวจิยัมีความสนใจประเด็นเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการกระท า
ผิดซ ้ าของเยาวชนในกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ การกระท าผิดซ ้ าของเยาวชนนั้นท าไมเกิดซ ้ าข้ึนไดอี้กคร้ัง
เม่ือไดรั้บการไกล่เกล่ียจากกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัจจัยส่วนไหนท่ีเป็นเหตุให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ า  
ปัญหาอะไรเป็นส่วนท าใหเ้ยาวชนเกิดการทะเลาะววิาทกนั จากคู่กรณีเก่า คู่กรณีใหม่ และมาตรการใดใชก้ารจดัการกบั
ปัญหาอย่างถูกวิธี ผูศึ้กษาเห็นว่าหากได้รับการศึกษาถึงสาเหตุท่ีแท้จริงเหล่าน้ีไดแ้ลว้ จะสามารถแกปั้ญหาและใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง เพ่ือท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขหรือแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกิดคดีซ ้ าซอ้นข้ึนอีก ส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมทางเลือกโดดเด่นอยา่งชดัเจนและน าไปใชป้ระโยชน์ กรณีคดีลน้คุก พร้อมทั้ง
ยงัเป็นโอกาสของเยาวชนในการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองท่ีท าผิดพลาดโดยไม่ตอ้งถูกตีตราจากสงัคม ท าใหเ้ยาวชนมีชีวติ
ท่ีดีส่งผลใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ในการท าวจิยั 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงแนวทางการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทส์มานฉนัท ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน 

2. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาการทะเลาะวิวาทและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กและ
เยาวชน: กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา
ในพ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

รูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีความ
ตอ้งการขอ้มูลท่ีรอบดา้น (Holistic) เพ่ือเขา้ใจบริบทของสงัคมในเร่ืองของการกระท าผิดซ ้ าของเยาวชน ซ่ึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของงานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาพ้ืนท่ีต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการเก็บรายละเอียด
เก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งละเอียดมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการกระท าผิด
ซ ้ าของเยาวชนท่ีตอ้งการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีต าบล
เพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นกลุ่มตวัอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ การเก็บขอ้มูลท่ีใชก้าร
สมัภาษณ์แบบเผชิญหนา้และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ คดักลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชนท่ียินดีให้ความร่วมมือในการสมัภาษณ์ 
จ านวน 5 คนและการสมัภาษณ์บุคคลซ่ึงใหข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) คือ กลุ่มการปกครองส่วนทอ้งถ่ินการบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นต่างๆจ านวน 5 คน โดยใชว้ธีิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
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1. เยาวชนกระท าผิดซ ้ าเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จังหวดั
เพชรบูรณ์ จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพ้ืนท่ีต าบลเพชรละคร ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 2 ท่าน 
3. กลุ่มทางบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัจ านวน 2 คน 
4. เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการต ารวจภูธรอ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 1 คน 
 

4. ผลการวจิยั 
4.1 ผลการวจิยัพบวา่ ผูว้จิยัสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก่อให้เกิดการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน จากการ

สมัภาษณ์ เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ า และการสมัภาษณ์กลุ่มการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4.1.1 ปัจจยัการคบเพื่อน  
4.1.2 ปัจจยัทางดา้นครอบครัว  
4.1.3 ปัจจยัดา้นการเลียนแบบ  
4.1.4 ปัจจยัดา้นสภาวะทางอารมณ์ และการควบคุมตวัเอง  
4.1.5 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
4.2 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบล

เพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้จิยัสรุปผลแนวทางใน
การป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

4.2.1 ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนส าหรับเยาวชนเพ่ือใหอ้อกมามีส่วนร่วมกนักบัผูป้กครอง 
4.2.2 ควรมีการประสานงานในกลุ่มผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่ ใหช่้วยกนัดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชน 
4.2.3 ส่งเสริมการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแล สอดส่อง  
4.2.4 มีการส่งเสริมกิจกรรมหรือการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
4.2.5 มีการส่งเสริมในการสร้างความตระหนกัถึงความเสียหายท่ีจะเกิดจากการการท าผิด  
4.2.6 ควรมีการส่งเสริมใหมี้การดูแลเด็กและเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด ใหค้วามรู้กบัครอบครัว 
4.2.7 ส่งเสริมใหมี้มาตรการจดัการส าคญั คือ การจดัการร่วมกบัทางชุมชน  
4.2.8 อบรมบุคลากร ในรูปแบบการใหค้วามรู้ทางดา้นกฎหมายอยา่งละเอียดมากข้ึน  
4.2.9 จดัใหมี้ศูนยอ์  านวยการไกล่เกล่ีย อยา่งชดัเจน  
4.2.10 ส่งเสริมฝึกใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจทางดา้นศาสนา  
4.2.11 ส่งเสริมการใชส่ื้อ โทรทศัน์ วดีีโอ ในการใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย  
4.2.12 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งศูนยย์ติุธรรม 
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5. อภิปรายงานวจิยั 
5.1 จากการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบล

เพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีประเด็นในการอภิปรายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการกระท า
ความผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชน ดงัน้ี  

