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การวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหากระบวนการให้อภัยของผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนที่

ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  และ 2) เพื่อค้นหาแนวทางในการให้
ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย  ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  แบบกรณีศึกษา เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เสียหายเพศชาย อายุ 15-18 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา 
จ านวน 8 ราย ที่มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 ขึน้ไป อยู่ในระดับค่อนข้างให้อภัยขึน้ไป และเข้าร่วมมาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคสามเส้าด้านทฤษฎีและด้านผู้วิจัย  ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการให้อภัยของผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ประกอบไปด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1) การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2) การท าความเข้าใจ
ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 3) การประเมินสถานการณ์ ขัน้ที่ 4) การจัดการความคิดและความรู้สึก ขัน้ที่ 5) การ
ตดัสินใจให้อภัย ขัน้ที่ 6) พฤติกรรมการให้อภัย และน ามาสู่แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย
ของผู้เสียหาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ทางด้านจิตวิทยา 3 ท่าน และนกัจิตวิทยา 2 ท่าน 
เป็นผู้ประเมินแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในแต่ละขัน้ของกระบวนการให้อภัย  พบว่าสามารถ
บูรณาการน าแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  ได้แก่ แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
แนวคิดการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์ การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง แนวคิดการให้ค าปรึกษา
แบบการรู้การคิดและพฤติกรรม แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก และการให้ค าปรึกษาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ มาประยุกต์ใช้ในแต่ละขัน้ของกระบวนการให้อภัย ทัง้นีน้กัจิตวิทยาที่ท างานกับผู้เสียหายสามารถน า
ข้อค้นพบเก่ียวกับกระบวนการให้อภยัและแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการท างานกับ
ผู้เสียหายและครอบครัวเพื่อช่วยเสริมสร้างให้เกิดการให้อภยั 
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The purposes of this study were as follows: (1) to find the process of forgiveness 

among youths who were seriously injured in criminal cases of the central juvenile and family court; (2) 
to find the theories of counseling for guidelines to strengthen forgiveness. This study used qualitative 
research by a case study. The data were collected using the in-depth interview method. The key 
informants were eight male injured people, aged 15-18 years old and had been seriously injured in 
criminal cases of the central juvenile and family court. They had a 4.50 higher mean score of the 
forgiveness characteristic and joined special measures in lieu of criminal proceedings.  The 
collected data were analyzed by the content analysis method, verified the reliability of the data using 
investigator triangulation technique. The research results of the forgiveness process of the youths 
who were seriously injured in criminal cases can be divided into six stages: Step 1: perception of 
negative feelings; Step 2: understanding negative feelings; Step 3: situational evaluation; Step 4: 
managing thoughts and feelings; Step 5: deciding to forgive; and Step 6: forgiveness behaviors. The 
process of forgiveness could lead to counseling approaches to strengthen forgiveness. The five 
experts included three psychology lecturers and two psychologists who assessed the appropriate 
counseling theory concepts at each step of the process of forgiveness. It integrated the concept of 
counseling theory such as person-centered therapy, gestalt therapy, supportive psychotherapy, 
cognitive behavioral therapy, positive psychology therapy and motivational interviewing. 
Psychologists who work with injured persons can apply their findings about the forgiveness process 
and counseling theory to work with injured persons and families to help strengthen forgiveness. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยความเมตตากรุณา ช่วยเหลือ เอาใจใส่ และคอย
ให้ก าลงัใจอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สรุการ และอาจารย์ ดร.สพุทัธ แสนแจ่มใส 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ ค าปรึกษา ข้อคิด แนวทางการแก้ไข 
ข้อบกพร่อง และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยครัง้นี  ้จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ วิจัยตระหนักและซาบซึง้ในพระคุณของอาจารย์ทัง้สองเป็นอย่างยิ่ง  ขอ
กราบขอบพระคณุอาจารย์เป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี ้

ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวฒุิ อรินทร์ ประธานสอบปริญญานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน า แนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  อีกทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัก ชุนหกาญจน์ อาจารย์ ดร.ครรชิต สระอบุล อาจารย์ ดร.ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย 
อาจารย์ ดร.สิทธิพร ครามานนท์ นางประภาพรรณ คงชนะ และนางสาวสิธยา อนุสนธ์ิ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบแนวค าถามในการสมัภาษณ์ พร้อมชีแ้นะแนวค าถามที่เหมาะสมและครอบคลมุ
กบัการวิจัยในครัง้นี ้รวมถึงตรวจสอบแนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในการเสริมสร้างการให้
อภัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญาฉบับนีต้ลอดจนขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาความรู้ทางด้านจิตวิทยา และในฐานะบุคคลที่เป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้ วิจยัในการประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนทัง้ในด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิต 

ขอขอบพระคุณ นางอโณชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ วิจัยในการเก็บข้อมลูกลุ่มตัวอย่างในครัง้นี  ้รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการ
พิเศษและคุ้มครองสวสัดิภาพทุกท่านที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือข้อมลูแก่ผู้ วิจยั จนสามารถ
ท างานวิจัยนีส้ าเร็จได้ด้วยดี และที่ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณผู้ เสียหายทุกท่านที่เสียสละเวลาอนัมีค่า 
เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตส่วนบุคคลให้เป็นองค์ความรู้แก่ผู้ วิจัยและเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เสียหายรายอื่นต่อไป ผู้ วิจยัรู้สึกซาบซึง้ใจเป็นอย่างมาก 

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนในสาขาจิตวิทยาประยุกต์รุ่นที่ 4 ที่ช่วยเหลือเกือ้กูลกันมาตลอด
ระยะเวลาที่เรียนด้วยกัน  โดยเฉพาะหยก  ไอซ์ เอ๋ ออม แหลม เจ็ง และนับวันที่คอยสนับสนุน 
ช่วยเหลือ แนะน า และให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียน การงาน หรือชีวิตส่วนตัว 
ผู้ วิจัยรู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาเหล่านีใ้นตลอดมา ขอขอบคุณไนท์และกล้า เพื่อนสนิทของผู้ วิจัยที่คอย
ช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัยในทุกเร่ืองแก่ผู้ วิจัย  เป็นพลังใจให้ผู้ วิจัยมีแรงผลักดันในการประสบ
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ความส าเร็จ ขอบคณุเจ มาร์ค ฮอล เอ็ม จูเลียงที่คอยรับฟังทุกปัญหาเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต
ผู้ วิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณน้องพิม(ยาย)ที่คอยช่วยเหลือเร่ืองงานและยอมรับในตัวตนของผู้ วิจัย 
ขอบคุณกร ผู้ซึ่งอยู่เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษาในช่วงเวลาที่ผู้ วิจยัล าบาก ขอบคณุที่มองเห็นคณุค่าและ
ชื่นชมในตวัผู้ วิจยั ท าให้ผู้ วิจยัชอบตวัเองมากกว่าที่เป็นอยู่และยิม้ได้กว้างกว่าที่เคย  ขอบคุณพี่อ้อย 
พยาบาลผู้ ใจดี ที่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขัน้ตอนด าเนินการส่งปริญญานิพนธ์  ท าให้ผู้ วิจัยสามารถ
ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์นีจ้นส าเร็จได้ 

ขอขอบพระคณุคณุพ่อและคณุแม่ ผู้ให้ก าเนิด ที่คอยอบรมสัง่สอน ให้โอกาสทางการศึกษา 
ให้อิสระ ให้ก าลังใจ สนับสนุนลูกด้วยความรัก ความเข้าใจเสมอมา และขอขอบคุณให้กับความ
พยายาม ความตัง้ใจ ความอดทน  ความเข้มแข็งของตัวเองที่น าพาให้ตนเองเรียนควบคู่กับการ
ท างาน จนสามารถส าเร็จการศึกษานีไ้ด้ ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุทุกท่านด้วยความจริงใจ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
 ปัญหาทะเลาะวิวาทของวยัรุ่น เป็นปัญหาทางสงัคมที่มกัจะปรากฏตามส่ือต่างๆอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง นับวนัการทะเลาะวิวาทกนัยิ่งมีลักษณะการกระท าที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยมีการใช้
อาวธุที่เพิ่มความร้ายแรงในการกระท า เช่น การใช้อาวธุมีดแทงอย่างไม่ยัง้มือ การใช้อาวุธปืนยิง
อวัยวะส าคัญ หรือแม้แต่ใช้ระเบิดปาเข้าไปในฝูงชน เพื่อท าร้ายฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น (สรวงธร 
นาวาผล และ พรรณี บวัเล็ก, 2561;  ปทิตตา รัตนจิระพงศ์, 2560) สอดคล้องกบัรายงานจากสถิติ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2017 นักเรียนชายในโรงเรียนมัธยมมี
แนวโน้มในการพกพาอาวุธมากกว่านักเรียนหญิง ร้อยละ 24  และ 7 ตามล าดับ ซึ่ง 1 ใน 4 ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมปลายมีการท าร้ายร่างกายกนัถึงร้อยละ 43 นักเรียนชายมีการท าร้ายร่างกาย
กนัมากกว่านกัเรียนหญิง ร้อยละ 30 และนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 – 6 มีความเสี่ยงที่
จะทะเลาะวิวาทกัน ได้มากกว่านักเรียนชัน้ อ่ืน  (U.S. Department of Health and Human 
Services & Centers for Disease Control and Prevention, 2018) และจากสถิติประเทศไทย
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - 2559 มีเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี เสียชีวิตจากการถูกท าร้ายจ านวน 660 คน  
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง ต่อประชากร 1 แสนคน (กรมควบคมุโรค, 2560) นอกจากการสญูเสียใน
ชีวิตแล้ว ยงัมีความสญูเสียในทรัพย์สินของประชาชนและส่วนอ่ืนๆ ของสงัคมที่ต้องเดือดร้อนจาก
การกระท าของเด็กและเยาวชนทีก่่อเหตทุะเลาะวิวาท ถือเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ทัง้ในด้านความปลอดภยัของชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อตัวเยาวชนเหล่านัน้ในด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านการศึกษา หรือด้านสขุภาพจิต
ของวัยรุ่นที่อาจจะเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางก้าวร้าวรุนแรงและอาจจะน าไปสู่การเป็น
อาชญากรในอนาคต หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างถูกวิธี (เฉลย คงปรี
พันธ์, 2544) นอกจากนี ้ความสูญเสียที่ เกิดขึน้ทางสังคม มีผลกระทบที่ไม่ได้เกิดเฉพาะกับ
ผู้ ถูกกระท าหรือผู้ กระท าเท่านัน้ ยังเกิดผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ ที่ เกี่ยวข้องของเหยื่อ
อาชญากรรม ซึ่งบุคคลกลุ่มนีก้็จะได้รับผลกระทบด้านสังคม จิตใจ อันเนื่องมาจากการที่มี
เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึน้แก่ญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกนั (ฐาศุกร์ จนัประเสริฐ, 2553; ณภทัร
รัตน์ ไชยอคัรกลัป์, 2559) 
 การทะเลาะวิวาทสร้างความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินทัง้แก่ผู้กระท า ฝ่ายตรงกันข้าม 
และผู้ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในสถานการณ์เหล่านัน้ เมื่อมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจาก
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การทะเลาะวิวาท จึงน ามาสู่การด าเนินคดีทางอาญา เพื่อการจับกุมตัวผู้ กระท าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม จากข้อมูลจ านวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจบักุมส่งสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนทัว่ประเทศในรอบสามปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) จ านวนการกระท าความผิดใน
คดีเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกายระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยในปี 2560 จ านวนผู้กระท าความผิด
ทัง้หมด มี 24,760 คน เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย จ านวน 2,880 คน ในปี พ.ศ. 
2561 มีผู้กระท าผิดทัง้หมด 18,831 คน เป็นคดีความผิดเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย จ านวน 1,729 
คน และในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ กระท าผิดทัง้หมด 20,003 คน เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย จ านวน 2,081 คน ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า คดีที่เกี่ยวข้องการ
กระท ารุนแรงฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  มีสัดส่วนที่มากเป็นล าดับสามเมื่อ
เปรียบเทียบกบัฐานความผิดของคดีทัง้หมด จ านวน 6,690 คดี คิดเป็นร้อยละ 11 ของคดีทัง้หมด 
(สถาบันสถิติแห่งชาติ, 2563) ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายยัง
เป็นปัญหาทางสังคมที่มีเยาวชนกระท าต่อเยาวชนฝ่ังตรงข้ามผู้ ร่วมสงัคมด้วยกนั (สรวงธร นาวา
ผล และ พรรณี  บัวเล็ก , 2561) และผู้ เสียหายส่วนใหญ่ ก็มักจะเป็นเยาวชนด้วยกัน เอง  
(ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2563) 
 ผู้ เสียหายหรือเหยื่อจากการทะเลาะวิวาทถือว่าเป็นเหยื่ออาชญากรรมรูปแบบหนึ่ง        
ส่วนใหญ่ผู้ถูกกระท าเป็นกลุ่มวยัรุ่น วัยเรียน (สรยุทธ จิโรภาส, 2558) โดยผลจากความรุนแรงนัน้
ท าให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย  ซึ่ง
ความรุนแรงที่เกิดขึน้นีก้่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผู้ตกเป็นเหยื่อ เช่น ได้รับ
อันตรายสาหัส สูญเสียอวัยวะส าคัญ พิการ ทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย เป็นต้น ส่งผลให้
ผู้ เสียหายไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และยงัส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ เสียหาย ซึ่งการ
สูญเสียอวัยวะส าคัญของร่างกาย สามารถท าให้เกิดบาดแผลขึน้ในจิตใจ (Malizia, 2017) 
สอดคล้องกับสถิติของผู้ เสียหายในสหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 50 -70 ของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมจะมีบาดแผลทางจิตใจ มีความเครียดในชีวิต และพฒันามาสู่โรคเครียดภายหลงัจาก
เหตุการณ์ ร้ายแรง (Post-Traumatic Stress Disorder) ได้  (Amstadter et al., 2007) ท าใ ห้
คุณภาพชีวิตของผู้ เสียหายลดลง หากไม่สามารถจัดการกับบาดแผลทางใจได้ (Parsons & 
Bergin, 2010) นอกจากนี ้ผู้ เสียหายอาจจะเกิดการเรียนรู้แบบฝังใจ เกิดความรู้สึกหวาดกลัว
ผู้กระท าความผิด สถานที่เกิดเหตุ ไม่ไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืน ไม่เชื่อมั่นในสังคม และไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (วีระพล ตัง้สุวรรณ, 2539) จนอาจจะท าให้ผู้ เสียหายมีความแค้นใจ ไม่
สามารถยับยัง้ตนเอง และอาจถึงขัน้ก่อเหตุอาชญากรรมแบบที่ตนได้รับจากผู้กระท าความผิดขึน้
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อีก (Falshaw et al., 1996) ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการก่อเหตโุดยเจตนา แสดงให้เห็นถึงจิตใจ
ของผู้กระท าซึ่งไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ขาดความยับยัง้ชั่งใจ และกระท าการลงไปโดยไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมาย ท าให้บุคคลนัน้ละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมดงักล่าวอย่างต่อเนื่องซ า้แล้วซ า้เล่าไม่มีที่สิน้สดุ (เปรมยุดา ตนัติกนกพร, 2560) เพื่อ
ไม่ให้ผู้ เสียหายมีพฤติกรรมรุนแรงที่น าไปสู่การไปแก้แค้น ดังนัน้ผู้ เสียหายจะต้องได้รับการดูแล
เยียวยาและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (อัมพร โอตระกูล, 2527 อ้างถึงใน รักขณาวรรณ เสาทอง , 
2556)  
 ปัจจุบนัปัญหาการคุ้มครองผู้เสียหายมีความซบัซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ผู้ เสียหายและผู้กระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนทัง้คู่ (คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, 2560) ในทางปฏิบัติจะต้องให้ความคุ้มครองทัง้
สองฝ่าย ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นศาลชัน้ต้นในระบบศาลยุติธรรม ใช้วิธีพิจารณา
คดีแตกต่างจากศาลชัน้ต้นทั่วไป เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
นอกจากนี ้ยังช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม ผู้ เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อให้
เกิดการส านึกผิด อีกทัง้ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ตัวผู้ กระท าความผิดและผู้ เสียหาย        
โดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามกรอบแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในและ
ภายนอกกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อท าความเข้าใจและตอบสนองต่ออาชญากรรมที่
เกิดขึน้ โดยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเหยื่ออาชญากรรม ผู้กระท าความผิด และชุมชนไว้
ด้วยกัน (Umbreit et al., 2001) อีกทัง้ยังเป็นการที่เหยื่อหรือผู้ เสียหายมีความต้องการที่จะได้รับ
ความยุติธรรมให้เกิดขึน้กับตน จากสถิตินับตัง้แต่จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2555 - 2562 มีผู้ เสียหายยินยอมเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญากรอบตาม
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 90 จ านวน 282 คดี โดยเป็นคดีฐาน
ความผิดต่อร่างกายและชีวิตจ านวนทัง้สิน้ 93 คดี คิดเป็นร้อยละ 33 ของคดีทัง้หมด และส่วนใหญ่
คดีที่เกี่ยวข้องกบัร่างกายและชีวิต ผู้การกระท าความผิดจะเป็นนกัเรียนวัยรุ่นอายุ 15 – 18 ปี มกัมี
สาเหตุมาจากปัญหาทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายของนักเรียนต่างสถาบัน มีการใช้อาวุธในการ
ต่อสู้  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทัง้สองฝ่าย (สรยุทธ จิโรภาส, 2558) ซึ่งการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี ้เป็นการที่ผู้ เสียหายสมคัรใจที่จะให้อภัยผู้กระท าผิดทัง้ทางอารมณ์และ
ทางปฏิบตัิก่อนที่จะเข้าร่วมการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (Bibas, 2007; Gehm, 
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1992; Murphy, 2003; Peachey, 1992) ซึ่งการให้อภัยเป็นประสบการณ์ภายในที่เป็นผลท าให้
เกิดการคืนดี ยินยอมประนีประนอมไกล่เกลี่ย และเยียวยาความรู้สึกของผู้เสียหาย 
 การให้อภยัถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความเข็มแข็งของมนุษย์ในทางจิตวิทยาทางบวก 
(Peterson & Seligman, 2004) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถจดัการกับปัญหาที่ท าให้เกิดความขุ่น
เคืองใจ และส่งเสริมให้เกิดการฟื้นคืนความสัมพันธ์ขึน้มาใหม่ได้ (Strelan, 2007; Worthington, 
2006a) ท าให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างมีความหมายและเป็นหลักทาง
ศีลธรรมอย่างหนึ่ง (Boonyarit et al., 2013; Peterson & Seligman, 2004) บุคคลที่สามารถให้
อภัยได้จะสามารถปลดปล่อยความแค้นเคืองที่ฝังภายในใจ ท าให้จิตใจเกิดความสงบสุข 
(Worthington & Scherer, 2004) อีกทัง้การให้อภัยยงัส่งผลต่อสุขภาพ เพราะจะช่วยลดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกบัความเครียด นั่นเป็นเพราะการให้อภัยเป็นพลังที่อยู่เบือ้งหลังความโกรธ โมโห วิตก
กงัวลและความเศร้า (Griffin et al., 2015) และการตดัสินใจให้อภัยมีผลกระทบต่อความสขุภาวะ
ที่ดีของบุคคล เพราะความตัง้ใจที่จะประพฤติในเชงิบวกมากขึน้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงสมัพนัธ์
ที่เปลี่ยนไป (Riek & Mania, 2012) สอดคล้องกบัการศึกษาของ (Toussaint et al., 2016) ที่พบว่า
การให้อภัยน ามาใช้ในการรับมือกับความเครียดที่เกิดขึน้จากบุคคลและเหตกุารณ์ที่มีผู้กระท าผิด
อย่างชดัเจนได้ เนื่องจากการให้อภยัท าให้ความเครียดลดลงและปัญหาสขุภาพจิตลดลง จะเห็นได้
ว่าการให้อภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึน้ของบุคคล และยังสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยการให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาสู่การสร้างสันติภาพและการสมานฉันท์
ทางสงัคม (Worthington & Toussaint, 2015) 
 นอกจากนี ้การให้อภยัยงัเป็นการรับรู้ถึงการกระท าความผิด การตอบสนองต่อผู้ที่กระท า
ความผิดผ่านการยกโทษ ไม่ต้องการแก้แค้น หรือมีความรู้สึกทางลบและเจ็บแค้นต่อการกระท า
ความผิด ท าให้เหยื่อรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรม และไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจ (Umbreit & Armour, 
2011; Zehr, 1985) เกิดการเปลี่ยนการแสดงออกที่มีแนวโน้มไปในทิศทางลบให้เป็นไปในทิศทาง
กลางๆหรือทิศทางบวกได้ (Strelan & Covic, 2006) ซึ่งการให้อภัยเป็นกลไกการเผชิญปัญหาใน
การจัดการกับความอยุติธรรม (Strelan & Covic, 2006; Wade & Worthington, 2003) และเป็น
ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมที่ไม่ต้องการแก้แค้นและต้องการปฏิบัติต่อผู้ กระท าความผิดในฐานะ
เพื่อนมนุษย์ที่มีค่า (Biema, 1999; McCullough, 2008) อีกทัง้การได้รับการให้อภัยจากเหยื่อ     
ท าให้ผู้กระท าความผิดมีความรู้สึกทางบวกกบัตัวเองมากขึน้ (Hodgins et al., 1996) ส่งผลให้สุข
ภาวะทางกายและใจของเหยื่อและผู้กระท าความผิดเพิ่มขึน้ด้วย (Freedman & Enright, 1996; 
Witvliet et al., 2001; Zehr, 1985) สอดคล้องกับการศึกษาของ Ramdani (2017) ที่ ว่าการให้
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อภัยไม่ใช่แค่เป็นการกล่าวค าขอโทษเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการแสดงความจริงใจ และมีความหวงัว่า
ชีวิตของทัง้สองฝ่ายจะดีขึน้ นอกจากนี ้การให้อภัยของผู้ เสียหายช่วยลดพฤติกรรมการกระท าผิด
ซ า้ของผู้กระท าความผิดได้ เนื่องจากการให้อภัย ช่วยให้ผู้กระท าความผิดได้ตระหนักถึงผลของ
การกระท าของตน ท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกส านึกผิดในการกระท าของตน และไม่กลบัไปกระท า
ผิดซ า้ (Davis & Gold, 2011; McCullough et al., 2003) 
 จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า การให้อภัยไม่เพียงแต่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกของ
เหยื่ออาชญากรรมเพียงเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อความรู้สึกของผู้กระท าความผิด การให้อภยัตวัเอง
ทัง้เหยื่อและผู้กระท าความผิดเป็นการปลดปล่อยตนเองและบรรเทาเยียวยาความรู้สึกที่สูญเสีย
จากประสบการณ์นัน้ (Worthington & Toussaint, 2015) แต่ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจในการ
ไม่ให้อภัยสามารถเกิดขึน้ได้ (McCullough et al., 2003) และก็เป็นเร่ืองที่ยากของบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดว่าจะตดัสินใจให้อภยัหรือไม่ให้อภยัผู้กระท าความผิด (Wade & 
Worthington, 2003) ซึ่งจากการศึกษา Wallace et al. (2008) พบว่าการไม่ให้อภัยของเหยื่อ ท า
ให้ผู้กระท าความผิดมีแนวโน้มจะกระท าความผิดซ า้ได้ และจากการศึกษาของ Stackhouse et al. 
(2016) พบว่าการไม่ให้อภยัส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต ท าให้เกิดอารมณ์ทางลบ และมีแนวโน้มที่จะ
น าไปสู่ปัญหาสขุภาพจิตตามมา 
 ด้วยเหตนุี ้จึงมีนกัจิตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกบัโปรแกรมการบ าบดัเพื่อเสริมสร้าง
การให้อภยัในกลุ่มตวัอย่างหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วยัรุ่น ผู้หญิง ครอบครัว คู่รัก เป็นต้น 
(Worthington & Toussaint, 2015) โดยในปัจจุบันมีโปรแกรมการบ าบัดเพื่อพัฒนาการให้อภัย
ระหว่างบุคคลในกลุ่มเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด (Enright & Fitzgibbons, 
2000; Luskin, 2003; Rye et al., 2001a; Worthington, 2006a) ซึ่งประโยชน์ของการบ าบัด ท า
ให้เกิดการลดลงของอารมณ์ทางลบ ได้แก่ ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความก้าวร้าว ต้องการแก้
แค้น ให้เป็นอารมณ์กลางๆ หรืออารมณ์ทางบวกได้ เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขความขัดแย้งในใจ
ของเหยื่อได้ ก่อให้เกิดการนบัถือตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง ลดอาการซึมเศร้า วิตกกังวลได้ 
(Baskin & Enright, 2004; Day et al., 2008; Lundahl et al., 2008; Park et al., 2013; Wade et 
al., 2013) และจากการศึกษาของ Luskin et al. (2005) พบว่าโปรแกรมการเสริมสร้างการให้อภัย 
ส่งผลให้มีระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพิ่มขึน้ เกิดการเจริญงอกงามในตัวเอง มีความเห็นอก
เห็นใจผู้ อ่ืนและเข้าใจการเติบโตของชีวิต ดังนัน้โปรแกรมการเสริมสร้างการให้อภัย  จึงเป็นการ
เสริมพลงัทางบวกให้กบัเหยื่อและผู้กระท าความผิดในการก้าวผ่านเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้และสามารถ
ด าเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ดีจากการศึกษาของ Gambaro et al. (2008) 
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ได้อธิบายไว้ว่า โปรแกรมการให้อภัยส าหรับเยาวชนจ าเป็นต้องศึกษาและการออกแบบโปรแกรม
ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ที่เกิดขึน้กบัเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถลดความรู้สึกที่เกิดจาก
สถานการณ์ทางลบและพฒันาการให้อภยัได้สอดคล้องตรงตามบริบทของเยาวชน 
 การศึกษาการให้อภัยในประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาทัง้ในเชิงปริมาณ เช่น การศึกษา
ถึงอิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อลกัษณะนิสยัการให้อภยั: ทวิโมเดลแข่งขนัโดยมีตวัแปรการรู้
ซึง้ถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืนและการหมกมุ่นครุ่นคิดเป็นตัวแปรส่งผ่าน (รวิตา ระย้านิล, 2553)        
การศึกษาการให้อภัยของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของเอนไรท์ (เจนจิรา  
เพื่อนฝูง, 2556) ลักษณะการให้อภัยของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร (รัก ชุณหกาญจน์, 2556b) 
เป็นต้น งานวิจัยในเชิงการทดลองโปรแกรม เช่น กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้วยการให้
ค าปรึกษาเพื่อพฒันาการให้อภยัส าหรับวยัรุ่นและวยัรุ่นหญิงที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม (รัก ชุณหกาญจน,์ 
2556a) ส่วนงานศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพยังมีค่อนข้างจ ากัด ซึ่งในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยต้องการศึกษา
และท าความเข้าใจในเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง โดยเฉพาะในบริบทการเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ที่ผู้ เสียหายให้อภัย
ผู้กระท าความผิดและยินยอมที่จะพดูคยุถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ พร้อมกบัหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
การกระท าความผิดซ า้อีก ซึ่งเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหสัถือเป็นผู้ เสียหายและเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์เฉพาะ ควรมีการศึกษาให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ที่เกิดขึน้ โดยแนวทางหรือ
วิธีการศึกษาที่ เหมาะสมในการค้นหาประสบการณ์ดังกล่าวของบุคคลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
กระบวนการให้อภัยของผู้เสียหาย คือ วิธีการเชิงคณุภาพ และผู้ วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบกรณีศึกษา 
(Case study research) เพื่อมุ่งหวังในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้ต่อปรากฏการณ์ในการเกิด
กระบวนการในการให้อภัยของเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกระท าผิดในคดีอาญา ซึ่ง
นับเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริบทกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กรณีศึกษาในครัง้นี ้ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาทัง้หมด ปัญหาการทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาที่เกิดขึน้ของสงัคมไทย
อย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงของท าร้ายซึ่งกนัและกนัของวยัรุ่น ท าให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจบ็
หรือเสียชีวิต อีกทัง้ยังท าให้เกิดบาดแผลทางจิตใจแก่ผู้ เสียหาย หากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือ
ปรับตัวกับการสูญเสียที่ เกิดขึน้ ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา เช่น โรคเครียด
หลงัจากเผชิญเหตกุารณ์รุนแรง โรคซึมเศร้า โรควิตกกงัวล เป็นต้น และเมื่อมีผู้กระท าความผิดและ
ผู้ เสียหาย จึงน ามาสู่การด าเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ด้วยการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมกบัเยาวชนทีม่ีความส านึกผิดและ
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ผู้ เสียหายยินยอมที่จะเข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา การให้อภัยมีส่วนท าให้
ผู้ เสียหายต้องการประนีประนอมพูดคุยและรับฟังผู้กระท าความผิด ลดอารมณ์ทางลบและไม่
ต้องการแก้แค้นผู้กระท าความผิด ผลที่ได้คือผู้ เสียหายได้รับการเยียวยาจิตใจ ผู้กระท าความผิดได้
แสดงความรู้สึกผิดและส านึกตน ซึ่งผู้ วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการให้อภัยและสนใจค้นหา
กระบวนการในการให้อภัยของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายในคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
จึงน ามาสู่การศึกษาวิจยัในครัง้นีโ้ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากระบวนการในการให้อภยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้อภยัจากประสบการณ์ของเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกระท าความผิด
ของเยาวชนในคดีอาญา และน าข้อค้นพบที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ เสียหายมาเป็นแนวทางแก่
นกัจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยัผู้ อ่ืน ในการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้ เสียหายและเยาวชนผู้กระท าความผิดต่อไปในอนาคต 

