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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการน าหลกัการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทม์า

ใชใ้นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลท่ี
ไดรั้บจากการน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามกระบวนทศัน์ใหม่มาใชใ้นสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อวิธีการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดโดย
วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน  3) ส ารวจหาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตาม
มาตรการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ เพื่อการป้องกนั แกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมายของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัขอนแก่น   
ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิดและผูป้กครองต่อการด าเนินการ และการไดรั้บความเป็นธรรมจาก
มาตรการพิเศษตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์น ามาใชก้บักรณีเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน พนกังานคุมประพฤติ  
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิ ผูป้กครองเด็ก และเยาวชนท่ีกระท าผดิ จ านวน 31 คน  
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 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี   
ผลของการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้กระบวนการประชุม

กลุ่มครอบครัวมาปรับใชใ้นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรลุเป้าหมายอยา่งมาก  ทุกฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรม มีความเหมาะสมท่ี
จะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ในสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่นต่อไป 

แต่มีเจา้หนา้ท่ีรัฐบางส่วน มีความเห็นวา่ ผลท่ีไดรั้บไม่มีความแตกต่างไปจากการ
ด าเนินคดีตามกระบวนการยตุธรรมปกติทัว่ไป 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการตามกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทที์น ามาใชโ้ดย
ผา่นการประชุมกลุ่มครอบครัว พบวา่ เจา้หนา้ท่ีรัฐใหค้วามเห็นวา่ เป็นหลกัการสากลท่ีนิยมน ามาใช้
พิจารณาการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการให้ผูเ้สียหาย
ไดรั้บการชดใช้ความเสียหาย เด็กและเยาวชนมีความส านึกในการกระท าความผิด และชุมชนให้
การยอมรับ ท าใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถอยูใ่นสังคมอยา่งปกติสุข และกลบัตนเป็นคนดีต่อไปได ้
  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการประชุมกลุ่มครอบครัวของ
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น   พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางของเด็กและเยาวชน และผูป้กครองเด็กและเยาวชน ท่ีตอ้งไป
รายงานตวัเจา้หนา้ท่ีสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น   ส่วนกลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นวา่มีปัญหาและอุปสรรคในดา้นกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ียงัไม่ชดัเจน ท า
ใหส้ามารถด าเนินเนินการสมเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการให้ความคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
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ABSTRACT  
 

The study on result of the Restorative Justice process of Khonkaen Juvenile Observation 
and Protection is aimed to 1) study effectiveness of new paradigm “the Restorative Justice 
process” to Khonkaen Juvenile Observation and Protection, 2) study opinions of government 
officials that related to the Restorative Justice process onto convicted-juveniles by the focus 
group of family and community, 3) survey for the problems according to the Restorative Justice 
process also protecting, solving problem, treating and  rehabilitating the convicted-juveniles in 
Khonkaen Juvenile Observation and Protection, and 4) study convicted-juveniles’ and parents’ 
opinions about the justice onto the Restorative Justice process to Khonkaen Juvenile Observation 
and Protection. 

 This study is a qualitative research.  The data collection compiled by the 
structured interviews from 31 people of prosecutors, inquisitors, probation officers, convicted-
juveniles and their parents.  

 The study results concluded as follows; 
 Most of the population considered the Restorative Justice process to Khonkaen 

Juvenile Observation and Protection as the most achievement.  They were all justified and 
accepted to continue the focus group of family with the Restorative Justice process to Khonkaen 
Juvenile Observation and Protection. 
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 While some officers considered that the result of the Restorative Justice process 
had no different on prosecution as before. 

 For the opinions of the government officials about the Restorative Justice 
process by the focus group of family and community found that the process was the international 
standard for convicted-juveniles consideration in all countries because the victim could be 
compensated for any injury. The convicted-juveniles accepted their mistakes and were acceptable 
in their community.  Finally, they can reform themselves to be the hearty and live well in society. 

 The result of problems according to the focus group of family in Khonkaen 
Juvenile Observation and Protection found that the convicted-juveniles and their parents had 
problems about the journey to reporting themselves to the probation officers at Khonkaen 
Juvenile Observation and Protection.  The related officers considered the ambiguous law and 
regulation that was uncovered the spirit of juvenile protection law.    

 
 
 