5.1.1 ปัจจยัการคบเพื่อน โดยลกัษณะการคบเพื่อนมีพฤติกรรมการเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมในการกระท า
ความผิด เช่น การด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดจนของมึนเมา และ เกิดการทะเลาะวิวาทตามมาเป็นล าดบั โดยกลุ่มเพ่ือนท่ีมี
การคบมีอิทธิพลกบัวยั ดว้ยส่วนหน่ึง จึงถือไดว้า่เพ่ือนเป็นปัจจยัหลกัส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท รวมถึง
ความคึกคะนองและการรักในพวกพอ้งของตน ตอ้งการช่วยเหลือเพ่ือนเม่ือเพ่ือนโดนท าร้าย ท าให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท สอดคลอ้งกบัทฤษฎี ทฤษฎีของซัทเธอร์แลนด์ไดใ้ห้ความส าคญักบัตวัแปร “การคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีเป็น
อาชญากร” (Sutherland & Cressey, 1978) โดยให้เหตุผลว่าความผูกพนักบัเพ่ือนจะสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเรียนรู้และการส่งเสริมสนับสนุน ทั้ งในด้านความพฤติกรรมและความเห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว 
เยาวชนท่ีมีความผูกพนักบักลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นคนดีมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีดีและความเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมท่ีถูก
กฎหมาย ในทางตรงกันข้ามเยาวชนท่ีมีความผูกพันกับกลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นอาชญากรจะมีแนวโน้มท่ีมีพฤติกรรม
อาชญากรรมและเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมอาชญากรรม (Thronberry et al., 1994) และซทัเธอร์แลนดย์งัน าเสนอวา่บุคคล
จะเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมและความเช่ือในอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบับุคคล (Sutherland & 
Cressey, 1978) เป็นเหตุให้มีงานศึกษาวิจยัจ านวนมากตามแนวทฤษฎีของซัทเธอร์แลนด์  มุ่งเน้นไปท่ีการกระท าผิด
ของแก๊งเยาวชนท่ีมาจากครอบครัวของชนชั้ นล่างของสังคม โดยมีสมมติฐานเก่ียวกับสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรมวา่ เกิดจากการคบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีอยูใ่นแก๊งซ่ึงเป็นอาชญากรและในขณะเดียวกนัสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมของเยาวชนนั้นมีส่วนสนบัสนุนในกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมดว้ย 

5.1.2 ปัจจยัทางดา้นครอบครัว โดยลกัษณะของตวัอย่างมีครอบครัวท่ีค่อนขา้งมีปัญหาดา้นความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่แยกทางกัน ซ่ึงครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมใหเ้กิดการกระท าความผิด และ เกิดการกระท าผิดซ ้ า สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีพนัธะทางสังคม (Social Bonding 
Theory) ท่ีพฒันาโดย ทราวิส เฮอร์ชิ (Braithwaite, 1989; Inciardi et al., 1993) เฮอร์ชิไดโ้ตแ้ยง้วา่ไม่จ าเป็นตอ้งอธิบาย
แรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ของพฤติกรรมอาชญาวทิยา เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกท่ีมีความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะ
ประกอบอาชญากรรมอยูแ่ลว้ จึงควรหาค าตอบวา่ เหตุใดบุคคลจึงไม่ประกอบอาชญากรรม โดยเฮอร์ชิ ไดเ้สนอทฤษฎี
ควบคุมโดยมีเง่ือนไขส าคญัวา่บุคคลท่ีมีความผูกพนักบัองคก์ารหรือกลุ่มในสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียน และ
เพื่อนฝูง มกัจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ประกอบอาชญากรรม หลกัการส าคญัของทฤษฎีน้ีคือ พนัธะทางสังคมหรือความ
ผูกพนักบัสังคม ซ่ึงไดอ้ธิบายการเกิดอาชญากรรมวา่ “พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลมาจากพนัธะของบุคคลท่ีมีต่อ
สถาบันทางสังคมได้อ่อนแอหรือถูกท าลาย” ซ่ึงองค์ประกอบของพันธะทางสังคมมี 4 ประการ 1) ความผูกพัน 
(Attachment) 2) ขอ้ผกูมดั (Commitment) 3) การเขา้ร่วม (involvement) 4) ความเช่ือ (belief) ส าหรับองคป์ระกอบแรก
ของพนัธะทางสังคมก็คือ ความผูกพนั เฮอร์ชิพบว่าเยาวชนท่ีมีความผูกพนักบับิดามารดามีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิด
กฎหมายนอ้ยกวา่เยาวชนท่ีไม่มีความผกูพนักบับิดามารดา 
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5.1.3 ปัจจยัดา้นการเลียนแบบ การลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน จากการคลุกคลีกบัเพ่ือน มีพฤติกรรม
ตามกนัเม่ือท าอะไรก็จะมกัท าคลา้ยๆกนัจะรู้สึกไม่แปลกแยกเป็นพรรคพวกเดียวกนั เม่ือเกิดการกระท าความผิดก็
มกัจะมีการท าท าผิดเหมือนกนัเน่ืองจากอยากเป็นเหมือนกนัจะไดไ้ม่แปลกประหลาดในกลุ่มหรืออาจเป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มเพ่ือน ท าใหเ้กิดการกระท าความผิด สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของซทัเธอร์แลนดไ์ดใ้หค้วามส าคญักบัตวัแปร “การคบ
หาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีเป็นอาชญากร” (Sutherland & Cressey, 1978) และทฤษฎีการเรียนรู้ของเอเคอร์ (Aker’s Social 
Learning Theory) เอเคอร์ไดแ้สดงให้เห็นวา่ทฤษฎีการเรียนรู้สามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆไดเ้กือบทุกประเภท ทั้งน้ี
ยงัคงไวห้รือยึดถือไวซ่ึ้งหลกัการเดิมของทฤษฎีซัทเธอร์แลนด์  ทั้ งในกระบวนการการเรียนรู้และโครงสร้างสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้นั้น ซ่ึงเอเคอร์ไดอ้า้งวา่หลกัการของทฤษฎีน้ีครอบคลุมถึงตวัแปรท่ีท าหนา้ท่ีกระตุน้
หรือควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรม และท าหน้าท่ีจูงใจหรือท าให้ลดน้อยซ่ึงการปฏิบติัตามกฎหมายเอเคอร์  (Aker, 
1994) ไดน้ าเสนอหลกัการส าคญัของทฤษฎีดงัน้ี 