ค าถามการวิจัย 
 1. กระบวนการให้อภยัของผู้เสียหายทีเ่ป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหสัจากคดีอาญาเป็น
อย่างไร 
 2. แนวทางในการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยักบักลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนที่
ได้รับบาดเจ็บสาหสัจากคดีอาญาควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อค้นหากระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 2. เพื่อค้นหาแนวทางในการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั เพื่อให้นักจิตวิทยาได้
น าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ เสียหายและครอบครัว  

ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหากระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหายที่
เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีขอบเขต
ดงันี ้
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการวิจยัครัง้นี ้คือ เยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ทัง้นีเ้พื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เกิดขึน้จริงของผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงต้องด าเนินการ
สมัภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง โดยคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
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sampling) จากผู้ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (Inclusion criteria) ที่ผู้ วิจัยก าหนดขึน้ คือเป็น
ผู้ เสียหายเพศชาย อายุ 15-18 ปี ที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสจากการทะเลาะวิวาทท าร้าย
ร่างกายของเยาวชน เช่น ตาบอด หูหนวก ลิน้ขาด เสียประสาทการรับรู้ เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้
หรืออวยัวะส าคัญอ่ืน หน้าเสียโฉมอย่างติดตวั ทุพพลภาพ ป่วยเจ็บเกินกว่า 20 วัน จนไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตตามปกติได้ หรือป่วยเรือ้รังตลอดชีวิต เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าผิดของเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2562-2563 โดยเป็น
ผู้เสียหายที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา มาตรา 90 ตามพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นอกจากนี ้ผู้เสียหาย
จะต้องมีคะแนนจากการประเมินด้วยแบบวัดการให้อภัยส าหรับวัยรุ่นของรัก ชุนณหกาญจน์ 
(2556b) โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 4.50 ขึน้ไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างให้อภัยขึน้ไป 
ตลอดจนมีความสมคัรใจเข้าร่วมวิจัยและยินดีให้ข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก และสามารถ
สื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 1.1 ผู้เชี่ยวชาญ 
  ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ เชี่ยวชาญคือ ผู้ ที่ท างานหรือศึกษาเกี่ยวกับการให้อภัย 
แบ่งเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้อภยั การให้
ค าปรึกษาเพื่อพฒันาการให้อภยัในวยัรุ่น และกลุ่มนกัปฏิบตัิการ ได้แก่ นกัจิตวิทยาที่ให้ค าปรึกษา
ผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง โดยคัดเลือกจากการมีผลงานวิจัยหรือบทความเกี่ยวกับการให้อภัยตีพิมพ์ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนและ
ยงัท างานด้านนีอ้ยู่ 
 2. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
 การศึกษาครัง้นี เ้ลือกศึกษาพืน้ที่ส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ   ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมกับเยาวชน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความส านึกผิดและ
ผู้เสียหายยินยอมที่จะเข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา นบัเป็นพืน้ที่ส าคญัที่จะท า
ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการในการให้อภยั  
 3. ขอบเขตด้านวิธีการ  
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกวิธีการศึกษารายกรณี 
แบบ  Instrumental cases มุ่งหวงัในการค้นหาและท าความเข้าใจอย่างลึกซึง้ต่อปรากฏการณ์ใน
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การเกิดกระบวนการในการให้อภยัของเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหสัจากการกระท าผิด ซึ่งนบัเป็น
ประเด็นที่มีความซบัซ้อน มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กระบวนการให้อภัย หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ เสียใจ 
กลวั เป็นต้น บุคคลจะท าความเข้าใจเกี่ยวความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึน้ น าไปสู่การประเมินทาง
ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึน้ และบุคคลเลือกตดัสินใจจดัการปัญหาหรือจดัการกับความรู้สึก
อารมณ์ทางลบนัน้ ทัง้นีเ้มื่อจดัการกบัปัญหาได้ จะท าให้เกิดการตดัสินใจที่จะให้อภยั หรือเกิดการ
ให้อภัยทางอารมณ์ บุคคลจะมีความรู้สึกกลางๆหรืออารมณ์ทางบวก และน ามาสู่การแสดง
พฤติกรรมการให้อภยั 
 2. ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลอายุ 15 - 18 ปีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย โดย
ได้รับบาดเจ็บสาหสัจากการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายของเยาวชน เช่น ตาบอด หูหนวก ลิน้ขาด  
เสียประสาทการรับรู้ เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้หรืออวยัวะส าคญัอ่ืน หน้าเสียโฉมอย่างติดตวั ทุพพล
ภาพ จนไม่สามารถด าเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ หรือป่วยเรือ้รังตลอดชีวิต เป็นต้น 
 3. แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย หมายถึง การบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้การให้อภยั ตามกระบวนการให้อภยัของผู้เสียหาย
ที่ค้นพบ ซึ่งผู้ วิจยัจะใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบผสมผสานทฤษฎี ทัง้แนวคิดการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Center Therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาตามแนวคิด
เกสตลัท์ (Gestalt Theory) การให้ค าปรึกษาแบบประคบัประคอง (Supportive Psychotherapy) 
แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) 
แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Therapy) และการให้
ค าปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing)  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ผลจากการศึกษาในครัง้นี  ้จะท าได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความรู้
ของกระบวนการให้อภยัอันเป็นลกัษณะเฉพาะตามบริบทของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าผิดคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในมุมมองของการเข้าร่วมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งสามารถน าเอาความรู้ดังกล่าวมาขยายขอบเขตความรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการให้อภยัเชิงชีวจิตสงัคมได้ 
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 2. ประโยชน์ในด้านการประยุกต์ใช้ ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครัง้นีจ้ะน ามาสู่แนว
ทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย เพื่อให้นักจิตวิทยาได้น าไปใช้ในการให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ เสียหายในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี ้ข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการการให้อภยัจะท า
ให้ทราบถึงขัน้ตอนในการเกิดการให้อภยั สามารถน าไปพฒันาเป็นโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคณุลกัษณะการให้อภยัตามขัน้ตอนของกระบวนการให้อภยั และเป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการเลือกแนวทางในการให้ค าปรึกษาที่สอดคล้องกบัขัน้ตอนตามกระบวนการให้อภยั 



 
 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยเร่ืองประสบการณ์การให้อภัยของผู้ เสียหาย: กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกท าร้าย
ร่างกายสาหัสในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจัย
ได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งได้เป็นหมวดหมู่ดงันี  ้
 1.แนวคิดเกี่ยวกบัการให้อภยั 
  1.1 ความหมายของการให้อภยั  
  1.2 ลกัษณะของการให้อภยั  
  1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการให้อภยั 
  1.4 ปัจจยัที่มีผลต่อการให้อภยั  
  1.5 แบบวดัการให้อภยั 
  1.6 แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาและโปรแกรมเสริมสร้างการให้อภยั 
 2.แนวคิดเกี่ยวกบัการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
  2.1 ความหมายเกี่ยวกบัการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
  2.2 สาเหตขุองการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
  2.3 ความหมายเกี่ยวกบัการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
  2.5 สาเหตขุองการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนนกัศึกษา 
  2.6 รูปแบบการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนนกัศึกษา 
  2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการทะเลาะวิวาท 
 3.แนวคิดเกี่ยวกบัผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
  3.1 ความหมายของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
  3.2 สาเหตขุองการตกเป็นผู้เสียหาย 
  3.3 ผู้เสียหายที่เป็นเยาวชน 
  3.4 ผลกระทบของการตกเป็นผู้เสียหาย 
  3.5 ลกัษณะเกี่ยวกบัการสญูเสียและบาดแผลทางจิตใจเมื่อเผชิญกบัการ 
  สญูเสีย 
  3.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ต่อการสญูเสียใน 
  ชีวิตหรือบาดแผลในชีวิต 