5.1.3.1 การคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกนัหมายความถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดมี้ประสบการณ์กบัค่านิยมใน
การให้ความยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือถูกตอ้งตามกฎหมายหลกัการน้ีครอบคลุมทั้งมิติในการ
คบหาสมาคมกนัและค่านิยมของสงัคม มิติในการคบหาสมาคมกนัคือ การท่ีบุคคลมีการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ี
เขา้ร่วมในพฤติกรรมเดียวกนั ส่วนมิติทางค่านิยมนั้นเป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บประสบกบัรูปแบบต่างๆ ของ
บรรทดัฐานและค่านิยมในการคบหาสมาคมกบับุคคลอ่ืน กลุ่มชนท่ีบุคคลไดมี้การคบหาสมาคมดว้ยน้ีนอกจากจะให้
การยอมรับแลว้ ยงัเปิดโอกาสให้บุคคลไดมี้การลอกเลียนแบบและสนบัสนุนพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรม
ถูกกฎหมายกลุ่มคนท่ีส าคญัก็คือ ครอบครัวและเพื่อนฝงู ส าหรับกลุ่มท่ีส าคญัลองลงมาก็คือ เพื่อนบา้น โบสถ ์อาจารย์
หรือครู กฎหมายและผู ้มีอ  านาจปกครอง ตลอดจนส่ือมวลชนหรือแหล่งท่ีมาของทัศนะคติหรือรูปแบบต่างๆ 
นอกจากน้ีการคบหาสมาคมทีเกิดข้ึนก่อน มีระยะเวลานานกวา่ มีความถ่ีบ่อยคร้ังกวา่ และบุคคลหรือส่ิงท่ีเป็นตน้แบบ
ใหค้วามส าคญัมากกวา่หรืออยูใ่กลชิ้ดมากกวา่ ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลผูน้ั้นมากกวา่ 