 12 
 
  3.7 ผลกระทบที่เกิดขึน้กบัวยัรุ่นที่เผชิญกบัวิกฤติของชีวิต   
  3.8 องค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์กบับาดแผลทางจิตใจ 
  3.9 แนวทางในการบ าบดัส าหรับวยัรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ  
 4.แนวคิดเกี่ยวกบัศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  4.1 การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
  4.2 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
  4.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 5.งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการให้อภยั 
  5.2 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการทะเลาะวิวาท 
  5.3 งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัผู้ เสียหาย 
 6.กรอบแนวคิดการวิจยั 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการให้อภัย 
 1.1 ความหมายของการให้อภัย  
 การศึกษาการให้อภยั (Forgiveness) มีมาอย่างยาวนาน ในระยะแรกนกัทฤษฎีได้ศึกษา
การให้อภัยผ่านฐานความคิดทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมตะวนัตก ต่อมาเร่ิมมีการศึกษาอย่าง
กว้างขวางในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาคลินิก ซึ่งในที่นี่ผู้ วิจัยได้ศึกษานิยามของการให้
อภัยไว้ทัง้ 2 ฐานความคิด คือ การให้อภัยทางด้านศาสนาและการให้อภัยทางด้านจิตวิทยา มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 จากการศึกษาการให้อภยัผ่านฐานความคิดทางด้านศาสนา พบว่าศาสนาที่มีผู้นบัถือมาก
ที่สุดในโลกอย่างศาสนาคริสต์ มีความเชื่อเกี่ยวกับการให้อภัยว่า เป็นการกระท าด้วยความรัก 
ความเมตตา และการให้อภยัเป็นการตดัสินใจที่จะไม่ถือโทษคนอ่ืน การให้อภยัจึงเป็นการยกโทษ
ให้คนที่ท าผิด ตามที่คัมภีร์ไบเบิลฉบับภาคพันธสัญญาใหม่ ค ากล่าวของเอเฟซัส 4:32 ที่ ว่า     
“และท่าน จงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรด
อภยัโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นัน้” ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิล ค าว่าให้อภยัมาจากภาษากรีก ἄφεσις 
(aphesis) ที่แปลว่า ปล่อยไป หรือเป็นการยอมออกจากสิ่งที่ติดอยู่ การให้อภัย จึงหมายถึง       
การปลดเปลือ้ง การปลดปล่อยสิ่งที่ค้างคาหัวใจ และจากค ากล่าวของมัทธิว 6:14 ที่ว่า “ถ้าท่าน
ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของ
ท่านด้วย” (พระคริสตธรรมคัมภีร์ Thai Holy Bible, 2553) จากกล่าวนี ้มีความเชื่อเกี่ยวกบัการให้
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อภยัระหว่างบุคคลว่า หากบุคคลยกโทษให้บุคคลที่กระท าความผิด บุคคลนัน้จะได้รับการให้อภัย
จากพระผู้ เป็นเจ้าได้เช่นกัน เช่นเดียวกับศาสนาอิสลาม ในคัมภีร์อัลกุรอาน บทอัตตะฆอบุน 
โองการที่ 14 "และหากพวกเจ้าให้อภัย ละวางและไม่ถือโทษ อัลลอฮ์ก็จะทรงอภัยโทษให้แก่พวก
เจ้า" (กระทรวงอิสลาม ศาสนสมบตัิ, 2558) การให้อภัยในทางศาสนาอิสลาม คือ การละวางต่อ
ความผิดของผู้ อ่ืน เมื่อท่านละวางความผิดนัน้ได้ พระผู้ เป็นเจ้าก็จะทรงละวางความผิดในบาปต่าง ๆ 
ของท่านด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าทัง้สองศาสนามีความเชื่อในการให้อภัย เพราะบุคคลที่ให้อภัย
ผู้ อ่ืนได้ จะได้รับเมตตาจากพระผู้ เป็นเจ้าเช่นกนั ในทางศาสนาพทุธ กล่าวถึงการให้อภยัว่า อภัย 
แปลมาจากภาษาบาลีว่า อภยัทาน หมายถึง ความไม่มีภัย หรือให้ความปลอดภัย (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2546; ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ในขณะที่พุทธทาสภิกขุ (อ้างถึงใน พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส, 2555)  ให้ความหมายของ อภยัทาน ว่าหมายถึง ไม่ต้องกลวั ในอีกความหมาย
หนึ่งอภยัทานเท่ากบัศีล คือไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ ซึ่งแตกต่างจากศาสนา
คริสต์และอิสลามตรงที่ การให้อภัยในทางพุทธศาสนา ยึดกับจิตใจของบุคคล เนื่องจากมีความ
เชื่อว่าความรู้สึก อารมณ์ ความคิด เกิดขึน้จากการปรุงแต่งจิตของมนุษย์ที่ท าให้เป็นทุกข์ พุทธ
ศาสนาจึงสอนให้ท าจิต(อารมณ์)ของตนเองสงบนิ่ง เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ จะเห็นได้ว่าทัง้สาม
ศาสนาที่กล่าวมาในที่นี่ มีความเชื่อและค าสอนเกี่ยวกบัการให้อภยั ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่า การให้อภัย
ในทางศาสนา คือ การปล่อยหรือละความรู้สึก อารมณ์ ความคิดที่มีต่อบุคคลที่กระท าผิดด้วยการ
ยกโทษ ไม่ผูกใจเจ็บ ไม่คิดแก้แค้น เพื่อบุคคลจะได้พ้นจากความทุกข์ในใจของตน  
 จากการศึกษาการให้อภัยทางจิตวิทยา แบ่งได้เป็น 2 ยุค ในยุคแรกอยู่ ในช่วงปี
คริสต์ศักราช 1932-1980 เป็นการศึกษาทฤษฎีและสังเกตการณ์ของนักทฤษฎี Piaget (อ้างถึงใน 
กษิรา  เทียนส่องใจ, 2550) มองว่าการให้อภัยเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ Heider     
(อ้างถึ งใน กษิรา  เทียนส่องใจ , 2550) ได้กล่าวถึ งการให้อภัยว่าเป็นการแสดงออกของ
ผู้เคราะห์ร้ายที่แสดงออกว่าตนยงัมีคณุค่า และเป็นการแสดงความศรัทธาต่อศีลธรรมทางศาสนา 
และในยุคที่สองอยู่ในช่วงตัง้แต่ปีคริสต์ศักราช 1980 เป็นต้นมา Enright ผู้ที่ได้ขึน้ชื่อว่าเป็นบิดา
แห่งการศึกษาการให้อภัย ได้ให้นิยามของการให้อภัยว่าคือ การตอบสนองอย่างเมตตาต่อของ
บุคคลที่มีต่อบุคคลผู้กระท าผิด โดยการเอาชนะอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมที่
ต้องการแก้แค้น ด้วยอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมในทางบวก  (Enright & the Human 
Development Study Group, 1992)  ต่อมามีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ท าการศึกษาการให้อภัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยให้ค าจ ากัด
ความของการให้อภยัว่า เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ โดยบุคคลจะลดแรงจูงใจที่จะตอบ
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โต้หรือหลีกหนีจากบุคคลที่ท าให้ขุ่นเคืองและเพิ่มแรงจงูใจในการประนีประนอมไกล่เกลี่ย เพื่อที่จะ
กลับมามีมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลที่ท าให้ขุ่นเคืองใจ (Coyle & Enright, 1998; McCullough et al., 
1998; Worthington, 1998) เช่นเดียวกับสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological 
Association, 2006) ได้ ให้ความหมายของการให้อภัย ว่า เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์และทัศนคติในเร่ืองที่ท าให้ไม่พอใจ โดยการตัดสินใจให้อภัย ท าให้ลด
แรงจูงใจในการแก้แค้นและความบาดหมางต่อกนัจากการกระท าที่ไม่พอใจ ซึ่งในกระบวนการการ
ให้อภัยนี ้เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายในตวับุคคลและเกิดขึน้ระหว่างบุคคล แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการรู้คิด อารมณ์ แรงจูงใจ และพฤติกรรมทางสงัคมของบุคคล โดยมีความยินดีที่
จะละทิง้ความไม่พอใจ ความขุ่นเคืองใจ ลดการตดัสินทางลบ และไม่ตอบโต้กลบัเมื่อมีการคกุคาม 
รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจที่จะกลับมาคืนดีกนั และมีมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลที่มาท าไม่ดี (Baumeister et 
al., 1998; McCullough et al., 2007; Struthers et al., 2008) นอกจากนีก้ารให้อภัย เป็นการรับรู้
ถึงการกระท าความผิด การตอบสนองต่อผู้ที่กระท าความผิดผ่านการยกโทษ ไม่ต้องการแก้แค้น 
หรือมีความรู้สึกทางลบที่เจ็บแค้นต่อการกระท าความผิด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์จาก
ความรู้สึกทางลบให้เป็นอารมณ์กลางๆหรืออารมณ์ทางบวกก็ได้ (Strelan & Covic, 2006) 
 ส าหรับการศึกษาการให้อภัยในประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาเร่ืองของการให้อภัยใน
บริบทของการให้อภัยระหว่างบุคคล โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการให้อภัยไว้ว่า       
เป็นการแสดงออกของบุคคลทัง้กาย วาจา และใจที่ไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้ อ่ืนที่เข้ามาคุกคาม
ร่างกายและจิตใจ โดยลดแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความขุ่นเคืองใจและการแก้แค้น โดยการตอบสนอง
ทางลบจะถูกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่กลางๆหรือความรู้สึกที่เป็นบวก ซึ่งบุคคลอาจจะให้อภัยต่อ
ตนเอง ต่อผู้ อ่ืน หรือต่อสถานการณ์ (เจนจิรา  เพื่อนฝูง, 2556; ชาญ  รัตนะพิสิฐ, 2559; พจนี วัฒ
นมงคล, 2553; รัก ชุณหกาญจน์, 2556a; อะเคือ้ กุลประสตูิดิลก, 2559) 
 จะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของการให้อภยัในยุคปัจจบุนั มุ่งศึกษาเกี่ยวกบัการให้อภยั
ระหว่างบุคคลและจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งการให้อภยัเป็นหนึ่งในคณุลกัษณะที่ท าให้เกิดความสงบสขุ
ในการด าเนินชีวิต (Lopez et al., 2015) จากนิยามและการให้ความหมายเกี่ยวกับการให้อภัย
ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของการให้อภัยคือ เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบ ได้แก่ ความ
โกรธ ความเกลียด และความต้องการแก้แค้นเชิงลบให้เป็นอารมณ์ทางบวก ซึ่งการเพิ่มขึน้ของ
อารมณ์เชิงบวก คือการมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึน้และผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ 
 เนือ้หาล าดับต่อไปที่ผู้ วิจัยจะได้น าเสนอคือ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้อภัยและ
ลกัษณะของการให้อภยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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 1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการให้อภัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้อภยั ประกอบด้วย แนวคิดการ
ให้อภยัทางศาสนา แนวคิดการให้อภยัทางชีวจิตสงัคม และแนวคิดการให้อภยัทางจิตวิทยาเชิงบวก  
  1.2.1 แนวคิดการให้อภยัทางศาสนา 
  ให้อภยัเป็นหลกัส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกบัผู้คนที่นบัถือศาสนาโดยเฉพาะ
ในศาสนาคริสต์ รวมถึงพบทัง้ในศาสนายิว อิสลาม ฮินดู และพทุธ (Bash, 2007) ทัง้นีก้ารให้อภัย
จะเกี่ยวข้องในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และเป็นการแสดงออกซึ่งอิสระจากการกล่าวโทษ
จากความรู้สึกผิดที่มีต่อผู้กระท าความผิด โดยไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือการแสดงอ านาจต่อ
ผู้กระท าความผิด เพราะสภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบุคคลนัน้ปฏิเสธหรือเก็บกดความรู้สึก
แค้นเคืองต่อผู้ กระท าความผิด ซึ่งนับเป็นหลักส าคัญของให้อภัย ในมุมมองของศาสนาคริสต์      
นบัได้ว่าการให้อภัยผู้ อ่ืนนัน้เป็นการแสดงออกถึงความรักที่พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์มอบแก่กัน
และกนั โดยคมัภีร์ศาสนาคริสต์ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะละเว้นบาปให้กบัมนุษย์และให้อภยักบัคนที่มี
ความรู้สึกส านึกผิดและปรับปรุงตวัเอง (Enright et al., 1992) 
  ส าหรับพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับการให้อภัย เป็นหลักธรรมส าคัญที่ว่าด้วย
ทานหรือการให้ ซึ่งพระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ (สถาบันลือธรรม , ม.ป.ป.) ได้อธิบาย
แนวคิดลกัษณะของการให้อภยัว่าประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การให้อภัยทางกาย 
คือ การที่ผู้กระท าความผิดมาขอขมา การรับไว้หรือการยอมรับนี ้เป็นการให้อภัยทางกาย 2) การ
ให้อภยัทางวาจา คือ การบอกอโหสิกรรม เมื่อผู้กระท าความผิดมาขอโทษหรือหากไม่มีการขอโทษ   
ถ้ารู้สึกอยากอโหสิกรรม ก็สามารถบอกอโหสิกรรมได้ ถือว่าเป็นการให้อภัยทางวาจา  3) การให้
อภัยทางใจ คือ การละทิง้ความรู้สึกโกรธ เกลียด เคียดแค้นที่มีต่อผู้กระท าความ ถือเป็นการให้
อภยัทางใจ  
  Mullet et al. (2003) ได้อธิบายเกี่ยวกับการให้อภัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลัก
ศาสนา 4 ประการ ดังนี ้ประการที่หนึ่ง การให้อภัยเป็นศีลธรรมขัน้สูงที่มักพบในหลายๆ ศาสนา 
ประการที่สอง ข้อความในบทค าสอนทางศาสนามกัจะมีเนือ้หาที่เป็นตวัอย่างส าคญัในเร่ืองการให้
อภัย ประการที่สาม ศาสนาน าเสนอมุมมองที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ฐานะเพื่อนมนุษย์ โดยมีการให้อภยัเป็นฐานส าคญั และประการที่สี่ ความศรัทธาในศาสนาจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการให้อภยัมากกว่าที่จะเน้นมองหาเหตผุลของผู้กระท าความผิด 
  สรุปได้ว่า การให้อภัยทางศาสนา เชื่อมโยงกบัความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อ
หลักค าสอนทางศาสนา มีมุมมองต่อผู้กระท าคงามผิดเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถกระท า
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ผิดพลาดได้ และในทุกศาสนามีบทค าสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการให้อภยัและการส านึกผิด เพื่อท าให้
เชื่อมัน่ในความดีและหลดุพ้นจากความทุกข์ 
  1.2.2 แนวคิดการให้อภยัทางชีวจิตสงัคม 
  Worthington (2006a) ได้น าแนวความคิดทฤษฎีความเครียดและการจดัการกับ
ความเครียด (Stress-and- coping Theory) ของ Lazarus และ Folkman (1984) มาเป็นพืน้ฐาน
ให้เข้ากับบริบทของการให้อภยั โดยพัฒนาเป็นทฤษฎีความเครียดและการจดัการกับปัญหาในเชิง
ชีวจิตสังคมของการให้อภัย (The Biopsychosocial stress-and-coping Theory of Forgiveness) 
ซึ่งมีการผสมผสานแนวความคิดด้านชีววิทยา ด้านสังคมมิติ และด้านจิตวิทยาเข้าด้วยกัน และ
อธิบายทฤษฎีนีว่้า เมื่อการกระท าทัง้จากบุคคลหรือสถานการณ์ ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ 
(Transgression) แก่บุคคลอ่ืน ความขุ่นเคืองใจที่เกิดขึน้นีน้ าไปสู่ความรู้สึกทางลบ ที่ไม่สามารถ
ตอบโต้อีกฝ่ายได้ ท าให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นี ้โดยบุคคลจะมีการ
ประเมินสิ่งที่เกิดขึน้ เพื่อแก้ปัญหาหรือยึดติดปัญหา หากบุคคลเลือกแก้ปัญหาด้วยการจดัการกับ
ความคิดและความรู้สึกของตน ซึ่งอาจจะน าไปสู่การให้อภัยได้ แต่ถ้าหากบุคคลยึดติดปัญหา 
เครียด กังวลกับปัญหามากขึน้ ก็อาจจะไม่เกิดการให้อภัยก็ได้ ทัง้นีแ้นวคิดนีส้ามารถอธิบาย
ขัน้ตอนกระบวนการเกิดการให้อภยัได้ ดงันี ้
  ขัน้ที่ 1 เมื่อบุคคลเกิดความขุ่นเคืองใจจากการกระท าความผิดของผู้ อ่ืน เป็น
ความรู้สึกทางลบจากการถูกผู้ อ่ืนมากระท ากบัตน ความรู้สึกที่เกิดขึน้นีก้ระตุ้นให้ความคิดทางลบ
จากการกระท าความผิด มีความคิดที่อยากแสดงพฤติกรรมในลกัษณะของการแก้แค้น เอาคืนผู้ที่
กระท าความผิด เพื่อเต็มเติมความรู้สึกที่สูญเสียไปและต้องการตอบโต้อีกฝ่าย เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกบัตนเอง 
  ขัน้ที่  2 บุคคลจะประเมินเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึน้จากการกระท า
ความผิด บุคคลใช้ความคิดในการจดัการกับความขุ่นเคืองใจ โดยบุคคลจะประเมินสิ่งเกิดขึน้ว่า
สามารถจดัการแก้ไขได้ ซึ่งวิธีการที่บุคคลใช้ในการจดัการกบัปัญหา มีทัง้การจดัการความคิด การ
จดัการกบัปัญหาด้านอารมณ์ การใช้กฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ น ามาสู่การคิดตดัสินใจ อีกทัง้
ยงัเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไกลเกลี่ย ประนีประนอมให้เห็นประโยชน์ของบุคคลอ่ืนในฐานะเพื่อน
มนุษย์ อนัจะน าไปสู่การจดัการกบัปัญหา 
  ขัน้ที่  3 บุคคลสามารถจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ วิธีการการจัดการปัญหา 
(Coping) แก้ปัญหานัน้ ขึน้อยู่กับความสามารถ การควบคุมของบุคคล และสัมพันธภาพของ
ผู้เสียหายกับผู้กระท าความผิด รวมถึงความพึงพอใจที่จะจดัการปัญหา โดยบุคคลอาจจะเน้นที่
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การจดัการความคิดหรือจดัการกบัความรู้สึก อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้สองอย่างก็ได้ ทัง้นี ้
การจดัการปัญหาได้จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่จะให้อภยั ทัง้การให้อภยัทางความคิดและการให้
อภยัทางอารมณ์ ท้ายที่สดุน ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการให้อภยั  
  ขัน้ที่  4 บุคคลเกิดการให้อภัย เมื่อบุคคลให้อภัยผู้ กระท าความผิด บุ คคลจะ
ตอบสนองผู้ กระท าความผิดโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ไม่คิดแก้แค้นเอาคืนผู้ กระท า
ความผิด 
  แต่ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่ ไม่สามารถให้อภัยกับสิ่งที่ เกิดขึน้ได้นัน้  มี
กระบวนการดงัต่อไปนี ้
  ขัน้ที่ 1 เร่ิมจากบุคคลเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจจากการกระท าความผิดของผู้ อ่ืน 
บุคคลจะประเมินสิ่งที่ เกิดขึน้ ว่าผลกระทบที่ตนได้รับมีระดับมากหรือน้อย บุคคลจะเกิด
ความเครียด กงัวล และมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้กบัตน 
  ขัน้ที่ 2 บุคคลประเมินเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ว่าเป็นถูกคุกคามจากผู้กระท าความผิด 
และบุคคลจะมีการตอบสนองต่อการคุกคาม 3 รูปแบบ คือ หยุดชะงกั (Freeze) หนีหรือหลบหนี 
(Flee or Flight) และต่อต้านหรือต่อสู้  (Hostile or Fight) ซึ่งการคุกคามนีน้ ามาสู่การย า้คิด การ
ไม่ให้อภยั และการแสวงหาความยุติธรรมในลกัษณะของการแก้แค้น หรือการหลีกหนี 
  ขัน้ที่ 3 บุคคลเกิดการย า้คิดถึงเหตกุารณ์และความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ บุคคลมี
ความรู้สึกอ่อนแอ กลุ้มใจ รู้สึกไม่ให้อภัย และไม่พอใจ ความรู้สึกเหล่านี ้กระตุ้นให้ความคิดและ
อารมณ์ทางลบที่เกิดขึน้ยงัด าเนินอยู่ การย า้คิดถึงสิ่งไม่ดี ก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบและกระตุ้นไปสู่
การรู้คิด (Cognitive) แรงจูงใจ (Motivation) และอารมณ์  (Emotion) มากขึน้  ส่งผลต่อการ
ประเมินของบุคคล ท าให้มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือโกรธผู้กระท าความผิดได้เพิ่มมากขึน้  
  ขัน้ที่ 4 บุคคลเกิดการไม่ให้อภยั (Unforgiveness) เมื่อบุคคลย า้คิดมากขึน้ ท าให้
เกิดแรงจูงใจที่จะต้องการแก้แค้นหรือการหลีกหนี ซึ่งความรู้สึกทางลบยังด าเนินอยู่ ในการจดัการ
กับสิ่งที่ เกิดขึน้ของบุคคล มาจากแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาของบุคคลนัน้ การที่บุคคลมี
ความรู้สึกให้อภยัไม่ได้ ก็เพราะว่าบุคคลตดัสินใจแก้ไขปัญหาด้วยการไม่ให้อภยั 
  จากทฤษฎีความเครียดและการจัดการปัญหาเชิงชีวจิตสังคมของการให้อภัย 
(The Biopsychosocial stress- and-coping Theory of forgiveness) การไม่ ให้อภัย เป็นการ
ตอบสนองอย่างทนัทีทนัใดต่อเหตกุารณ์หรือสิ่งทีท่ าให้เกดิความขุ่นเคืองใจ เกิดจากอารมณ์เชิงลบ 
และการเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจมาจากความโกรธและความกลวั โดยทฤษฎีนีม้ีมุมมองว่า บุคคล
จะเกิดการให้อภัยได้จะต้องมีการลดหรือลบล้างความรู้สึกไม่ให้อภัย ซึ่งสามารถท าได้โดยการ
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แทนที่อารมณ์ไม่ให้อภยั ด้วยการปรับอารมณ์เชิงลบที่กอ่ให้เกิดความรู้สึกไม่ให้อภยัให้เป็นอารมณ์
เชิงบวกที่เอือ้ต่อการเกิดการให้อภัย อารมณ์เชิงลบที่ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ให้อภัย เช่น ไม่พอใจ 
ไม่เป็นมิตร เกลียด โกรธ และกลัว เป็นต้น การปรับอารมณ์เชิงลบให้เป็นอารมณ์เชิงบวก เพื่อให้
เกิดการให้อภัยนีส้ามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1) การแทนที่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ให้อภยัหรือ
อารมณ์เชิงลบด้วยอารมณ์เชิงบวก คือ การน าอารมณ์เชิงบวกมาแทนที่อารมณ์เชิงลบแล้ว
ก่อให้เกิดการให้อภัย อารมณ์เชิงบวกที่น ามาใช้ เช่น การเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ความเห็นอก
เห็นใจ (Sympathy) ความสงสาร (Compassion) และการให้ความรักแก่ผู้ อ่ืน (Altruistic Love) 
เป็นต้น และ 2) การส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกที่เป็นอารมณ์ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการไม่ให้อภัย 
คือ การพัฒนาและเสริมสร้างอารมณ์ทางบวกให้คงอยู่กับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการ
เข้าอกเข้าใจ (Empathy) การฟื้นคืน (resilience) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ความสงสาร 
(Compassion) เป็นต้น 
  ดังนัน้ สรุปได้ว่าการที่บุคคลจะเกิดการให้อภัยได้นัน้ (Worthington, 2006a) มี
ลกัษณะส าคญัอยู่ 2 รูปแบบ คือ  
  1. การให้อภยัจากการตดัสินใจทางความคิด (Decisional forgiveness) เป็นการ
ใช้ความคิดและความเป็นเหตผุลเป็นพืน้ฐานในการคิดตัดสินใจให้อภัย ซึ่งการใช้ความคิด อาจจะ
ยงัคงมีความรู้สึกทางลบต่อสิ่งที่เกิดขึน้อยู่ การปรับความคิดจะเน้นที่พฤติกรรมของบุคคลในการ
ตอบโต้ผู้กระท าความผิด ก็คือการที่บุคคลไม่แก้แค้นเอาคืนผู้กระท าความผิด 
  2. การให้อภัยทางอารมณ์ (Emotional forgiveness) เป็นการให้อภัยที่เกิดจาก
รากฐานทางด้านอารมณ์ เป็นการปรับอารมณ์ที่มีต่อผู้กระท าความผิดให้เป็นอารมณ์เชิงบวก เพื่อ
ต้านอารมณ์เชิงลบ ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนอารมณ์ในลกัษณะนี ้อาจก่อให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกลางๆ
หรือด้านอารมณ์เชิงบวกก็ได้ ซึ่งอาจจะแทนได้ทัง้หมดหรือแทนที่ได้ในบางส่วน ดงันัน้อารมณ์เชิง
บวกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคญัที่ใช้ในการอภยั 
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  1.2.3 แนวคิดการให้อภยัทางจิตวิทยาเชิงบวก 
  การให้อภัยเป็นพฤติกรรมเอือ้สังคมในทางบวก เป็นการตอบสนองต่อผู้กระท า
ความผิดต่อบุคคล โดยที่บุคคลที่เป็นผู้ เสียหายจะไม่ตอบสนองทางลบต่ออีกฝ่าย ทัง้นีก้ระบวนการ
ส าคัญของการให้อภัยก็คือการที่ไม่ตอบสนองเอาคืนต่อผู้ กระท าความผิด โดยแนวคิดของ 
McCullough (McCullough et al., 1997; McCullough & Worthington, 1999) อธิบายว่าการให้
อภยัเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกตอ่สงัคม โดยการลดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเอาคืนต่อผู้ที่
กระท าความผิด เป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจผ่านพฤติกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งแรงจูงใจในการเกิดการให้อภยัมี 2 รูปแบบ คือ (1) การลดแรงจูงใจที่ตอบสนอง
ต่อการท าลายความสัมพันธ์ ได้แก่ การหลีกหนี การแก้แค้น และ (2) การเพิ่มแรงจูงใจที่เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกนั ได้แก่ การปรองดอง การสร้างความเป็นมิตร ซึ่งแนวคิดนี ้เน้นการ
เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจเป็นหลกัส าคญัในการเกิดการให้อภยั ในอีกมมุหนึ่ง Tangney et al. (1999) 
อธิบายการให้อภัยว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันทัง้ความคิดและความรู้สึก โดยการให้อภัย
เป็นกระบวนการท างานของจิตใจภายหลังที่ เกิดบาดแผลทางจิตใจ เร่ิมต้นจากมองเห็นถึง
ความหมายหรือการสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ คิดพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึน้ หากมี
อารมณ์ทางลบหรือความต้องการจะแก้แค้นเอาคืนผู้กระท าความผิด ความรู้สึกเจ็บปวด โกรธ กลวั 
เสียใจที่เกิดขึน้นัน้ ผู้เสียหายจะต้องจัดการกบัความรู้สึกดงักล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อให้เกิด
การพฒันามาสู่ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจหรือสร้างความรู้สึกทางบวกต่อผู้กระท าความผิด 

  จะเห็นได้ว่าเกิดการให้อภัยเป็นการพัฒนาความรู้สึกทางบวกโดยเน้นไปที่การ
เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึน้ และหัวใจส าคัญส าหรับการให้อภัย คือ การมีความเข้าอกเข้าใจ
ผู้ อ่ืน (Empathy) ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขึน้ของพฤติกรรมทางบวก (Lopez et al., 2015) และท าให้
เกิดสมัพนัธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืนไม่ใชเ่ฉพาะคู่กรณีหรือผู้กระท าผิดเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นการปรับตวัใน
การอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ในสงัคม  
  จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการให้อภยั ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า กระบวนการ
ให้อภัยเป็นการท างานของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกคบัข้องใจจาก
การถูกละเมิดหรือการกระท าผิดจากบุคคลอ่ืน บุคคลจะประเมินสิ่งที่เกิดขึน้โดยใช้ความคิดและ
อารมณ์ความรู้สึก ผ่านการรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ เสียใจ กลวั ต้องการแก้แค้น เป็นต้น 
การเกิดกระบวนการคิดในการท าความเข้าใจ การประเมินเกี่ยวความคิดและความรู้สึกด้านลบที่
เกิดขึน้ และน าไปสู่การจดัการความคิดและความรู้สึกที่เกดิขึน้จากสถานการณ์ว่าเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไข หลังจากนัน้บุคคลจะเปลี่ยนแปลงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกทางลบให้เป็นความรู้สึก
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กลางๆหรือทางบวก จนน าไปสู่การตัดสินใจให้อภัยทางความคิด หรือการเกิดการให้อภัยทาง
อารมณ์ และการแสดงพฤติกรรมการให้อภัย จะเห็นได้ว่ากระบวนการให้อภัยที่เกิดขึน้มีความ
สลับซับซ้อนทัง้ในส่วนของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ล าดับต่อไปเป็นการอธิบายลกัษณะ
การให้อภยั ปัจจยัที่มีผลต่อการให้อภยั และแบบวดัการให้อภยั 
 1.3 ลักษณะของการให้อภัย 
 McCullough and Worthington (1999) ได้เสนอลักษณะส าคัญของการให้อภัยระหว่าง
บุคคลว่าการให้อภัยจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลรับรู้ว่าการกระท านัน้เป็นอันตราย เป็นสิ่งเลวร้าย         
ไม่ยุติธรรมและผิดศีลธรรม ซึ่งจะเป็นเพียงการกระท าเดียวหรือหลายการกระท าของบุคคลที่
กระท าความผิด เมื่อเกิดการรับรู้ บุคคลจะมีอาการตอบสนองทางอารมณ์ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อ
แรงจูงใจ มีความปรารถนาที่จะหลีกหนีหรืออาจเข้าไปท าร้ายร่างกาย หรือตอบสนองด้วยการ
ต่อต้านต่อคนที่กระท าความผิด ท าให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนัน้เป็นไปในทางลบ ดังนัน้      
การให้อภัยที่เกิดขึน้ จึงเป็นการตอบสนองต่อแรงจูงใจ อารมณ์ การคิด และพฤติกรรม ในการ
ปรองดอง เพื่อรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลให้มากขึน้ 

 Snyder et al. (2005) ได้อธิบายโครงสร้างลักษณะของการให้อภัยว่าเป็นการรับรู้การ
กระท าความผิด โดยบุคคลตอบสนองต่อผู้ที่กระท าความผิดผ่านการยกโทษ ไม่ต้องการแก้แค้น 
หรือมีความรู้สึกทางลบต่อการท าผิด ด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็นอารมณ์กลางๆ หรือ
เป็นอารมณ์ทางบวก ประกอบด้วย การให้อภัยตนเอง การให้อภัยผู้ อ่ืน และการให้อภัยต่อ
สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ความเจ็บป่วย การสูญเสีย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้
  1. ลักษณะการให้อภัยตนเอง (Forgiving oneself) คือกระบวนการปล่อยวาง
ความขุ่นเคืองใจที่มีต่อตนเอง เพื่อน าไปสู่การยอมรับการกระท าที่ผิดพลาดของตนเอง ท าให้บุคคล
เข้าใจในความรู้สึกและการกระท าในทางลบของตวัเอง เช่น ความรู้สึกผิดหรือความละอายใจ 
  2. การให้อภยัผู้ อ่ืน (Forgiving another person) เป็นการตอบสนองของบุคคลที่
มีต่อบุคคลอ่ืนที่กระท าความผิดต่อตน ด้วยการลดความรู้สึก ลดความคิด ตลอดจนพฤติกรรมไม่ดี
ที่มีต่อบุคคลนัน้ลง เป็นการเอาชนะตนเองด้วยการไม่ท าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อบุคคลอ่ืน  
  3. การให้อภัยต่อสถานการณ์ (Forgiveness of a situation) เป็นการที่บุคคลมี
ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมในแง่ลบต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของตนเอง ในบางครัง้บุคคลอาจจะเกิดความรู้สึกโกรธ รู้สึก
สูญเสีย รู้สึกเจ็บปวดต่อสิ่งที่เกิดขึน้ที่อยู่เหนือการควบคุมของตนเอง เช่น ภัยธรรมชาติ ความ
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เจ็บป่วย เป็นต้น การแสดงออกของการไม่ให้อภยัต่อสถานการณ์สามารถแสดงออกมาโดยอาจจะ
เป็นการบ่น การท าลายข้าวของ การย า้คิดถึงแต่เหตุการณ์นัน้ ๆ การหลีกหนีความจริง ความ
ต้องการแก้แค้น หรือความรู้สึกกลัวสถานการณ์นัน้ การเผชิญหน้ากับผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 
ไม่สามารถย้อนกลบัไปแก้ไขได้ และผลที่เกิดขึน้ยงัคงอยู่กบับุคคลไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ที่ตอกย า้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ท าให้บางครัง้อาจจะไม่สามารถให้อภัยต่อ
สถานการณ์นัน้ได้ หรือเป็นเร่ืองยากที่จะให้อภยั 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของการให้อภยั ประกอบด้วยการคิด
ตดัสินใจและการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็นอารมณ์กลางๆหรืออารมณ์ทางบวก ซึ่งไม่ว่าจะให้
อภัยต่อตนเอง ให้อภัยต่อผู้ อ่ืน และให้อภัยต่อสถานการณ์ ก็จะต้องมีการคิดตัดสินใจและการ
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึก น าไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกมา  
 1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้อภัย 
 (McCullough et al., 1998) ได้กล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการให้อภัยระหว่างบุคคลไว้ 
4 ประเภท ดงันี ้คือ 
  1. ปัจจัยด้านการรู้คิดทางสังคม (Social-cognitive determinants) เป็นปัจจัยที่
เชื่อมโยงการให้อภัยกับความคิดและความรู้สึกของผู้ เสียหายที่มีต่อผู้กระท าความผิด โดยปัจจัย
ทางการรู้คิดทางสงัคมที่มีความส าคญัต่อการตัดสินใจที่จะให้อภัยมากที่สุด คือ ความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจต่อผู้ กระท าความผิด (affective empathy) นอกจากนีย้ังมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความคิดตัดสินใจให้อภัย เช่น การแสดงความรับผิดชอบ การกล่าวขอโทษ การรับรู้ความรุนแรง
ของสถานการณ์ การรับรู้เจตนาในการกระท าความผิด การหลีกเลี่ยงที่จะไม่แก้แค้นต่อผู้กระท า
ความผิด และการย า้คิดอยู่กบัความผิดนัน้ 
  2. ปัจจยัด้านลักษณะของการกระท าความผิด (Offense-related determinants) 
ซึ่งลกัษณะของการกระท าความผิดสามารถส่งผลให้เกิดการตดัสินใจให้อภยัหรือไม่ให้อภยัได้ เช่น 
การรับรู้ความรุนแรงของการกระท าความผิด กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้ว่าเหตกุารณ์มีความรุนแรง
มาก จะมีการให้อภัยที่น้อยกว่าเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงน้อย นอกจากนี ้การขอโทษ (Apology) 
เป็นตวัแปรที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกบัการให้อภยั และเป็นการแสดงความต้องการที่จะร้องขอการ
ยกโทษให้ การแสดงออกในลกัษณะนีเ้อือ้ให้เกิดการให้อภยั เพราะการขอโทษเป็นตวัแปรที่ท าให้
ผู้ เสียหายเกิดความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ต่อผู้กระท าความผิด ซึ่งน าไปสู่การให้อภยัมากขึน้ 
  3. ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์กบัผู้กระท าความผิด (Relational determinants) เป็น
ลกัษณะความสัมพนัธ์ เช่น ระดบัของความใกล้ชิด ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในความสมัพนัธ์ 
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เป็นต้น ถ้าผู้ เสียหายมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีกับผู้กระท าความผิดมาก่อน จะส่งผลให้เกิด
การให้อภยัมากขึน้ เนื่องจากบุคคลต้องการจะคงความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนัไว้ 
  4. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personality-level determinants) บุคลิกภาพของ
ผู้ เสียหายสามารถส่งผลต่อการเกิดการให้อภัยได้ เพราะบุคลิกภาพต่างๆมีอิทธิพลที่ท าให้เกิด
ลักษณะของความสัมพันธ์ และส่งผลต่อกระบวนการทางความคิด เช่น การคิดด้วยเหตุผลหรือ
ส่งผลต่อกระบวนการทางอารมณ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะน าไปสู่การตดัสินใจว่าจะให้อภัย
หรือไม่ให้อภัย นอกจากนี ้เจตคติที่มีต่อความต้องการแก้แค้น ลักษณะของการตอบสนองต่อ
อารมณ์โกรธ    ก็สามารถส่งผลให้เกิดการอภยัหรือไม่ให้อภยัได้เช่นกนั 
 จากการศึกษาของ Fehr et al. (2010) เกี่ยวกบัพืน้นิสยัการให้อภัยและการให้อภยัเฉพาะ
เหตกุารณ์ สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการให้อภยัมี 3 ประการ คือ 
  1. ปัจจยัด้านการรู้คิด ในสถานการณ์หนึ่งๆ บุคคลที่เป็นผู้ เสียหายจะให้อภยัมาก
ขึน้ เมื่อรับรู้ว่าผู้ที่กระท าความผิดไม่มีเจตนาที่จะกระท าความผิดต่อบุคคล รวมถึงการแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึน้ มีการส านึกผิด กล่าวขอโทษต่อผู้ เสียหาย และการรับรู้ว่าการ
กระท าความผิดนัน้ไม่มีความรุนแรง นอกจากนี ้หากบุคคลมีบุคลิกภาพแบบจริงใจ (openness) 
เข้าใจผู้ อ่ืน (empathy) อยู่ในระดบัสงู บุคคลก็จะมีแนวโน้มให้อภยัสงูเป็นพืน้นิสยั 
  2. ปัจจัยด้านอารมณ์ความรู้สึก ในสถานการณ์หนึ่งๆ บุคคลจะให้อภัยมากขึน้ 
เมื่อมีอารมณ์เห็นอกเห็นใจและมีอารมณ์ทางบวก แต่ถ้าหากบุคคลมีอารมณ์ทางลบ รู้สึกโกรธ 
บุคคลจะให้อภยัน้อยลง นอกจากนีห้ากบุคคลมีการเห็นคณุค่าในตนเองอยู่ในระดบัสงู (high self-
esteem) ชอบเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ไม่อ่อนไหวง่ายหรือไม่มีพืน้ฐานอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ หรือเศร้า
ง่าย บุคคลก็จะมีแนวโน้มให้อภยัสงูเป็นพืน้นิสยั 
  3. ปัจจัยด้านการยับยัง้ใจ ในสถานการณ์หนึ่งๆ บุคคลจะให้อภัยมากขึน้ เมื่อมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีความผูกพนั และมีความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กับผู้ที่กระท าความผิด 
นอกจากนี ้  หากบุคคลมีความเชื่อตามหลกัศาสนา และค านึงถึงบรรทดัฐานทางสงัคมสงู (social 
desirability) บุคคลก็จะมีแนวโน้มให้อภยัสงู 
 1.5 แบบวัดการให้อภัย 
 มีนักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้คิดค้นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินการให้อภัยไว้
หลายรูปแบบ มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
  1. แบบ วัดการใ ห้ อภั ยของเอ็น ไรท์  Enright Forgiveness Inventory (EFI) 
(Enright & Rique, 2004; Subkoviak et al., 1995) เป็นเคร่ืองมือแรกที่ถูกพัฒนาขึน้ ใช้ประเมิน