5.1.4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในชุมชนหรือในกลุ่มตวัอยา่งเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ า ดา้นการศึกษา 
พบวา่เด็กท่ีกระท าผิดส่วนใหญ่มกัไม่ไดศึ้กษาเล่าเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เน่ืองจากอาจจะมีปัญหาทางดา้นการเงิน
ของทางครอบครัว หรือ ทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ไดมี้การศึกษาเล่าเรียน อาจส่งผลท าใหมี้ความคิดวา่การศึกษาไม่มี
ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต จึงออกมาท างานหาเงินล้ียงชีพเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เวลาส่วนใหญ่ก็เท่ียวเตร่ กบัเพ่ือน 
ท าอาชีพรับจา้งรายวนั ไม่ไดส้นใจเร่ืองการเรียนท าใหก้ระท าเกิดการทะเลาะววิาทไดง่้าย สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสงัคมไร้
ระเบียบ (Social Disorganization Theory) ขอ้สรุปเก่ียวกบัทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบไวว้า่ ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดชุมชน แออดัในเมืองใหญ่วา่ เกิดจากการเจริญเติบโตดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของเมืองขนาดใหญ่ แต่ขาด กลไก
หรือระบบการควบคุมความเจริญเติบโต เช่น การจัดระบบผังเมือง การจัดระบบสาธารณูปโภค การป้องกัน
อาชญากรรม การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มคนท่ีดอ้ยความสามารถ ฯลฯ และในท่ีสุดความ เจริญกา้วหนา้ทางสังคมและ
เศรษฐกิจจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของชุมชนในเขตเมือง ท าให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นชุมชนท่ีมีความ
แตกต่างกัน เช่น ศูนยก์ลางของเมืองหรือแหล่งธุรกิจ แหล่งธุรกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยของชนชั้นสูงหรือท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของคนชั้นกลาง ท่ีรกร้างวา่งเปล่า ฯลฯ และประการส าคญัคือจะท าใหเ้กิดชุมชนแออดัหรือ
แหล่งเส่ือมโทรมในเมือง ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลท่ีมีฐานะต ่าหรือดว้ยทางเศรษฐกิจและสงัคม หรือ
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ผูท่ี้อพยพ มาจากต่างถ่ินเพ่ือมาหางานในเมือง และชุมชนเหล่าน้ีจะมีลกัษณะพิเศษ 4 ประการ ตามท่ี Shaw & McKay 
(1942) และ Bursik (1988) ไดใ้ห้ความเห็นไวด้งัต่อไปน้ี คือ 1. การสูญสลายหรือลดนอ้ยของกลไกควบคุมทางสังคม 
เน่ืองมาจากมีคนอพยพมาอยู ่ในชุมชนมากข้ึน ผูอ้าศยัอยูจ่ะไม่ค่อยรู้จกักนัเกิดลกัษณะต่างคนต่างอยู ่และน าไปสู่ความ
อ่อนแอของ กลไกควบคุมทางสังคม 2. การถ่ายทอดวฒันธรรม ในแต่ละชุมชนจะมีวฒันธรรมซ่ึงสืบทอดมาเป็น
เวลานาน เม่ือมีคนกลุ่มใหม่เขา้มาอาศยัอยูก็่จะรับวฒันธรรมท่ีอยูแ่ต่เดิม 3. ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ส่ิงท่ีคนใหม่น า
ติดตวัมาดว้ยเม่ือมาอาศยัอยูใ่นชุมชน คือ ค่านิยม ค่าเช่ือ และวฒันธรรม ซ่ึงอาจแตกต่างจากค่านิยมหรือวฒันธรรมเดิม 
ท าให้เกิดความขดัแยง้ ทางวฒันธรรมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้4. ความยากจน เน่ืองจากผูเ้ขา้มาอยูใ่หม่จะเป็นคนต่างดา้ว
หรือคนชนบทท่ีอพยพมา เพ่ือแสวงหาอาชีพในเมืองใหญ่ บุคคลเหล่าน้ีจะมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจระดบัล่าง
ของ ประเทศ ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบได้อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การเป็นเมืองขนาดใหญ่จะ ท าให้เกิด
ชุมชนแออดัในเมืองผสมผสานกับอาคารบ้านเรือนท่ีทันสมยั ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี เกิดคู่ขนานมากับ
เจริญเติบโตทางสงัคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ีแหล่งชุมชนแออดัยงัเป็นแหล่งหรือ ศูนยร์วมของปัญหาสงัคมไม่วา่จะ
เป็นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข มลภาวะเป็นพิษ โรคติดต่อ ฯลฯ และนกัอาชญาวทิยาและนกัสงัคมศาสตร์
หลายท่านไดน้ าหลกัทฤษฎีน้ีไปก าหนด กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัอาชญากรรมในเขตเมืองใหญ่หลายแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดผ้ล การศึกษาวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนักบันักสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลยัชิคาโก ตวัอยา่งเช่น 
Lander (1954) ไดท้ าการศึกษาชุมชนแออดัท่ีเมือง Baltimore และ Chilton (1964) ไดท้ าการศึกษาชุมชน แออดัท่ีเมือง 
Baltimore, Detroit, Indianapolis นอกจากน้ีทฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบยงัไดถู้กน าไปเป็นตวัแบบเพื่อน าการศึกษาวจิยักรณี 
อาชญากรรมในแหล่งชุมชนแออดัหรือแหล่งเส่ือมโทรมของเมืองขนาดใหญ่ตวัอยา่ง เช่น Sampson et al. (1997) ไดท้ า
การทดสอบสมมุติฐานของทฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบในทางตรงกนัขา้มกล่าวคือ ได ้พฒันาแนวความคิดท่ีช่ือ “Collective 
Efficacy” ซ่ึงหมายถึงความร่วมมือของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนใน ดา้นการป้องกนัอาชญากรรม และท าการศึกษาวจิยัพบวา่ 
แนวคิดน้ีเป็นตวัท านายความรุนแรงใน ชุมชนได้ในระดับปานกลาง อีกทั้ งยงัเป็นปัจจัยส าคญัของความสัมพนัธ์
ระหว่างอาชญากรรมกับ ลกัษณะของผูอ้ยู่อาศัยในชุมชน นอกจากน้ี Rodney Spark (1987) ได้น าทฤษฎีสังคมไร้
ระเบียบเป็น ตวัน าการศึกษา โดยมุ่งเนน้ศึกษาในเขตชุมชนแออดัท่ีลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูง และศึกษา   
ไดก้ าหนดปัจจยัส าคญัในการเกิดอาชญากรรมจ านวน 5 ประการ คือ ความหนาแน่ของประชากร ความยากจนหรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ การใชท้รัพยสิ์นส่วนกลาง ความไม่ย ัง่ยนืหรือการยา้ยถ่ินฐาน ของประชากร และความเส่ือมสภาพ
ของอาคารบา้นเรือน  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของทฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบ สามารถสรุปแนวคิดของทฤษฎีไดด้งัน้ี เน่ืองจากสภาพ
ชุมชนมีสภาวะความยากจน ฐานะทางครอบครัวไม่ดี ท าให้เด็กท่ีกระท าความผิดส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนังสือออกมา
ท างานเล้ียงชีพ จึงท าใหมี้เวลาเท่ียวเตร่ จึงใชท้ฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบมาอธิบายในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

5.1.5 ปัจจยัดา้นสภาวะอารมณ์การควบคุมตวัเอง ไม่สามารถหา้มใจไม่ใหก้ระท าความผิดได ้เน่ืองจากด่ืมสุรา
และท าให้ขาดสติเกิดสภาวะอารมณ์ท่ีโกรธ แคน้จากการเหตุการณ์ท่ีเพื่อนโดนท าร้ายบาดเจ็บสาหัส สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี ทฤษฎีพนัธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ท่ีพฒันาโดย ทราวิส เฮอร์ชิ (Braithwaite, 1989; Inciardi et 
al., 1993) เฮอร์ชิไดโ้ตแ้ยง้วา่ไม่จ าเป็นตอ้งอธิบายแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ของพฤติกรรมอาชญาวทิยา เน่ืองจากมนุษย์
เป็นสัตวโ์ลกท่ีมีความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะประกอบอาชญากรรมอยูแ่ลว้ จึงควรหาค าตอบว่า เหตุใดบุคคลจึง   
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ไม่ประกอบอาชญากรรม โดยเฮอร์ชิ ไดเ้สนอทฤษฎีควบคุมโดยมีเง่ือนไขส าคญัวา่ บุคคลท่ีมีความผูกพนักบัองคก์าร
หรือกลุ่มในสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนฝงู มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ประกอบอาชญากรรม หลกัการ
ส าคญัของทฤษฎีน้ีคือ พนัธะทางสังคมหรือความผูกพนักบัสังคม ซ่ึงไดอ้ธิบายการเกิดอาชญากรรมวา่ “พฤติกรรม
อาชญากรรมเป็นผลมาจากพนัธะของบุคคลท่ีมีต่อสถาบนัทางสังคมไดอ่้อนแอหรือถูกท าลาย” ซ่ึงองคป์ระกอบของ
พนัธะทางสังคมมี 4 ประการ 1. ความผูกพนั (Attachment) 2. ขอ้ผูกมดั (Commitment) 3. การเขา้ร่วม (involvement)  
4. ความเช่ือ (belief) พนัธะทางสงัคม (ขอ้ผกูพนั)  