 24 

 
 

การให้อภยัผู้ อ่ืน โดยประเมินค่าผลกระทบที่ผู้ เสียหายได้รับ ทัง้การรู้คิดและพฤติกรรม รวมถึงการ
ยอมรับพฤติกรรม ซึ่งการยอมรับพฤติกรรมของผู้ กระท าความผิดมีทัง้เชิงบวกและเชิงลบ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 60 ข้อ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ตามตวัแปร 3 ด้าน คือ ความรู้สึก 
ความคิด และพฤติกรรม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ และแยกย่อยออกเป็น 10 ข้อ 
ส าหรับค าถามด้านบวก และ 10 ข้อ ส าหรับค าถามด้านลบ นัน่คือ ความรู้สึกด้านบวก ความรู้สึก
ด้านลบ ความคิดทางบวก ความคิดทางลบ พฤติกรรมทางบวกและพฤติกรรมทางลบ  
  2. แบบวัดการให้อภัยระหว่างบุคคล Transgression-Related Inventory of 
Motivations (McCullough et al., 1998) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาแรงจูงใจทางลบในการไม่ให้
อภัยต่อผู้กระท าความผิด 2 ลักษณะ คือ (1) แรงจูงใจในการหลีกหนีผู้กระท าความผิด และ (2) 
แรงจูงใจในการแก้แค้นผู้ กระท าความผิด มาพัฒนาเป็นข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ จากนัน้ 
McCullough, Root และ Cohen (2006) ได้พัฒนามาตรวัดการให้อภัย Transgression-Related 
Inventory of Motivations—18-Item Version (TRIM-18) เพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อค าถามที่เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในความหวงัดีและแรงจูงใจในการคืนดี จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อการให้อภยั  
  3. แบบวดั Rye Forgiveness Scale  (Rye et al., 2001b) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้
วัดการให้อภัยต่อผู้ กระท าความผิด โดยในระยะเร่ิมแรกของ RFS (Pargament & Rye, 1998) 
ออกแบบมาเพื่อวัดการให้อภัยของคู่รัก มีจ านวนข้อค าถาม 16 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการกระท าความผิดของคู่รัก แต่ต่อมาได้พฒันาให้ใช้วดัการให้อภัย
ของบุคคลทัว่ไป (Rye et al., 2001b) มีจ านวนข้อค าถาม 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ข้อ
ค าถามเชิงลบจ านวน 10 ข้อ (ความคิดทางลบ ความรู้สึกทางลบ และพฤติกรรมที่กระท าผิด) และ
ข้อค าถามเชิงบวก 5 ข้อ (ความคิดทางบวก ความรู้สึกทางบวก และพฤติกรรมทางบวก) 
  4. แบบวัด  Heartland Forgiveness Scale (Snyder et al., 2005) เป็ น แบบ
ประเมินลักษณะการให้อภัยใน 3 บริบท คือ การให้อภัยตนเอง การให้อภัยผู้ อ่ืน และการให้อภัย
สถานการณ์  ประกอบด้วยค าถาม  18  ข้อ  ที่ประเมินลักษณะหรือแนวโน้มที่มีต่อการให้อภัยของ
บุคคล ซึ่งแต่ละลกัษณะประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกบัความคิดและอารมณ์ แต่ละ
ข้อจะมีการประเมินค าตอบเป็นระดับ ตัง้แต่ 1 - 7 ถ้ามีคะแนนสูง ถือว่าด้านนัน้มีการให้อภัยสูง 
แบบประเมิน HFS เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับว่ามีคณุสมบัติการวัดการ
ให้อภยัที่ดีและครอบคลมุโครงสร้างของการให้อภยั 
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  ในบริบทประเทศไทย (Boonyarit et al., 2013) ได้พัฒนาแบบวดัการให้อภัยใน
สถานการณ์เฉพาะ (Offense-Specific Forgiveness)  ส าหรับประเมินการให้อภัยที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงานที่กระท าไม่ดีต่อบุคคล แบ่งได้ 4 องค์ประกอบ คือ การเอาชนะความคิดและความรู้สึกทาง
ลบที่มีต่อผู้กระท าความผิด การพยายามท าความเข้าใจเหตผุลของผู้ที่กระท าความผิด การส่งเสริม
อารมณ์ทางบวกให้มีต่อผู้กระท าความผิด และความเชื่อในผลของความดีที่ได้จากการให้อภัย 
ต่อมาได้พัฒนาเป็นแบบวัดการให้อภัยในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน (The Peer Forgiveness 
Scale) โดยน าแนวคิด 4 องค์ประกอบมาใช้วัดการให้อภัยในสถานการณ์เฉพาะ โดยให้ผู้ตอบ
เลือกสถานการณ์การกระทบกระทัง่ที่ถกูเพื่อนกระท าผิด ท าให้เกิดรู้สึกโกรธหรือผิดหวงัที่ตนเองจ า
ได้ จากนัน้ให้ประเมินความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้ที่ท าไม่ดีต่อเขา   
  นอกจากนี ้(เจนจิรา  เพื่อนฝูง, 2556) ได้ท าการศึกษาการให้อภัยของนักเรียน
วยัรุ่นในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของเอนไรท์ โดยได้น าแบบวดัการให้อภยัระหว่างบุคคลของ
เอนไรท์ (Enright Forgiveness Inventory (EFI)) มาปรับข้อค าถามและภาษาให้มีความเหมาะสม
กบัวยัรุ่นไทย โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อค าถามด้านความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม จ านวน 60 ข้อ และ (รัก ชุณหกาญจน์, 2556b) ได้ท าการศึกษาลักษณะการให้
อภัยของวยัรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร และได้สร้างแบบวัดการให้อภัยขึน้ตามกรอบแนวคิดของ  
Snyder et al. (2005) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัการให้อภัยและลักษณะการให้อภัยในมมุมองของ
วยัรุ่น ซึ่งอธิบายองค์ประกอบของการให้อภยัได้ 3 องค์ประกอบ คือ การให้อภยัตนเอง การให้อภัย
ผู้ อ่ืน และการให้อภัยสถานการณ์  ในแต่ละองค์ประกอบจะมีอารมณ์เชิงบวก อารมณ์เชิงลบ คือ 
ความรู้สึกโกรธ ความรู้สึกเกลียด ความรู้สึกแค้น ความรู้สึกกลัว ความต้องการแก้แค้น และการ
หลีกหนีต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความขุ่นเคืองใจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 49 ข้อ แบ่งเป็นข้อ
ค าถามการให้อภัยตนเอง 12 ข้อ ข้อค าถามการให้อภัยผู้ อ่ืน 23 ข้อ และข้อค าถามการให้อภัย
สถานการณ์ 14 ข้อ  
 ทัง้นีส้ าหรับงานวิจัยในครัง้นีไ้ด้เลือกใช้แบบวัดที่ได้ท าการปรับปรุงสร้างขึน้ตามกรอบ
แนวคิดของ Snyder et al. (2005) ของ รัก ชุณหกาญจน์ (2556b) มาใช้เพื่อการคัดกรองผู้ที่มี
คณุสมบัติตรงตามกรณีศึกษาที่ผู้ วิจัยต้องการศึกษา เนื่องจากเป็นแบบวัดที่สอดคล้องกับนิยาม
การให้อภยัของผู้ วิจยัในครัง้นี ้
 ล าดบัต่อไป จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาโปรแกรมการบ าบัดเพื่อเสริมสร้าง
การให้อภยั ซึ่งมีนกัจิตวิทยา จิตแพทย์ นกัวิจยัได้ท าการศึกษาออกแบบโปรแกรมบ าบดั ดงัต่อไปนี ้
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 1.6 แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาและโปรแกรมเสริมสร้างการให้อภัย 
1.6.1 แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1.การให้ค าป รึกษาแบบยึ ดบุ คคล เป็นศูน ย์กลาง (Person-Centered 

Counseling)  
แนวคิดส าคญั เป็นแนวคิดที่เชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะพึ่งพาตนเองและเอาชนะ
อปุสรรคได้ มุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็นศนูย์กลางส าคญั รวมถึงสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบับุคคล 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ มีความเข้าอกเข้าใจ และ
ยอมรับผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าผู้บริการจะมีความรู้สึกทางลบหรือแสดงความรู้สึกอ่ืนๆ 
ผู้ ให้ค าปรึกษาก็จะต้องเต็มใจที่จะรับสัมผัสกับอารมณ์เหล่านัน้ ซึ่งการที่ผู้ ให้ค าปรึกษาจะรับรู้
ความรู้สึกของผู้รับบริการได้นัน้ ก็จะต้องตัง้ใจรับฟังเร่ืองราวของผู้บริการ ให้โอกาสผู้รับบริการได้มี
อิสระในการแสดงความรู้สึก ผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่ชีน้ าหรือแสดงความคิดเห็น แต่จะใช้การสะท้อน
กลับให้ผู้ รับบริการรู้ว่าตนเองก าลังคิดอะไร รู้สึกอะไร เพื่อช่วยให้ผู้ รับบริการเข้าใจในความคิด 
ความรู้สึกของตน น าไปสู่การยอมรับตนเองและสามารถที่จะปรับตวัแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

2.การให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์ (Gestalt Theory)  
แนวคิดส าคญั   เป็นแนวคิดที่เน้นพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) มีสติรับรู้ถึง
ความคิด ความรู้สึก การกระท า บุคคลจะต้องมีความสามารถที่จะตระหนกัรู้ถึงความต้องการของ
ตน มีการตัดสินใจที่สอดคล้องกบัการพฒันาตน และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน อีกทัง้ให้
ความส าคญักบัที่นี่ในขณะนี ้(Here and Now) 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับบริการด าเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ส่งเสริม
สนับสนุนในมีการตระหนักรู้ต่อตนเองเพิ่มขึน้ เกิดการยอมรับในส่วนที่เคยปฏิเสธ ชวนมองข้อดี
หรือความสามารถของผู้รับบริการมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในสถานการณ์ใหม่ใน
แง่มมุอ่ืนๆ 

3.การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง (Supportive Psychotherapy)  
แนวคิดส าคญั  เน้นการท าให้จิตใจของผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือ
ควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้ ตลอดจนเกิดการพฒันากลไกทางจิตใจที่เข้มแข็งขึน้  
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะคอยประคับประคองความรู้สึกของผู้ รับบริการด้วย
ความคิด ความรู้สึกในปัจจุบันขณะ ให้ผู้ รับบริการรับรู้ถึงความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึน้ พร้อมกับ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นัน้ๆ นอกจากนี ้ผู้ให้
ค าปรึกษาสามารถให้ก าลงัใจ เสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้รับบริการในการฟันฝ่าอปุสรรคต่าง ๆ 
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4.การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) 
แนวคิดส าคญั ชีใ้ห้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการคิดทางลบหรือความคิดที่ไม่
สมเหตสุมผล ที่ไปมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
การน าไปประยุกต์ใช้ พยายามท าให้ผู้ รับบริการได้พิจารณาถึงวิธีการเผชิญปัญหาหรือการคิด
แบบใหม่ที่สามารถช่วยลดความขดัแย้งระหว่างอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึน้ กระตุ้น
ให้ผู้ รับบริการทบทวนตนเองในด้านต่างๆ รู้จักประเมินตนเอง รู้จักพัฒนาทัศนคติที่สนับสนุน
ความคิดที่เหมาะสม 

5.การให้ค าปรึกษาตามแนวอัตถิภาวนิยม (Existential Counseling)  
แนวคิดส าคญั มุ่งเน้นการมีชีวิตอยู่เพื่อหาความหมายให้กับชีวิต (Meaning of life) ซึ่งแต่ละ
บุคคลก็จะมีการให้ความหมายแตกต่างกนัไป เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของแต่ละคน 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้ รับบริการค้นหาตนเองตามความเป็นจริง 
ค้นหาความหมายของชีวิต สนบัสนุนให้ผู้รับบริการมีอิสระในการเลือกและรับผิดชอบต่อการเลือก
ของตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว พร้อมตัดสินใจด าเนินชีวิตใหม่ และสนบัสนุนให้น า
แนวทางชีวิตใหม่ไปปฏิบตัิ 

6.การให้ค าปรึกษาตามแบบพิจารณาความจริง (Reality Counseling)  
แนวคิดส าคญั มีเป้าหมายให้บุคคลสามารถเพิ่มการควบคุมชีวิตของตนเองโดยการรู้จักเลือก
ทางที่ดีกว่าเดิม ให้ความส าคญักบัความคิดและพฤติกรรมในปัจจุบนั 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้ผู้ รับบริการประเมินความคิดและพฤติกรรมของ
ตนเองตามความจริง รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกตามความต้องการของตนเอง  

7.การให้ค าปรึกษาตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)  
แนวคิดส าคญั  เป็นการมุ่งเน้นประสบการณ์ทางบวก ลกัษณะทางบวกของบุคคล และเอือ้ให้เกิด
การพฒันาทางบวกมากขึน้ โดยยึดเอาจุดแข็งของบุคคล เช่น การเห็นอกเห็นใจ การมองโลกในแง่
ดี การมีความหวงั การให้อภยั เป็นต้น มาพฒันาให้เกิดความรู้สึกทางบวกต่อตนเอง 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ให้ค าปรึกษาชีช้วนให้ผู้ รับบริการมองเห็นทรัพยากรหรือต้นทุนภายใน
ของตน ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนความคิดจากเชิงลบเป็นความรู้สึกทางบวกมากขึน้ และช่วยเสริมสร้าง
ให้เกิดคณุลกัษณะต้นทุนทางบวกให้กบัผู้รับบริการ 
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8.การให้ปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing)  
แนวคิดส าคญั คือ การใช้บรรยากาศของบทสนทนาหรือการพูดคุยเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพึงประสงค์ 
การน าไปประยุกต์ใช้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้ค าถามปลายเปิดถามผู้รับบริการเกี่ยวกับสิ่งส าคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใช้ค าถามเพื่อสร้างจูงใจ ชีใ้ห้เห็นความแตกต่างของสิ่งที่ท าอยู่กับ
สิ่งที่ต้องการจะท าให้ผู้ รับบริการนัน้เกิดความกังวลและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง ใช้ค าถาม
สนบัสนุนแรงจูงใจให้เข้มแข็ง อีกทัง้ให้ก าลงัใจในการเปลี่ยนแปลง 

9.การให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Transactional Analysis Theory)  
แนวคิดส าคญั มีความเชื่อว่าบุคคลที่มีปัญหาต่างๆเป็นผลให้เกิดความไม่สบายใจ ซึ่งมาจาก
ประสบการณ์ในอนาคตของตน บุคคลได้รับอิทธิพลจากความคาดหวงัและความต้องการที่บุคคล
อ่ืนมีต่อเขา เช่น พ่อแม่ หรือผู้ เลีย้งดใูนวยัเด็ก 
การน าไประยุกต์ใช้ ผู้ ให้ค าปรึกษาชีช้วนให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง 
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิต สามารถที่จะพึ่งตนเองได้เต็มศักยภาพ ท าให้ผู้ รับบริการมี
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่อยู่กับปัจจุบัน และหลุดพ้นจากความไม่สบายใจ ตลอดจน
การมีสมัพนัธภาพที่ดีกบับุคคลรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อตวัผู้รับบริการ 