5.1.5.1 ความผูกพนั (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพนัหรือความรักใคร่กบับุคคลอ่ืนหรือมี
ความสนใจกบัความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพนัน้ีเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลมีการ
พฒันาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกหรือสามญัส านึกท่ีจะควบคุม
ตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีดีทางสงัคม ดงันั้น ความผกูพนั จึงเป็นองคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือดา้นความรักของพนัธะหรือ
สญัญาผกูมดัท่ีบุคคลมีต่อสงัคม 

5.1.5.2 ขอ้ผูกมดั (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลถูกมดักบัการด าเนินชีวิตตามท านองคลองธรรมของ
สังคม กล่าวคือ การไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพโดยสุจริตและเพ่ือท่ีจะไดป้ระสบความส าเร็จใน
ชีวิตซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระท าความผิดกฎหมายเน่ืองจากเป็นการเส่ียงต่อการสูญเสียความส าเร็จในชีวิต 
ดงันั้นขอ้ผกูมดัจึงเป็นองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผลของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีมีต่อบุคคลมีต่อสงัคม 

5.1.5.3 การเขา้ร่วม (involvement) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมเป็นเหตุให้บุคคล
ถูกจ ากดัเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาส่วนมากไดใ้ชใ้ห้หมดไปกบักิจกรรมของสังคมดงันั้น การ
เขา้ร่วมถือวา่เป็นองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบุคคลมีต่อสงัคม 

5.1.5.4 ความเช่ือ (belief) หมายถึงระดบัของความน่าเช่ือถือท่ีบุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม 
หากบุคคลมีระดบัความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทดัฐานในสังคมสูง ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าผิดกฎระเบียบของสงัคม 
ดงันั้น ความเช่ือจึงเป็นองคป์ระกอบดา้นจริยธรรมของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบุคคลมีต่อสงัคม 

ส าหรับการทดลองสมมติฐานของทฤษฎีพนัธะทางสังคมนั้น เฮอร์ชิพบวา่ผลของการศึกษาวิจยัสนับสนุน
ทฤษฎีน้ี ส าหรับองคป์ระกอบแรกของพนัธะทางสังคมก็คือ ความผูกพนั เฮอร์ชิพบวา่เยาวชนท่ีมีความผูกพนักบับิดา
มารดามีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดกฎหมายน้อยกวา่เยาวชนท่ีไม่มีความผูกพนักบับิดามารดา เยาวชนท่ีรายงานว่าเคย
กระท าผิดกฎหมายมกัจะมีปัญหาในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการไดค้ะแนนต ่า การไม่สนใจต่อครูบาอาจารย ์การไม่
ชอบโรงเรียน หรือการไม่ยอมรับอ านาจของโรงเรียน นอกจากน้ียงัพบวา่เยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมายมากกวา่นั้นจะมี
ความผูกพนักบัเพ่ือนฝงูนอ้ยกวา่เยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมายนอ้ยกวา่ ซ่ึงเฮอร์ชิไดโ้ตแ้ยง้วา่การคบหาสมาคมกบัเพ่ือน
ท่ีเป็นผูก้ระท าผิดกฎหมายจะท าใหบุ้คคลนั้นมีพฤติกรรมอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน แต่จะเกิดข้ึนเฉพาะกบัเยาวชนท่ีมีความ
ผกูพนัทางสงัคมนอ้ยหรืออ่อนแอเท่านั้น 

ส าหรับการทดสอบองคป์ระกอบท่ีสองของพนัธะทางสังคม (ขอ้ผกูพนั) ผลการศึกษาพบวา่เยาวชนท่ีกระท า
ความผิดกฎหมายจะมีความทะเยอทะยานสูงและการคาดหวงัในดา้นการศึกษาและอาชีพการงานน้อยกวา่เยาวชนท่ี
ไม่ได้ท าผิดกฎหมายและงานศึกษาวิจยัก็ยงัสนับสนุนองค์ประกอบท่ีส่ีของทฤษฎีกล่าวคือ งานศึกษาวิจยัพบว่ามี
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ความสัมพนัธ์กนัระหว่างพฤติกรรมอาชญากรรมกบัความเช่ือว่าควรปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดกฎหมายมกัจะไม่เช่ือในกฎหรือระเบียบของสงัคม 

นอกจากน้ีเฮอร์ชิพบว่าเยาวชนท่ีใชเ้วลามากกบักิจกรรมต่างๆ เช่น ท างาน มีนัดเท่ียวกบัเพ่ือน ดูโทรทัศน์ 
อ่านหนังสือ หรือเล่นเกมส์ ฯลฯ จะรายงานวา่มีพฤติกรรมอาชญากรรมมากกวา่เยาวชนท่ีใชเ้วลากบักิจกรรมพวกน้ี
นอ้ย ซ่ึงใหผ้ลตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานของทฤษฎีน้ีวา่ เน่ืองจากพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเขา้ร่วม
ในกิจกรรมทางสงัคม อยา่งไรก็ดีเฮอร์ชิพบวา่ เยาวชนท่ีรายงานวา่ไม่สนใจการบา้น ใชเ้วลาอยูก่บัเพ่ือนมาก และชอบ
เท่ียวเตร่ จะมีพฤติกรรมอาชญากรรมสูง ซ่ึงถือวา่เยาวชนกลุ่มน้ีจะมีการเขา้ร่วมกบักิจกรรมทางสงัคมนอ้ย 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของทฤษฎีพนัธะทางสังคม สามารถสรุปแนวคิดของทฤษฎีพนัธะทางสังคมได้
ดงัน้ี เยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมายส่วนใหญ่มกัจะไม่ไดมี้ความผกูพนักบัครอบครัว มีปัญหากบัทางโรงเรียน คะแนนไม่
ดี ชอบเท่ียวเตร่ ไม่อยูใ่นกฎของโรงเรียนและมีฐานะท่ียากจนมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าผิดกฎหมายมากกวา่ เยาวชนท่ีมี
ความผกูพนักบัครอบครัว เพื่อน เคารพกฎของโรงเรียนและมีฐานะท่ีดี  

ดงันั้นทฤษฎีน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการกระท าผิดของเยาวชนไดคื้อ หากเยาวชนมีความผูกพนักบั
ทางครอบครัว เพื่อนท่ีดี โรงเรียนท่ีดี ในสภาพสงัคมท่ีดีแลว้มีแนวโนม้วา่เยาวชนจะไม่กระท าความผิด 

5.2 จากการศึกษาแนวทางการใชก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์  ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
กระท าผิดซ ้ าของเดก็และเยาวชน : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีประเด็น
ในการอภิปรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขดงัน้ีดงัน้ี 

5.2.1 ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนส าหรับเยาวชนเพ่ือให้ออกมามีส่วนร่วมกันกับผูป้กครองให้มี
ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนและให้ความรู้เก่ียวกบัสถาบนัครอบครัวให้มากข้ึน เพ่ือให้ผูป้กครองไดมี้เวลาดูแลและใส่ใจ
เด็กและเยาวชนมากข้ึน  

5.2.2 ควรมีการประสานงานในกลุ่มผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่ ให้ช่วยกนัดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีกลุ่มความ
เส่ียงในการกระท าความผิด เช่นมีการมัว่สุมในหมู่ใด และ มีกลุ่มใดควรจะตอ้งใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษเพ่ือป้องการการ
เกิดการกระท าความผิดอยา่งใกลชิ้ด  

5.2.3 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สอดส่อง ป้องกันการเกิดปัญหาการกระท าผิดในชุมชน โดย
ช่วยกันดูแลบุตรหลานและช่วยแจง้ขอ้มูลให้กับผูใ้หญ่บ้านในหมู่นั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัการกระท าผิดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

5.2.4 เม่ือมีการส่งเสริมกิจกรรมหรือการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อลดการกระท าผิดแลว้ ยงั
ควรท่ีจะตอ้ง ปลูกฝังคนในชุมชนให้เป็นตน้แบบท่ีดีของเด็กและเยาวชนให้มีตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิต ปลูกฝัง
ค่านิยมในการด าเนินชีวติท่ีดีใหก้บัเด็กและชุมชน   

5.2.5 มีการส่งเสริมในการสร้างความตระหนักถึงความเสียหายท่ีจะเกิดจากการการท าผิด หรือจากการ
ทะเลาะววิาท เม่ือมีการทะเลาะววิาทกนัแลว้ แน่นอนส่ิงท่ีจะเกิดคือ การไดรั้บบาดเจ็บ การเสียชีวติ การเสียอนาคตเสีย
ประวติั เพราะถือวา่เด็กและเยาวชน เป็นอนาคตของชาติทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ตอ้งมีกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้
ในเร่ืองน้ี ท าจนเป็นวถีิชีวติของเด็กและเยาวชน   
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5.2.6 ส่ิงท่ีเป็นรากฐานส าคญัของเด็กและเยาวชนคือ ครอบครัว ควรมีการส่งเสริมให้มีการดูแลเด็กและ
เยาวชนอยา่งใกลชิ้ด ให้ความรู้กบัครอบครัวมีโรงเรียนพอ่แม่ให้ความรู้ในการอบรมเล้ียงดูอยา่งถูกวิธี เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งเขา้ใจมากข้ึน ใหผู้ป้กครองหรือครอบครัวไดเ้รียนรู้ เขา้ใจสภาวะจิตใจของเด็กและ
เยาวชนมากข้ึน  

5.2.7 ส่งเสริมให้มีมาตรการจดัการส าคญั คือ การจดัการร่วมกบัทางชุมชน น าเด็กและเยาชนท่ีเป็นหัวโจก
หรือกลุ่มท่ีกระท าผิดซ ้ ามาละลายพฤติกรรม เพ่ือหาทางแกไ้ขและลดปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เพ่ือส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงความเสียหาย และอนัตรายท่ีเกิดข้ึนอยา่งตรงจุด  

5.2.8 อบรมบุคลากร ในรูปแบบการให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายอยา่งละเอียดมากข้ึนและเพ่ิมการอบรมดา้น
จิตวิทยาในการไกล่เกล่ีย ให้มีทกัษะในการไกลเกล่ียอยา่งถูกตอ้งและท าให้ผูท่ี้ไดรั้บการไกล่เกล่ียไดป้ระโยชน์มาก
ท่ีสุด จะท าใหร้ะบบการไกล่เกล่ียมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม  

5.2.9 จดัใหมี้ศูนยอ์  านวยการไกล่เกล่ีย อยา่งชดัเจน จดัใหมี้บุคลากรท่ีสามารถท าหนา้ท่ีการไกล่เกล่ียไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพให้มีจ านวนมากข้ึน และเสนอให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีหลากหลายหน่วยงานท างานเป็นแบบตดัขวางให้
เกิดการแกปั้ญหาแบบบูรณาการกบัภาคสงัคมใน ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์  