1.6.2 โปรแกรมเสริมสร้างการให้อภัย 
         โปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัยมีหลายรูปแบบและวิธีการ ทัง้
การให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคล การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม การให้ค าปรึกษาแบบครอบครัว การ
ให้ค าปรึกษาแบบคู่รัก เป็นต้น ซึ่งในแต่ละการให้ค าปรึกษาก็มีลักษณะแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ
วตัถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษา ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะค้นหาแนวทางให้ค าปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการให้อภัยแก่เยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเฉพาะ ผู้วิจัยจึงได้ใช้รูปแบบกรณีศึกษาในการท าความเข้าใจกลุ่มอย่างตัวอย่างเฉพาะ 
เพื่อให้ได้กระบวนการให้อภยั เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนที่บาดเจ็บสาหัสราย
อ่ืน และจากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีนักจิตวิทยา นักวิชาการหลายท่านได้พฒันาโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย เพื่อให้บุคคลสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแต่ละโปรแกรมการให้ค าปรึกษาที่ถูกพฒันาขึน้มาจากหลายแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัย ซึ่งขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์และการน าไปใช้ของผู้สร้างโปรแกรม สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้
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   (1) แนวทางการให้ค าปรึกษาของ Malcolm and Greenberg (2000) ได้วิจัย
เกี่ยวกับการให้อภัย โดยใช้การให้ค าปรึกษาด้วยเทคนิค Empty chair เพื่อท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกเข้าใจถึงจิตใจบุคคลอ่ืน (Empathy) เพิ่มขึน้ จนน ามาสู่การให้อภยั  
   (2) โปรแกรมพัฒนาการให้อภัยของ Luskin (2009) ได้พัฒนาโปรแกรมการให้
ค าปรึกษาแบบท าด้วยตนเอง (Self-help Program) พฒันามาจากโปรแกรมการพฒันาการให้อภยั
ของ Enright ซึ่งบุคคลสามารถใช้โปรแกรมพฒันาการให้อภยันีด้้วยตนเอง 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
   1. ให้บุคคลรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึน้ สามารถอธิบายถึงการกระท าหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึน้  
   2. ท าความเข้าใจการให้อภัย โดยให้บุคคลคิดถึงประโยชน์ของการให้
อภยั  
   3. ให้บุคคลยอมรับว่าทุกคนรวมทัง้ตัวเองสามารถท าผิดได้ และมนุษย์
สามารถพฒันาตนเองให้ที่ดีขึน้ได้ จะท าให้บุคคลสามารถให้อภยัตนเองและผู้ อ่ืนได้ 
   4. ให้บุคคลตระหนักว่าความเจ็บปวดหรือความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้มา
จากความรู้สึกที่เจ็บปวดในปัจจุบนั 
   5. ให้บุคคลฝึกการผ่อนคลายความเครียด โดยการหายใจช้า ๆ 
   6. ให้บุคคลยอมรับสิ่งที่ เกิดขึน้ ให้เตือนตัวเองว่าทุกคนสามารถท า
ผิดพลาด และทุกคนอาจจะกระท าสิ่งไม่ดีกบัผู้ อ่ืนได้ 
   7. ให้บุคคลค้นหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของ
ตน 
   8. ให้บุคคลขอบคณุตนเองที่ใช้เวลาทุกวนัอย่างเข้มแข็ง 
   9. ให้บุคคลปรับเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ให้เป็นอารมณ์ทางบวกและ
เรียนรู้เติบโตที่จะให้อภยัตวัเองและผู้ อ่ืน 
  (3) โมเดลการพัฒนาการให้อภัยของ Worthington (2006b) หรือ REACH to 
Forgiveness Model เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาการให้อภัยแบบฝึกอบรม 6 ครัง้ โดยผู้ เข้าร่วมการ
อบรมจะต้องมีความเข้าใจการให้อภยัจากการตดัสินใจและการให้อภยัทางอารมณ์ก่อน ใช้เทคนิค
การให้ความรู้ทางจิตวิทยาในช่วงแรกของการอบรม จากนัน้ก็จะด าเนินการตามโปรแกรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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   ขัน้ตอนที่ 1 R (Recall the hurt) คือ การระลึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึน้ 
เพื่อให้บุคคลได้ทบทวนตนเอง เป็นความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ บุคคลจะได้แสดงออกทางอารมณ์
อย่างเต็มที่ และได้ฝึกการมองความเจ็บปวดที่เกิดขึน้ในมมุใหม่ 
   ขัน้ตอนที่ 2 E (Empathy) คือ การเข้าใจถึงจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ที่
เกิดขึน้กับตนเอง เป็นการลดอารมณ์ทางลบ ด้วยการเพิ่มอารมณ์ทางบวก อีกทัง้ให้ผู้ เข้าอบรม
คิดถึงจิตใจของผู้ที่ท าให้ขุ่นเคืองใจ และกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนมาก
ขึน้ โดยการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา เช่น การรับฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิค Empty chair เทคนิคการ
โต้แย้งความคิด การสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนความคิด เป็นต้น 
   ขัน้ตอนที่ 3 A (Give an Altruistic Gift of Forgiveness) คือ การให้ผู้ รับ
การอบรมมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้อภัย ผู้น าการอบรมจะให้ผู้ รับการอบรมได้
ทบทวนความรู้สึกว่าการกระท าใด เป็นการถือเอาประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นส าคญั ฝึกมองผลกระทบ
ในทางบวกและปรับเปลี่ยนความคิด 
   ขัน้ตอนที่ 4 C (Commit to Forgiveness) คือการให้ผู้ เข้าอบรมได้สร้าง
ความกล้าที่จะให้อภัย เน้นความรู้สึกที่ผู้ เข้าอบรมได้รับเมื่อให้อภัย อีกทัง้ให้ประเมินอารมณ์ทาง
ลบว่ามีระดับไหน หากยังคงมีอารมณ์ทางลบอยู่มากให้กลับไปท าขัน้ 1 – 3 ซ า้ และถ้าหากมี
ทางบวกทางบวกมากขึน้ ให้ฝึกการให้อภยัว่าจะให้อภยัอย่างไร 
   ขัน้ตอนที่  5 H (Hold Onto the Forgiveness) คือ การฝึกให้ผู้ รับการ
อบรมยังคงอารมณ์ทางบวกไว้ เช่น การฝึกความคิดเชิงบวก การพูดกับตนเองในการโต้ตอบ
ความคิดทางลบที่อาจจะเกิดขึน้ 
  จะเห็นได้ว่าโปรแกรม REACH to Forgiveness Model มีขัน้ตอนให้ผู้ เข้ารับการ
อบรมได้ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ทบทวนความคิด อารมณ์ความรู้สึก และ
ได้ฝึกปรับเปลี่ยนความคิดและแทนที่อารมณ์ความรู้สึกทางลบให้เป็นอารมณ์ทางบวกมากขึน้ 
  (4) โปรแกรม  Emotion‐Focused Couples Therapy ของ Greenberg et al. 
(2010) ศึกษาประสิทธิผลของการรักษาด้วยอารมณ์เป็นศนูย์กลางในการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ
ทางอารมณ์ของรักคู่ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า EFT สามารถบรรเทาปัญหาชีวิตสมรสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการให้อภยัในระยะเวลาอนัสัน้ 
  (5) โปรแกรมกลุ่มให้ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการให้อภัย Enright and 
Fitzgibbons (2015) โดยมีรูปแบบ 4 ขัน้ตอน คือ (1) เปิดเผยความรู้สึกและอารมณ์เชิงลบ การ
ประเมินความคิด (2) การตัดสินใจปรับเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ เพื่อน าไปสู่การให้อภัย (3) 
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ท างานเพื่อท าความเข้าใจผู้กระท าความผิดและให้อภัยเป็นของขวญัคณุธรรม และ (4) การค้นพบ
ความหมายในความทุกข์ พฒันามาเป็นความเห็นอกเห็นใจผู้กระท าผิด 