5.2.10 ส่งเสริมฝึกใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจทางดา้นศาสนา ใหรู้้จกัการเขา้สังคมกบัคนหมู่มาก
และให้ศาสนา ขดัเกลาจิตใจ โดยใชห้ลกัธรรม ค าสอน ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้เร่ืองกฎแห่งกรรม นอกจาก
กฎหมายท่ีจะลงโทษหากกระท าความผิด  

5.2.11 ส่งเสริมการใช้ส่ือ โทรทศัน์ วีดีโอ ในการให้ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบในการไกล่เกล่ีย 
เพ่ือท่ีจะกระจายความรู้สู่ผูน้ าหรือบุคลากรในภาครัฐ  

5.2.12 ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชน โดยส่งเสริม 4 เร่ืองเพ่ือแกไ้ขปัญหาในชุมชน 1.ป้องกนั
และควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 2. รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขแ์ละแจง้เบาะแสการกระท าผิด 3. ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
หรือการขดัการความขดัแยง้ 4. เยียวยาหรือดูแลความรู้สึกของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นายสหการณ์ เพช็
รนรินทร์ (2559) ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบและความร่วมมือของโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กบัการ
ป้องกนัเด็กและเยาวชนท าความผิดทางอาญา ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนไดจ้ดัให้มี ชมรม วงดนตรีสากลและวงดนตรี
ลูกทุ่ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นการออกไปเท่ียวเตร่ขา้งนอก โดย ศูนยย์ติุธรรมชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณ 
เคร่ืองแต่งกายและสถานในการฝึกซ้อม องค์การ บริหารส่วนต าบลหนองยาว ป้องกันปัญหาของเยาวชน โดยจัด
กิจกรรมการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่ง เยาวชนในหมู่บา้นต่างๆ ในต าบลหนองยาวโดยการเขา้ค่ายปรับทศันคติในการ
อยูร่่วมกนั รวมทั้งให ้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี ภาครัฐควรสนบัสนุนใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
สถาบนัการศึกษาท าหนา้ท่ีในการป้องกนัเด็ก และเยาวชน เพื่อลดการกระท าความผิดทางอาญาอยา่งชดัเจน 

 
6. บทสรุป 

จากงานวิจยั ผูว้ิจยัคิดวา่กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถแก้ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนได้ และ สามารถแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดซ ้ าได้ จึงสรุปปัญหากระท าความผิดของเด็กและเยาวชน พบว่า
สาเหตุหลกัท่ีเด็กและเยาวชนกระท าความผิด สรุปไดด้งัน้ี  
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1. ปัญหาจากปัจจยัทางดา้นครอบครัว 
2. ปัญหาจากปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มชุมชน 
3. ปัญหาจากปัจจยัสภาวะทางอารมณ์ 
4. ปัจจยัทางดา้นการคบเพื่อน 
จากสาเหตุของปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนขา้งตน้ หากปล่อยละเลยไม่ให้ความสนใจเด็ก

และเยาวชนเหล่าน้ี ย่อมจะน าพาสังคมและประเทศชาติไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ประกอบกับในปัจจุบันการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และรุนแรงมากข้ึน จึงตอ้งมีมาตรการในการแกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟ ูเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยจากงานวจิยัพบวา่ แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ ตอ้งเร่ิมตน้จากการ
สร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายชุมชน ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของเครือข่าย ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือในสถานศึกษา
ในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองต่าง ๆ เช่น ความรู้กฎหมายเบ้ืองตน้ สิทธิหนา้ท่ีของเด็กและเยาวชน บทบาทหนา้ท่ีของพ่อ
แม่ผูป้กครองท่ีดี เป็นตน้ นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายยงัช่วยในการติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพ่ือ
ไม่ใหก้ระท าความผิด หรือ ไม่ใหก้ระท าผิดซ ้ า  

พบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางของการป้องกนัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น โครงการ จิต
อาสา “เราท าความ ดี ดว้ยหัวใจ” สามารถหันเหความสนใจของเด็กและเยาวชนมิให้ไป มัว่สุมท าส่ิงผิดไดจ้ริง การ
สอดคลอ้งกบัการสร้างวฒันธรรมท่ีถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับในทางท่ีถูกท่ีควร ทั้งเป็นการคบหาสมาคมกบัเพ่ือน ผู ้
ท่ี ร่วมกันท าความดี นับเป็นการสร้างพันธะในการเข้ารวมกิจกรรมให้แน่ข้ึนภายในจิตใจของเด็กและเยาวชน 
นอกจากน้ีแลว้กิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาเราท าความดีดว้ยหัวใจนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดศาสตร์พระราชา (Phra 
brahma bandit, 2017) ในเร่ือง การบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมโดย ประชาชนสามารถปฏิบติัตามรอยพระยุคล
บาท ไดโ้ดยแต่ละคนเห็นคุณค่าของการชีวติอยู ่เพ่ือคิดท าประโยชน์แก่คนอ่ืน เพราะในสงัคมใด หากต่างคนต่างใหใ้น
สังคมนั้นทุกคนจะได ้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม อยา่งแทจ้ริง กล่าวคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม    
ท่ีเรียกแนวคิดร่วมสมยัน้ีวา่ “บา้น วดั ราชการ” น าไปสู่การผสานความร่วมมือในดา้นการป้องกนั การกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนซ่ึงเห็นผลได้ อยา่งมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพราะเป็นการโนม้นา้วและหันเหให้เด็กและ
เยาวชนออกจากการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีน าไปสู่การกระท าความผิดได ้อีกทั้ งยงัส่งเสริมอตัลกัษณ์ค่านิยมอนัพึง
ประสงคต์่อสงัคมโดยรวม จึงกล่าวไดว้า่โครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ดว้ยหวัใจ” เป็นเคร่ืองมือในการการป้องกนั
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนท่ีควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการ จดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและเป็นวงกวา้ง อีกทั้ง
ความมีการประชาสมัพนัธ์ยกยอ่งเชิดชูเด็กและเยาวชนผูเ้ป็นจิตอาสาท่ีเป็นแบบอยา่ง อนัดีใหเ้กิดวฒันธรรมการยอมรับ
และสร้างขวญัก าลงัใจเพ่ือนไปสู่สังคมจิตสาธารณะท่ีสงบสุขต่อไป ผูศึ้กษาคิดว่า ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองคก์ร
ภาคประชาสงัคมท่ีมีความเขม้แข็งควรส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมจิตอาสาดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือต่าง ๆ 
ควรช่วยกนัส่งเสริมภาพลกัษณ์ อีกทั้ง หน่วยงานราชการควรใหมี้การจดักิจกรรม การยกยอ่งเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคลจิต
อาสา ท่ีท าความดีอยา่งต่อเน่ือง เพราะจิตอาสานั้นไม่ไดรั้บและไม่ไดป้ระสงคส่ิ์งใดตอบแทน จึงควรมีการจดักิจกรรม
สร้างขวญัและก าลงัใจ ต่อบคุคลผูท้  าความดีในส่วนของภาคการป้องกนั ปัญหาอาชญากรรมและการกระท าความผิด
นั้น ภาคราชการโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง และเจา้หน้าท่ีต ารวจควรเขา้มาส่งเสริมให้ ความรู้ ไปจนถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ สอดส่องพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การด าเนินการเชิงรุก ไดแ้ก่ การลงไปจดักิจกรรมดึง
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เอาพลงัเด็กและเยาวชน มาเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรตามโครงการ จิตอาสา รวมทั้งควรมีการอบรมความรู้ เบ้ืองตน้ เพื่อ
น าไปสู่การลงมือปฏิบติัไดจ้ริง ในแต่ละประเภทงานอาสา ก็จะท าให้เป็นการ ส่งเสริมความรู้ท่ีส าคญั คือ การดึงกลุ่ม
เด็ก และเยาวชนซ่ึงสุ่มเส่ียงต่อการมีพฤติกรรม เบ่ียงเบนไปในทางการกระท าความผิด ให้กลบัเขา้สู่วิถีทางท่ีถูกตอ้ง 
ภาคเอกชนเอง ก็ควรให้การสนับสนุนหรือจดักิจกรรมการ บริการสังคมโดยใช้โครงการจิตอาสาเป็น เคร่ืองในการ
ขบัเคล่ือนดว้ย ท่ีเห็นภาพท่ีสุดในการรณรงคส่์งเสริม การมีส่วนร่วมโครงการจิตอาสา ในฐานะเป็น เคร่ืองมือป้องกนั
การกระท าความผิดในเด็กและ เยาวชนนั้น (สณัหกฤษณ์ บุญช่วย และ จตุพร ธิราภรณ์, 2561) 

จากงานวิจยั ผูว้ิจยัคิดวา่กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถแก้ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนได ้จึงสรุปแนวทางการป้องกนัและกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมเครือข่ายครู พอ่แม่ ชุมชน ใหค้วามรู้และช่วยกนัสอดส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวญัและก าลังใจ ต่อบุคคลผู ้ท าความดีในส่วนของภาคการป้องกัน ปัญหา

อาชญากรรมและการกระท าความผิด 
3. ส่งเสริมทกัษะอาชีพ หรือ กิจกรรมความสนใจท่ีเบ่ียงเบนไปในทางการกระท าความผิด ให้กลบัเขา้สู่ส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง 
4. ส่งเสริมการอบรมเก่ียวกบัการใชก้ระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้กบับุคลากรทั้งภาคการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน เพ่ือน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัจากการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชน และ กลุ่มการปกครองท้องถ่ิน พบสาเหตุของ

ปัญหาไดช้ดัเจนและเขา้ใจถึงปัญหา ท าให้รู้ถึงปัญหาท่ีตรงจุด จึงสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกวิธี และเช่ือว่าแนว
ทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาของการะบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ขา้งตน้ สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชน ลดการ
เขา้สู่กระบวนการยติุธรรมหลกัและลดการกระท าผิดซ ้ าของเด็กและเยาวชนไดม้ากยิ่งข้ึน พร้อมดว้ยพ่อแม่ ผูป้กครอง 
ผูน้ าชุมชน ไดเ้ขา้ใจ และช่วยกนัดูแลเด็กและเยาวชนอยา่งใกลชิ้ดกนัมากข้ึน มีความสัมพนัธ์ในชุมชนท่ีเขม้แข็งมาก
ยิง่ข้ึน จึงน าไปสู่ชุมชนท่ีเขม้แขง็ลดการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยท่ี์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารยป์ระจ าสถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม วิทยาลยั รัฐกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน า การแกไ้ขต่าง ๆ ผูว้ิจยัถือเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่าน นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในการตอบแบบสัมภาษณ์ ให้ขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงท าให้วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยดีเช่นเดียวกนั สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณครอบครัวอนัเป็นท่ีรักผูใ้หก้ าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสมอ มาคุณงาม
ความดีอนัพึงมี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา อนัเป็นท่ีเคารพยิ่งและคณาจารยผ์ูป้ระสาท วิชาความรู้ ตลอดจนทุก ๆ 
ท่านท่ีใหก้ าลงัใจ  
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