2.แนวคิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเยาวชน 
 2.1 ความหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 อธิบายการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่าหมายถึง การที่เด็กและเยาวชนกระท า
พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และเยาวชน 
หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)  
 ในทางอาชญาวิทยา การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (Juvenile Delinquency) 
ไม่ถือว่าเป็นการกระท าอาชญากรรม แต่จะเรียกการกระท าความผิดของเยาวชนว่า การกระท าผิด 
และไม่เรียกเด็กและเยาวชนว่าเป็นอาชญากร (อรอมุา วชิรประดิษฐพร, 2555)  
 ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่าการกระท าความผิดของของเยาวชน หมายถึงการกระท า
ความผิดทางอาญาของบุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญา และการกระท าความผิดต่อกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่ง
บญัญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาหรือมีค าสัง่ 
 2.2 สาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
 ณิชธร ปูรณะปัญญา (2558) แบ่งสาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนเป็น         
3 ด้าน คือ 
  1. ด้านกฎหมาย อธิบายว่าสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
เกิดจากความเยาว์วยั การรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ ่โดยถือว่าเป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ซึ่งจะใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษตามกฎหมายอาญา 
  2. ด้านสงัคมวิทยา มองว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากการที่
เด็กและเยาวชนได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลที่อยู่รอบข้าง เด็กและเยาวชนยัง
ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ท าให้ถูก ชักจูงได้ง่าย และอาจจะท าให้พฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ประพฤติผิดไปจากบรรทดัฐานของสงัคม กลายเป็นการกระท าความผิดต่อกฎหมายได้ 
  3. ด้านจิตวิทยา มองว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน อาจจะเกิดจาก
ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งอาจเป็นมาตัง้แต่ก าเนิดหรือเกิดขึน้ภายหลังจากความ
เจ็บป่วยหรืออบุตัิเหต ุซึ่งสาเหตดุงักล่าวมีแนวโน้มที่จะท าให้เดก็และเยาวชนมีการขาดความยบัยัง้
ชัง่ใจ รวมถึงพัฒนาการของช่วงวัยรุ่น ท าให้เด็กที่ก าลังเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเกิดอารมณ์ไม่คงที่ 
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แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และอาจจะน ามาสู่การมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมและ
กระท าความผิดได้ง่าย  
 2.3 ความหมายเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายค าว่า “ทะเลาะ” ว่า
คือ ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ โต้เถียงกัน เป็นปากเป็นเสียงกัน (กริยา)  ส่วนค าว่า “วิวาท” 
หมายความว่า ทะเลาะ (กริยา) เช่น เด็กวิวาทกนั มกัใช้เข้าคู่กบัค า “ทะเลาะ” เป็น “ทะเลาะวิวาท” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 
 ซึ่งค าว่า “ทะเลาะวิวาท” ตรงกบัภาษาอังกฤษว่า Brawl หมายถึง การปะทะหรือการต่อสู้
อย่างรุนแรงและก่อความร าคาญต่อผู้ อ่ืนที่เกิดระหว่างบุคคลกลุ่มหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดในที่
สาธารณะ (Stevenson, 2010) 
 ค าว่า “เยาวชน” ได้ถูกให้ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
ไว้ว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 
 เมื่อน านิยามและความหมายของทัง้ “การทะเลาะวิวาท” และ “เยาวชน” มารวมกันเพื่อ
ประกอบเป็นความหมายของ “การทะเลาะวิวาทของเยาวชน” ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า “การ
ทะเลาะวิวาทของเยาวชน” คือ การปะทะหรือการต่อสู้อย่างรุนแรง ด้วยความโกรธระหว่างกลุ่ม
บุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปี ถึง 18 ปี  
 ล าดับต่อไป เป็นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและ
เยาวชน สาเหตุของการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน และรูปแบบของการทะเลาะวิวาทของ
เด็กและเยาวชน ดงันี ้
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
 จากการการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 
ผู้ วิจยัพบว่ามีทัง้แนวคิดทางจิตวิทยาและแนวคิดทางสงัคมวิทยา ดงัต่อไปนี ้
  2.4.1 ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ได้แก่  
  (1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ Freud มองมนุษย์ในแง่
ลบว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเหตผุล มนุษย์เกิดมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ตนเอง มนุษย์เกิดมาพร้อม
กับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual Drives) 2 ประเภท คือ สัญชาตญาณแห่งชีวิต และ
สัญชาตญาณแห่งความตาย (ดวงมณี จงรักษ์ , 2549) ซึ่งสัญชาตญาณแห่งชีวิตแสดงออกใน
รูปแบบของการปกป้องตนเองและการตอบสนองทางเพศ ส่วนสัญชาตญาณแห่งความตาย
แสดงออกในรูปแบบของการท าลาย ก้าวร้าว อีกทัง้ Freud มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเป็นการ
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แสดงออกของสัญชาตญาณแห่งความตาย (ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์, 2559) นอกจากนี ้Freud 
ได้แบ่งบุคลิกภาพเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Id, Ego และ Super ego อธิบายได้ ดงันี ้
   อิด (Id) เป็นบุคลิกภาพของมนุษย์ที่มาจากแรงขับทางชีววิทยา เป็น
องค์ประกอบติดตัวมาตัง้แต่เกิด เป็นแหล่งพลังงานทางจิตสัญชาตญาณทางเพศและความ
ก้าวร้าว ในลักษณะของความต้องการความสุขและกระตุ้นให้บุคคลกระท าการต่างๆ ตามความ
ปรารถนาโดยไม่รู้สึกตวั ซึ่งจะช่วยให้รู้จกัช่วยเหลือตนเองและเป็นจุดเร่ิมต้นของจิตใต้ส านึกที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นพลังงานจิตที่ยังไม่ขัด
เกลา เป็นความคิดความต้องการแรกเร่ิมและส าคญัของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร และความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น 
   อีโก้ (Ego) เป็นองค์ประกอบที่ได้รับการพัฒนามาจาก Id ท าหน้าที่เป็น
ตวักลางระหว่าง id กับสิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์ผ่านการเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม อีโก้จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญของ Id ที่น ามาใช้เพื่อแสวงหาความพอใจจากความ
ต้องการ ในภาวะเช่นนีก้ารพัฒนาของอีโก้จึงมีลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอีโก้ถูกจดัให้เป็น
ส่วนที่บริหารบุคลิกภาพ ท าหน้าที่ควบคุมอิดกับซุปเปอร์อีโก้ และรักษาปฏิสัมพันธ์ที่มีกับโลก
ภายนอก 
   ซูเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนศีลธรรมม กฎกติกาทางกฎหมายและ
สงัคม ท าหน้าที่ประเมินผลพฤติกรรมของบุคคล เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทางสงัคม ซุปเปอร์อีโก้ถูกพฒันาขึน้เพื่อจดัการควบคมุความก้าวร้าวที่เป็นมาจาก
การไม่ได้รับการตอบสนอง ป้องกนัไม่ให้แสดงสญัชาตญาณก้าวร้าวออกมา เป็นมโนส านึกของการ
ท าความผิด ยับยัง้การปลดปล่อยพลังงานจากอิดและใช้อีโก้ควบคุมก ากับพลังงานให้แสดงออก
มาสอดคล้องกับศีลธรรม กฎเกณฑ์ของสังคม รวมถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน 
ท าให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีที่ควรท าและอะไรที่ไม่ควร 
  การแสดงออกของบุคลิกภาพทัง้ 3 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน หากมีความขัดแย้ง
ระหว่างส่วนใดส่วนหนึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรมได้ง่าย (นิศากร อุบล
สุวรรณ, 2557) เนื่องจากภาวะจิตใจมีผลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ การที่บุคคลจะท า
อะไรลงไป ขึน้อยู่กับการสัง่การของจิตใจ ดงันัน้ ภาวะจิตใจจึงเป็นตวัการที่ท าให้มนุษย์ท าในสิ่งที่
ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
  ซึ่งการที่บุคคลไม่สามารถควบคมุอิดของตนเอง และไม่ได้น าซุปเปอร์อีโก้มาใช้ใน
การปรับตวั ก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพและจิตใจ เช่นเดียวกบัผู้ เสียหายที่มีความต้องการอยากจะแก้
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แค้น หากท าตามความต้องการของตน โดยไม่ได้ควบคุมไว้ ก็จะน ามาสู่พฤติกรรมแก้แค้น ก่อเป็น
อาชญากรรมได้ แต่ถ้าหากผู้เสียหายเข้าใจในอิดของตน และน าซุปเปอร์อีโก้มาใช้ การปรับตวัในอี
โก้ก็จะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  
  (2) ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพของมนุษย์ 8 ขัน้ตอน (Psychosocial Stage) 
ของ Erikson ทฤษฎีนีศ้ึกษาบุคลิกภาพมนุษย์จากกระบวนการเข้าสังคมและวิกฤตทางสังคม
จิตวิทยาที่เกิดจากการที่บุคคลมีสมัพันธภาพกบับุคคลอ่ืน ๆ โดยที่ลกัษณะสมัพันธภาพที่บุคคลมี
กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น พ่อ แม่ เพื่อน สามี -ภรรยา เป็นต้น และข้อขัดแย้งทางสังคมจิตใจ 
(Psychosocial Crisis) ที่เกิดขึน้ (สรยุทธ จิโรภาส, 2558) การที่บุคคลไม่สามารถเอาชนะหรือผ่าน
วิกฤติการณ์ทางสงัคมในขัน้นัน้ ๆ ได้ ก็จะเป็นปัญหาตามมาในการเอาชนะวิกฤติการณ์ทางสงัคม
ในขัน้ต่อมา ท าให้เกิดความปัญหาทางบุคลิกภาพ ละเป็นปัญหาทางจิตใจตามมาภายหลงั  
  ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson แบ่งพฒันาการด้านจติ
สงัคมของบุคคลเป็น 8 ขัน้ตามล าดับ ตัง้แต่เกิดจนถึงวยัสูงอายุ ถ้าบุคคลนัน้สามารถจัดการกับ
ภาวะวิกฤตในแต่ละช่วงไปได้ด้วยดี จะท าให้เกิดลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
ส่งผลให้มีโครงสร้างบุคลิกภาพที่มั่นคง แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ ก็อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาบุคลิกภาพอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ศึกษาผู้ เสียหายที่เป็น
เยาวชน อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือช่วงวิกฤตการณ์ทางเอกลักษณ์ การได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
ทะเลาะวิวาท อาจจะท าให้วัยรุ่นสูญเสียตัวตนในการพัฒนาบุคลิกภาพในขัน้ที่ ต้องค้นหา
เอกลกัษณ์แห่งตน และไม่สามารถผ่านวิกฤตการณ์นีไ้ปได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (3) ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขัน้ตอนของ Maslow ได้แบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ออกเป็น 5 ขัน้ ตัง้แต่ระดบัต ่าสดุไปถึงสงูสดุ (ส านกัวิจยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ์, 
2556) ดงันี ้  
   ขัน้แรก ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานที่ท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และเป็นความต้องการที่ทุกคนมีมาตัง้แต่
เกิด เช่น ความต้องการอาหาร น า้ การพักผ่อน ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และความต้องการทาง
เพศ เป็นต้น ดังนัน้มนุษย์จึงต้องต่อสู้ดิน้รน เพื่อสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานนี ้ก่อนจะมีความ
ต้องการขัน้อ่ืนตามมา 
   ขัน้ที่สอง ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and Security 
Needs) เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ขัน้ที่สองคือความอยากมีชีวิตอยู่
อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากอันตราย สังเกตได้จากมนุษย์ชอบอยู่ในสังคมที่มีความสงบ 
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เรียบร้อย มีระเบียบวินัยและมีกฎหมายคุ้ มครอง การด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างราบร่ืน ไม่มี
อปุสรรค ความต้องการในขัน้นีร้วมถึงความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งจะผลกัดันมนุษย์ให้ท าพฤติกรรม
เพื่อบรรลถุึงเป้าหมายคือความมัน่คงปลอดภยัทางร่างกายและจิตใจ 
   ขัน้ที่สาม ความต้องการความรักและความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม (Love and  Belongingness Needs) เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองทางร่างกายและมี
ความมัน่คงปลอดภยัทางร่างกายและจิตใจแล้ว บุคคลจะต้องการเป็นผู้ให้ความรักและได้รับความ
รัก ต้องการคนเคียงข้าง ต้องการอยากมีเพื่อน มีคนรักใคร่ชอบพอ บุคคลที่มีความต้องการในขัน้นี ้
จะท าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายเพื่อจะท าให้รู้สึกว่าตนไม่ได้อยู่คนเดียวหรือถูกทอดทิง้ 
   ขัน้ที่ ส่ี ความต้องการมีเกียรติและศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) เป็น
ความต้องการของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคม เช่น ต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืน 
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง หรือมีความภาคภูมิใจเมื่อประสบความส าเร็จ รู้สึกว่าตนเป็นคนที่มี
ประโยชน์และมีคณุค่าในสงัคม เป็นต้น 
   ขัน้ที่ ห้า ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Needs for Self-
Actualization) เป็นความต้องการระดบัสงูสดุของมนุษย์ในการที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่ง
ตามความนึกคิดของตนเอง และเป็นการได้พัฒนาศกัยภาพที่แท้จริงของตนเองตามศักยภาพที่มี
อยู่ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง แต่การที่บางคนไปไม่ถึงระดบันี ้เพราะมีอปุสรรคจากสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมรอบข้าง เช่น บิดามารดาไม่ได้เสริมสร้างความรู้สึกรัก ความรู้สึกอบอุ่นให้แก่เด็ก 
หรือรู้สึกว่าตนเป็นคนมีคุณค่าในสังคม และมีหลายคนมักติดอยู่กับความหลงตัวเอง หลงใน
อ านาจวาสนา หลงในวตัถุนิยม ท าให้ไม่สามารถหลดุพ้นไปถึงการพฒันาระดบัสงูนีไ้ด้ 
  ทัง้นี ้การที่ผู้ เสียหายไม่ได้รับความปลอดภยัจากการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย 
ซึ่งหากอธิบายตามทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ตอนของ Maslow ผู้ เสียหายไม่สามารถได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการในขัน้ที่ 1 เมื่อความต้องการพืน้ฐานที่บุคคลพึงมีไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ก็จะไม่เกิดความต้องการในขัน้อ่ืนๆ ตามมา อาจจะส่งผลท าให้ผู้ เสียหายพยายาม
แสวงหาทางเลือกหรือหนทางในการตอบสนองความต้องการของตนเอง หากผู้ เสียหายมีการ
ปรับตัวที่เหมาะสม ก็จะสามารถก้าวข้าวไปยังความต้องการขัน้ต่อไป แต่ถ้าหากตอบสนองความ
ต้องการไม่เหมาะสม ก็อาจเป็นการกระท าความผิดขึน้ได้  
  (4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive learning Theory) 
Bandura อธิบายว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ผ่านการสงัเกตพฤติกรรม ทศันคติ และผลของพฤติกรรม
นัน้จากผู้ อ่ืน ส่วนมากพฤติกรรมของมนุษย์เรียนรู้ได้จากการสังเกตต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างใน
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การคิดและการแสดงออก (ปทิตตา รัตนจิระพงศ์ , 2560) โดยทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า การที่มนุษย์จะ
สามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และลอกเลียนแบบพฤติกรรมได้นัน้ ต้องอาศัยการมองหรือ
จดจ ามาจากบุคคลรอบข้าง หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning 
หรือ Modeling)   
  ดงันัน้ การกระท าความผิดของบุคคลมีแนวโน้มเกิดขึน้จากการเลียนแบบทัง้จาก
บุคคลใกล้ชิด กลุ่มคนที่บุคคลใช้เวลาร่วมด้วย และจากสื่อรอบตวัที่เป็นตัวแบบส าคญัที่จะท าให้
บุคคลเกิดการซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรม หากผู้ เสียหายมีมุมมองต่อการทะเลาะวิวาทว่า
ต้องการแก้แค้นเอาคืนผู้กระท าผิด ผู้ เสียหายอาจจะลงมือกระท าผิดในรูปแบบเดียวกบัที่ตนได้รับ 
โดยเลียนแบบพฤติกรรมจากผู้ที่มากระท าผิดกบัตน  
  2.4.2 ทฤษฎีทางด้านสงัคมวิทยา ได้แก่  
  (1) ทฤษฎีการคบค้าสมาคมที่แตกต่างกัน (Differential Association Theory) 
โดย Edwin Sutherland (นวลจนัทร์ ทัศนชัยกุล, 2548) อธิบายว่า การที่บุคคลจะกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนัน้ เกิดจากปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งพฤติกรรมการกระท าผิดเกิดจากการเรียนรู้จาก
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ อ่ืน โดยที่บุคคลมักจะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และการ
เรียนรู้ที่เกิดขึน้อาจจะเป็นวิธีการในการกระท าความผิด รวมถึงแรงจูงใจ แรงผลกัดนั การใช้เหตผุล 
และทัศนคติของการกระท าผิด ในสังคมมีบุคคลที่อยู่ท่ามกลางพลเมืองดี และบุคคลที่อยู่
ท่ามกลางบุคคลที่กระท าผิดกฎระเบียบของสงัคม ถ้าบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการกระท าผิดถี่หรือ
บ่อย และใช้เวลาอยู่ร่วมกันนาน โอกาสที่บุคคลจะเป็นพลเมืองดีหรือกระท าความผิดด้วยนัน้จะมี
มาก ซึ่งทฤษฎีคบค้าสมาคมที่แตกต่างกันนี ้มุ่งเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน ประเภท
ของเพื่อน และลกัษณะพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่มเพื่อน   
  (2) ทฤษฎีการเลียนแบบ (theory of imitation) Gabrial Tharde มีความเชื่อว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากการเรียนรู้ โดยมนุษย์ได้เรียนรู้แนวความคิดจากการคบค้าสมาคม
กบัผู้ อ่ืน (ชิษณุชา นวลปาน, 2562) และส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมของบุคคล สามารถอธิบายได้               
3 ประการดงันี ้1) บุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลอ่ืน เนื่องจากได้ติดต่อสื่อสารใกล้ชิดกบั
บุคคลนัน้ 2) ผู้ที่มีลักษณะเห็นคุณค่าในตนเองต ่าจะเลียนแบบพฤติกรรมจากผู้ตนมองว่าที่ มี
อ านาจเหนือกว่า 3) วัฒนธรรมใหม่จะเข้าไปแทนที่วัฒนธรรมที่เก่ากว่า โดยบุคคลจะเลือก
เลียนแบบในสิ่งที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ  
  (3) ทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีการ
กระท าตอบโต้ทางสังคม (Social reaction theory) ซึ่ง Scharg อธิบายว่าไม่มีพฤติกรรมใดเป็น
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พฤติกรรมอาชญากรได้อย่างแท้จริง แต่เพราะสังคมเป็นตัวก าหนดหรือตราหน้าให้บุคคลเป็น
อาชญากรจากพฤติกรรมที่กระท าผิดและการถูกตีตราในกระบวนการยุติธรรม (ณภัทรรัตน์ ไชย
อัครกัลป์, 2559) ดังนัน้พฤติกรรมที่กระท าผิดในทฤษฎีนี ้จึงเน้นไปที่ปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อ
ผู้กระท าผิดมากกว่าเนือ้หาสาระของการกระท านัน้โดยตรง  
  (4) ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Subculture Theory) ของ Cohen อธิบายว่าเยาวชน
วยัรุ่น มกัจะกระท าผิดกฎหมายในลักษณะเป็นกลุ่ม และมีพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
กระท าที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย ก้าวร้าว และเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านสังคม (ณภัทรรัตน์ ไชย
อคัรกัลป์, 2559) ซึ่งแตกต่างจากอาชญากรรมทัว่ไป เนื่องจากอาชญากรรมในผู้กระท าผิดมักจะมี
วตัถุประสงค์ เช่น ต้องการทรัพย์สิน ต้องการแก้แค้น ฯลฯ อีกทัง้การกระท าผิดยงัเป็นวิธีการที่จะท า
ให้เยาวชนได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนฝูง หรือเป็นการเสริมสร้างสถานะของบุคคลในกลุ่ม
เยาวชนด้วยกนั (ชีวีวฒัน์ หวานอารมย์, 2550) 
  จากทฤษฎีทางสังคมวิทยา พบว่า การที่บุคคลจะกระท าผิด ส่วนหนึ่งมาจาก
สงัคมที่บุคคลอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน สภาพแวดล้อมรอบบ้าน ส่ิงเหล่านีม้ีผล
ต่อความคิด ทศันคติ และมมุมอง หากผู้เสียหายคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทชกต่อย แม้ใน
ตอนแรกอาจจะยังไม่มีความคิดโน้มเอียงที่จะกระท าผิด แต่เมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อน ได้
เรียนรู้ค่านิยม ทศันคติ และวิธีการต่างๆของเพื่อน ผู้เสียหายก็จะมีบุคลิกภาพคล้อยตามกลุ่มเพื่อน 
มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท และมีทศันคติต่อการกระท าผิดว่าเป็นของธรรมดา 
 2.5 สาเหตุของการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
 จากการศึกษาของ นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล (2560) สามารถแบ่งสาเหตุการทะเลาะวิวาท
ของนกัเรียนอาชีวศึกษาออกเป็น 2 สาเหตหุลกั  คือ ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัภายใน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมหรือปัจจยัภายนอก ดงันี ้
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึน้จากจิตใจ ส่งผลต่อ
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แรงขับของฮอร์โมนใน
พฒันาการช่วงวยัรุ่น ได้แก่ การขาดวฒุิภาวะทางอารมณ์ การมีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสงัคม การ
ขาดวินยัในตนเอง การมีความคิด ความเชื่อ ค่านิยมในทางผิดเกี่ยวกับเร่ืองศักดิ์ศรีสถาบัน ความ
ต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ ต้องการอวดรุ่นน้อง มีประสบการณ์การทะเลาะ
วิวาทในอดีต เคยถูกท าร้ายร่างกายมาก่อน ต้องการแก้แค้น ขาดเป้าหมายในชีวิต ขาดความ
ตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ การหึงหวงเร่ืองชู้สาว การถูกท า
ให้เสียหน้า (นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล, 2560; สรยุทธ จิโรภาส, 2558; อมุาพร ตรังคสมบตัิ, 2549)  
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  2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอก สามารถอธิบายแยกสาเหตุเป็น 6 
กลุ่ม ดงันี ้
   2.1 สาเหตุที่เกิดจากครอบครัว มาจากการอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละ
ละเลยของบุคคลในครอบครัว การขาดความรู้ความเข้าใจในพฒันาการตามช่วงวัยของวยัรุ่น การ
แตกสลายของสถาบันครอบครัว การเห็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมของคนในครอบครัว และการถูก
ตีตราจากบุคคลในครอบครัว นับเป็นอิทธิพลของขบวนการหล่อหลอมทางสงัคม (Socialization) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลการเรียนรู้และปลกูฝังจากครอบครัว  
   2.2 สาเหตุที่เกิดจากกลุ่มเพื่อน รุ่นพี่ และครูในสถาบัน สาเหตนุีม้าจาก
การได้รับการปลกูฝัง ความเชื่อ ศรัทธา และค่านิยมผิดๆ ทางลบจากรุ่นพี่และครูในสถาบัน การยุ
ยงส่งเสริมในทางที่ผิดของรุ่นพี่และเพื่อน รวมถึงอิทธิพลของรุ่นพี่และกลุ่มเพื่อนที่คุกคามและข่มขู่
ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  
   2.3 สาเหตทุี่เกิดจากสถานศึกษา โดยการขาดความต่อเนื่องและเอาจริง
เอาจงัในการแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร ประสิทธิภาพการท าหน้าที่ของครูอาจารย์ การขาดระบบคัด
กรองความประพฤติของผู้ เข้าเรียนอาชีวศึกษา อีกทัง้ระบบช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนตรงกับ
สถาบนัอ่ืน ท าให้เกิดโอกาสการเผชิญหน้า 
   2.4 สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีแหล่งอบายมุขอยู่รอบๆ เช่น ร้านจ าหน่ายสุรา บุหร่ี ร้านเกมส์  ร้าน
สนุ๊กเกอร์ รวมทัง้สภาพสังคมเมืองที่ต้องเร่งรีบ มีการแข่งขนัตลอดเวลา และชุมชนที่ไร้ระเบียบ ท า
ให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งมั่วสุม มีการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การแพร่กระจาย
ของสรุาและยาเสพติด ส่งผลกระทบให้วยัรุ่นเห็นแบบอย่างการทะเลาะวิวาทในชุมชนและสงัคม  
   2.5 สาเหตุจากสื่อและเทคโนโลยีการส่ือสารต่างๆ ซึ่งสามารถก่อให้เกิด
การปลูกฝังความรุนแรงและการเลียนแบบพฤติกรรมทางลบจากสื่อ จากการติดตามข่าวและคลิป
วีดีโอที่เกี่ยวกับการยกพวกตีกันและข่าวที่มีเนือ้หาความรุนแรงจากสื่อต่างๆที่ส่งต่อ ๆ กันในกลุ่ม
เพื่อนๆ เป็นอิทธิพลหนึ่งที่มีผลต่อเจตคติและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจนคุ้นเคยและถูกปลกูฝัง
ให้เกิดค่านิยมใช้ความรุนแรงในกลุ่มนกัเรียนวยัรุ่น (ศรัญญา อิชิดะ, 2553) และถ้าหากผู้ผลิตสื่อที่
ขาดความรับผิดชอบต่อสงัคมน าเสนอข่าวสารเชิงลบ ยั่วยุ ก็สามารถกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความ
ชื่นชอบและกระท าความรุนแรงตามอย่างมากยิ่งขึน้  
   2.6 สาเหตทุี่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ในข้อจ ากดัด้าน
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจและกฎหมายมีบทลงโทษเร่ืองการพกพาอาวธุเป็นชนิดลหุโทษ  
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 2.6 รูปแบบการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
 จากการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมเกี่ยวกบัการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนนกัศึกษาของ 
ฐิติพร ศกัดิ์ณรงค์ (2554) พบรูปแบบและพฤติกรรมที่น่าสนใจ ดงันี ้

ตาราง 1 รูปแบบและพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 

รูปแบบการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 
1.1 การทะเลาะวิวาท  - เกิดขึน้โดยบังเอิญเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ า

และสามารถเกิดขึน้ได้ทุกเมื่อและทุกสถานที่  เช่น ขณะ
เดินทางมาโรงเรียน เดินทางกลบั หรือระหว่างโดยสารรถ
ประจ าทาง สถานที่เกิดเหต ุได้แก่ ที่สาธารณะทัว่ไป บน
รถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น  

1.2 การจดัหาอาวธุและสถานที่เก็บ - มักมีการเตรียมอาวุธไว้เพื่อก่อเหตุและป้องกันตัวจาก
คู่อริ ถ้าเกิดขึน้แบบไม่ตัง้ใจ อาวุธที่ใช้จะเป็นสิ่งของที่หา
ได้จากบริเวณใกล้เคียง ถ้าเกิดขึน้แบบตัง้ใจจะมีอาวุธ 
จะมีคนจดัหาอาวธุให้เพียงพอกบัผู้ ร่วมก่อเหต ุหรือหาให้
ได้มากที่สดุ เท่าที่จะท าได้ 

 - ถ้ารู้ว่าบริเวณใดที่มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และจะมี
การจัดหาแหล่งที่เก็บซ่อนอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมใช้ทันที 
เมื่อเกิดเหตุขึน้ สถานที่เก็บอาวุธมีหลายแห่งด้วยกัน 
ดงันัน้พวกเขาจะมีการเตรียมอาวธุไว้บริเวณใกล้เคียงนัน้ 

1.3 การรวมกลุ่ม - จะมีการรวมกลุ่มกันทัง้ตอนมาโรงเรียนและตอนกลับ
บ้าน นักเรียนนกัศึกษาที่บริเวณบ้านใกล้เคียงกนัก็จะรอ
กลับพร้อมกัน โดยนักเรียนนักศึกษาจะเรียกว่า "สาย" 
โดยตัง้ชื่อสายตามบริเวณที่อยู่ แต่ละสายจะมีสมาชิก
มากหรือน้อยขึน้อยู่กับสมาชิกที่เดินทางกลับบ้านของ
สายนัน้ ๆ ซึ่งมีตัง้แต่ 10-50 คน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รูปแบบการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 
1.4 การเอาตวัรอด - มีการศึกษาเส้นทางหลบหนี หลังจากก่อเหตุทะเลาะ

วิวาทไว้ล่วงหน้า รวมทัง้มีการเตรียมยานพาหนะส าหรบั
หลบหนีหลังก่อเหตุ ถ้ามีการวางแผนว่าจะก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท นักเรียนนักศึกษาจะมีการส่งคนไปดู
สถานที่ก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่บริเวณนัน้หรือไม่ 
ใช้เวลาก่อเหตุไม่นานเพื่อป้องกันการถูกจับกุม มักจะ
ก่อเหตทุะเลาะวิวาทบริเวณที่สาธารณะ เพื่ออาศัยการ
หลบหนีหลงัก่อเหต ุ

2. วนัเวลาที่ก่อเหตทุะเลาะวิวาท - เกิดขึน้ได้ทุกวนัและเวลาที่พบกนั โดยส่วนมากจะเป็น
ช่วงเช้าขณะที่เดินทางมาโรงเรียน และช่วงเย็นซึ่งเป็น
เวลาที่เลิกเรียนและเดินทางกลับบ้าน หรือวันพิเศษ
ต่างๆได้แก่ วันสถาปนาสถาบันตนเอง หรือสถาบนัคู่อริ 
วัน ไห ว้ค รู วันกีฬาสี  นัก เรียน  นักศึ กษามักจะมี
ความรู้สึกคึกคะนองเป็นพิเศษ และมีการนดัหมายกนัไว้
ก่อนล่วงหน้า 

3. สถานที่ก่อเหตทุะเลาะวิวาท - สถานที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันมีอยู่
หลายบริเวณสามารถเกิดได้ทุกที่ที่นกัเรียนต่างสถาบัน
มาพบกัน บริเวณที่มักเกิดเหตุ เช่น ป้ายรถประจ าทาง 
บนรถโดยสารประจ าทาง ห น้าโรงเรียน สถานที่
สาธารณะทัว่ไป เป็นต้น 

ที่มา: ฐิติพร ศกัดิณ์รงค์ (2554) 

 2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาท 
 ในงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งเน้นปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนที่
น ามาสู่การด าเนินการทางกฎหมายในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ซึ่งผู้ วิจัยสนใจ
กรณีศึกษาเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชน
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และครอบครัวกลาง โดยผู้ วิจยัได้ยกประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 297 (สมชาย พงษ์พฒันาศิลป์, 2563) อธิบายได้ดงันี ้
 มาตรา 297  ผู้ ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ ถูกกระท าร้ายรับ
อนัตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตัง้แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 
 อนัตรายสาหสันัน้ คือ 
  (1) ตาบอด หูหนวก ลิน้ขาด หรือเสียฆานประสาท 
  (2) เสียอวยัวะสืบพนัธุ์ หรือความสามารถสืบพนัธุ์ 
  (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้หรืออวยัวะอ่ืนใf 
  (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตวั 
  (5) แท้งลกู 
  (6) จิตพิการอย่างติดตวั 
  (7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรือ้รังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
  (8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวนั 
 ส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะใช้เกณฑ์อนัตรายสาหสัจากประมวลกฎหมายอาญา เป็น
เกณฑ์คัดเลือกเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทะเลาะวิวาทของเด็กและ
เยาวชน ที่น ามาสู่การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับ
ร่างกาย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ล าดับต่อไป ผู้วิจัยได้อธิบายความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกบัผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และแนวคิดเกี่ยวกบัศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไว้
ในหวัข้อถดัไป 

3.แนวคิดเกี่ยวกับผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
 3.1 ความหมายของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
 การศึกษานิยามหรือความหมายของค าว่า “ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม” ผู้ วิจยัได้จะ
ท าการศึกษาความหมายของเหยื่อ ความหมายของผู้ เสียหาย และความหมายของเหยื่อ
อาชญากรรม ดงันี ้

 ผู้เสียหาย (Injured person) 
  ตามพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถานพทุธศกัราช (2554) ค าว่า ผู้เสียหาย 
ในทางกฎหมายอาญา หมายถึง บุคคลผู้ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐาน
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หนึ่ง รวมทัง้บุคคลอ่ืนที่มีอานาจจัดการแทนได้ เช่นเดียวกับในทางอาชญาวิทยาผู้ เสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรม หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผู้กระท า
ความผิด หรืออาชญากรโดยปราศจากความยินยอมของผู้นัน้ ผู้เสียหายอาจได้รับความเสียหาย
ทางร่างกาย ได้แก่ การถูกประทุษร้ายแก่ร่างกายและได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน ได้แก่ การ
ถูกปล้น จี ้โจรกรรม เป็นต้น และในความเป็นจริงผู้ เสียหายในการก่ออาชญากรรมไม่ได้หมายถึง
เฉพาะตวัผู้ถูกท าร้ายเท่านัน้ ยังหมายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดของผู้ถูกท าร้ายอีกด้วย ซึ่งบุคคล
เหล่านีก้็จะพลอยได้รับผลเสียหายจากเหตุการณ์ร้ายนัน้ด้วย ได้แก่ ครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง สามี
ภรรยา และบุตร หรือบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบอุปการะของผู้ถูกท าร้าย เป็นต้น (ประเทือง 
ธนิยผล, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (2563) และพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 3 
ให้นิยามความหมายของผู้เสียหาย ว่าหมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย
หรือจิตใจ เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่งของผู้ อ่ืน โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดนัน้ รวมทัง้บุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการแทนได้ เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ 
ผู้แทนของนิติบุคคล เป็นต้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2544) 

 เหยื่อ (Victim) 
  แต่เดิมค าว่า เหยื่อ มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า Victima (as cited in Nova, 
2014) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกฆ่าตายเป็นเคร่ืองบูชาส าหรับบูชายญัในพิธีกรรมทางศาสนา  ต่อมา 
Benjamin Mendelson ผู้ บุกเบิกวิชาเหยื่อวิทยา ได้ให้ความหมายค าว่า  Victimology ว่าเป็น
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเหยื่อทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะเหยื่ออาชญากรรมเท่านัน้ 
(Mendelsohn, 1937) และ Schafer (1968) ได้อธิบายว่าเหยื่อ คือ บุคคลผู้ ได้รับผลกระทบจาก
ความเบี่ยงเบนของสังคม หรือการประกอบอาชญากรรม และไม่มีอาชญากรรมใดที่ปราศจาก
เหยื่ออาชญากรรม 
  ดงันัน้สรุปได้ว่าผู้ เสียหาย หรือเหยื่อทางอาชญกรรมคือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้
ซึ่งได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จาก
การก่ออาชญากรรม (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, 2551; มฮูมัหมดัรอฟีอี มซูอ, 2558; สราวธุ เบญจกุล)  
  ในงานวิจยัครัง้นีส้นใจเหยื่อหรือผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชน ตามพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 “เยาวชน” หมายถึง 
บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)  ซึ่งจาก
การที่ได้ท าการศึกษาความหมายของผู้เสียหายหรือเหยื่อในคดีอาญาของนักวิชาการที่ได้กล่าวไว้
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ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ เสียหายหรือเหยื่อที่เป็นเยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปี
บริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และ
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัเนื่องมาจากการกระท าความผิดของบุคคลอ่ืน 
 3.2 สาเหตุของการตกเป็นผู้เสียหาย 
 ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 3 ด้าน ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  
(ชรินทร์ โกพฒัน์ตา, 2557) คือ 
  1. ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการที่จะก่อเหตุหรือ
ลงมือกระท าความผิด  
  2. เหยื่อ (Victim)/ เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวตัถุสิ่งของที่
ผู้กระท าผิดหรือคนร้ายที่มุ่งหมายกระท าต่อหรือเป้าหมายที่ต้องการ 
  3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และ สถานที่  (Place) ที่
เหมาะสมที่ผู้กระท าผิดหรือคนร้ายมีความสามารถที่จะลงมือกระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรม  
 ดงันัน้หากผู้กระท าความผิดมีเจตนาหรือมีความต้องการที่จะกระท าความผิดโดยการท า
ร้ายเหยื่อหรือเป้าหมายได้นัน้อาจจะต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เอือ้หรืออ านวยให้แสดงพฤติกรรม
ดงักล่าว แต่อาจจะเกิดโดยการคิดไตร่ตรองมาก่อนหน้าหรืออาจจะเกิดขึน้ในลกัษณะซึ่งหน้า โดย
จากการศึกษาวิจยัของ ณภทัรรัตน์ ไชยอคัรกลัป์ (2559) อธิบายลกัษณะการเกิดเหตทุะเลาะวิวาท
ของวยัรุ่นได้ 2 รูปแบบบ คือ 1) เกิดขึน้โดยบงัเอิญ สามารถเกิดขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ 2) 
เกิดขึน้โดยตัง้ใจหรือจงใจ จะเกิดขึน้ในวนัพิเศษ เช่น วนัสถาปนาโรงเรียน วนักีฬาสี และจะเกิดเหตุ
บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึน้ทัง้ 2 รูปแบบ สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
รุนแรง มีผู้ ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายเกิดขึน้ ถือเป็นอาชญากรรมที่น าไปสู่การ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย   
 จะเห็นได้ว่าสาเหตขุองการตกเป็นเหยื่อหรือผู้ เสียหายในการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย
ของวยัรุ่น สามารถเกิดขึน้ได้ทัง้แบบบงัเอิญและแบบตัง้ใจ โดยมีวัยรุ่นฝ่ายที่ต้องการก่อเหต ุและ
วัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายที่ต่อมากลายเป็นผู้ เสียหาย โดยทัง้สองฝ่ายมีโอกาสเจอกันในเวลาและ
สถานที่ที่เจอโดยบงัเอิญหรือเจอโดยที่ผู้ก่อเหตตุัง้ใจไปเจอ ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึน้ได้ 
 ในส่วนต่อไป ผู้ วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหาย ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้
ผู้ เสียหายมีอายุ 15 – 18 ปี ถือว่าอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนกลางคาบเกีย่ววยัรุ่นตอนปลาย โดยผู้ วิจยัจะ
อธิบายพัฒนาการของวัยรุ่นตอนกลางและลักษณะของวัยรุ่น เพื่อท าความเข้าใจช่วงวัยของ
ผู้เสียหายทัง้กระบวนการคิด อารมณ์ พฤติกรรม ที่น ามาสู่การคิดตดัสินใจในการศึกษาการให้อภยั 
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 3.3 เยาวชนท่ีเป็นผู้เสียหาย 
 ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีความสนใจในการศึกษาการให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายที่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา ซึ่งเยาวชนที่อยู่ในความสนใจของผู้ วิจัย คือเยาวชนที่มีอายุ      
15 – 18 ปี ซึ่งก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนกลางและวัยรุ่นตอนปลาย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545; 
ส านักส่งเสริมและพฒันาสุขภาพจิต กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559) เป็นวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิดและจิตใจเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่นักเรียนอายุ 15 – 18 ปี มักมีปัญหาทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายกับนักเรียนต่างสถาบัน มี
การใช้อาวุธในการต่อสู้  ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้สองฝ่าย (สรยุทธ จิโรภาส, 2558) ดังนัน้
ผู้ เสียหายที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15 - 18 ปี จะอยู่ในระหว่างช่วงระยะวัยรุ่นตอนกลาง (Middle 
Adolescence) และวยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence)  

 พัฒนาการของวัยรุ่นตอนกลาง ดังต่อไปนี ้
  1. พัฒนาการทางกาย (Physical Development) การเจริญเติบโตของร่างกาย
วยัรุ่นเร่ิมช้าลง รูปร่างเป็นสดัส่วนของผู้ ใหญ่ ความเจริญเติบโตของส่วนสูงใกล้จะสิน้สุด แต่การ
เพิ่มทางด้านน า้หนักยังคงด าเนินต่อไปในอัตราที่ช้าลงกว่าเดิม ลักษณะทางเพศเจริญพนัธุ์อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การมีหนวดเครา หรือมีเสียงห้าวในผู้ชายและการมีสะโพกผายออก หรือมีเสียง
แหลมเล็กในผู้หญิง รังไข่เจริญอย่างรวดเร็ว ทรวงอกมีขนาดใกล้เคียงกับของผู้ใหญ่ ขนที่อวัยวะ
เพศจะเพิ่มมากขึน้ สขุภาพแข็งแรงขึน้กว่าช่วงวยัรุ่นตอนต้น คือ ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนตอนอายุ 11-
12 ปี 
  2. พัฒนาการทางอารมณ์  (Emotional Development) อารมณ์ ของวัย รุ่น
ตอนกลาง วยันีเ้ป็นวยัที่ได้ชื่อว่าวยั “พายุบุแคม” หมายถึง การแสดงความรู้สึกรุนแรง เปิดเผยและ
ตรงเกินไป บางครัง้อาจจะมีความรู้สึกว่าตนมีความสขุและมีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่บางครัง้ก็
รู้สึกเศร้าหดหู่ มีความสงสยัอยู่ตลอดเวลา มักไม่ค่อยจะยอมใครง่าย ๆ ในขณะเดียวกัน บางครัง้ก็
อาจจะเป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ และบางครัง้จะเห็นแก่ตวัแบบเด็ก ๆ ก็ได้ อีกทัง้มีความ
ต้องการแสดงที่จะแสดงความคิดเห็นกับผู้ ใหญ่อยู่เสมอ และมักจะมีเหตผุลขดัแย้งกัน เนื่องจาก
วยัรุ่นก าลงัเจริญเติบโตไปสู่วยัผู้ ใหญ่ มีความต้องการที่จะพึ่งพาตนเอง จึงท าให้วยัรุ่นมกัจะฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ของครอบครัว ทัง้ ๆ ที่ยงัต้องการความสนใจจากครอบครัวและต้องการเป็นอิสระด้วย 
  3. พฒันาการทางสงัคม (Social Development) โดยทัว่ไปสงัคมของวยัมีการการ
คบเพื่อนต่างเพศมากขึน้ นอกจากการคบเพื่อนทัว่ไป ยงัคบเพื่อนที่ตนถูกใจ เช่น มีความสนใจและ
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มีบุคลิกภาพคล้ายคลึงกบักนั เป็นต้น การรวมกลุ่มของผู้ชายมกัจะใหญ่กว่ากลุ่มของผู้หญิง เป็น
วยัที่กลุ่มมีอิทธิพลต่อตวัตนมาก 
  4. พฒันาการทางสติปัญญา (Mental Development) ด้านระบบประสาทของวัย
นีม้ีการพัฒนาเกือบเต็มที่ ความสามารถทางสมองมีเพิ่มขึน้ ความจ าดีขึน้ มีสมาธิมากขึน้ การ
แก้ปัญหาดีขึน้ มีความกระตือรือร้นมากขึน้ และมีความสามารถเพิ่มขึน้หลายด้าน สนใจผู้ อ่ืนและ
มีความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพ มีทัศนคติต่อบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดี 
สามารถใช้ความคิดของตนเองได้อย่างมีเหตุผล รู้จักสังเกตความรู้สึกของคนอ่ืนที่มีต่อตนเองได้
มากขึน้ ต้องการท าให้ตนเองเป็นที่ประทบัใจแก่ผู้ อ่ืน พยายามหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไข ดงันัน้ วยันี ้
จึงมกัปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัตนเอง 

 ลักษณะของวัยรุ่น 
  โดยทั่วไปในช่วงวัยรุ่นจะมีรู้สึกสับสนทางอารมณ์มากกว่าในวัยอ่ืน เป็นเพราะ
สาเหตซุบัซ้อนหลายประการ (Fuhrmann, 1990) เช่น 
  1. เป็นช่วงเปลี่ยนวัย เป็นระยะหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต เป็นระยะที่วัยรุ่นเข้าสู่
บทบาทของวัยผู้ ใหญ่ทัง้ในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ แต่เนื่องจากอยูในระยะ
แรกเร่ิมในการเข้าสู่วนัผู้ใหญ่ วยัรุ่นจึงมีความสบัสนลงัเลใจ ไม่แน่ใจ ไม่มัน่คงทางใจ 
  2. ร่างกายเจริญเติบโตเป็นชายหนุ่มหญิงสาวเต็มที่ ต้องมีการวางตวัในสังคมกับ
เพื่อน เพื่อนต่างเพศ และเพื่อนต่างวัย ซึ่งการวางตวัอย่างเหมาะสม ต้องอาศัยเวลา ในระยะที่ยัง
ปรับตวัไม่ได้ จึงมีความรู้สึกสบัสนในใจ 
  3. วยัรุ่นจะต้องวางแผนเพื่อเลือกเส้นทางสู่อาชีพในอนาคต การเตรียมตวัส าหรับ
ประกอบอาชีพต่อไปในระยะวยัผู้ใหญ่ การเลือกอาชีพจึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัต่อชีวิต จิตใจ อารมณ์ 
ความต้องการของวัยรุ่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้ครอบครัวที่บ้าน ครูอาจารย์ที่โรงเรียน และกลุ่ม
เพื่อน ดังนัน้ วัยรุ่นจึงมีความสับสนได้ง่าย เนื่องจากวัยรุ่นมักมีความกดดันในตนเอง ทัง้ในด้าน
สติปัญญา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว โรงเรียน และสังคมส่วนรวม ท าให้วยัรุ่นยังไม่แน่ใจใน
ความถนดั ความสนใจ ความต้องการและบุคลิกภาพของตวัเอง 
  จากการอธิบายข้างต้น สามารถสรุปลักษณะของวัยรุ่นได้ว่า เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่อนข้างชดัเจน เป็นระยะหวัเลีย้วหวัต่อของชีวิต กล่าวคือ เร่ิมมีการ
เรียนรู้บทบาทแบบผู้ใหญ่ จึงมีความรู้สึกสับสนระหว่างความต้องการอิสระและการต้องการดูแล 
อีกทัง้ต้องมีการปรับตวัเข้ากบัเพื่อน (ณภทัรรัตน์ ไชยอัครกลัป์, 2559) มีความต้องการการยอมรับ
ทัง้จากเพศเดียวกนัและเพื่อนต่างเพศ  
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  ส าหรับผู้ เสียหายในการศึกษาครัง้นีซ้ึ่งเป็นวยัรุ่น จากลกัษณะดังกล่าวที่ภายในมี
ความต้องการที่จะพึ่งพาตนเอง ต้องการความอิสระ ค้นหาตัวตน จึงท าให้วัยรุ่นมักจะยึดถือ
ความคิดตนเอง เชื่อมัน่ในตนเองท าให้บางครัง้ฝ่าฝืนต่อค าสัง่หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งอาจจะมี
การแสดงออกผ่านความรู้สึกและพฤติกรรมที่รุนแรง เปิดเผยและตรงเกินไป นอกจากนีก้ารคบ
เพื่อนก็ อาจจะพบกับปัญหาความคับข้องใจในการปรับตัวให้เข้ากลุ่มสังคม หรืออาจจะเกิดการ
คล้อยตามได้โดยง่ายเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ทัง้นีเ้พื่อนนับเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
ส าคัญส าหรับช่วยวยัรุ่นซึ่งผลจากการรวมกลุ่มน าไปสู่การสร้างความเป็นพวกพ้อง (สรยุทธ จิโร
ภาส, 2558) ซึ่งต้องการมีพืน้ที่หรือแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของกลุ่มจึงมี
โอกาสที่จะเกิดความขดัแย้งและการปะทะขึน้ระหว่างกลุ่มขึน้มาได้  
 3.4 ผลกระทบจากการตกเป็นผู้เสียหาย 
 วีระพล ตัง้สวุรรณ (2539) ได้แบ่งผลกระทบจากการตกเป็นผู้เสียหายอาชญากรรม ดงันี ้
  1. ผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย ผู้ เสียหายบางรายได้รับอันตรายแก่ร่างกาย 
บางรายได้รับอันตรายสาหสั หรือบางรายได้รับอนัตรายจนถึงแก่ชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บสาหัส 
มีแผลเป็นติดตวั พิการทุพพลภาพ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพปกติได้ตลอดชีวิต อีกทัง้
อาจจะเป็นภาระแก่คนในครอบครัวที่จะต้องเลีย้งดตู่อไป 
  2. ผลกระทบต่อทรัพย์สิน สามารถแบ่งได้ 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผู้ เสียหายต้อง
สญูเสียทรัพย์สินจากการกระท าของผู้กระท าความผิด เช่น เมื่อมีการปล้นทรัพย์ ก็ต้องเสียเงินทอง
หรือของมีค่า บ้านเรือน ส านักงาน ร้านค้า ต้องถูกท าลาย กรณีที่ 2 ผู้ เสียหายได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง
จะต้องใช้เงินในการรักษาตัว ถ้าผู้ เสียหายมีการประกันชีวิตหรือสิทธิในการรักษาพยาบาล ก็ไม่
ต้องส ารองจ่ายเงิน แต่ถ้าไม่มีเงินจากการประกันชีวิตหรือการประกันสงัคม อาจจะต้องกู้ยืมเงิน
จากผู้ อ่ืน หากหาผู้ให้กู้ยืมเงินไม่ได้ ก็อาจไม่ได้รับการรักษา หรืออาจเสียชีวิตในที่สดุ และกรณีที่ 3 
ผู้ เสียหายเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ได้แก่ 
จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือต ารวจในการจบักุมคนร้าย จ่ายเงินค่าจ้างให้กบัทนายความในการฟ้องคดี
แพ่ง เพื่อเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระท าความผิด หรือกรณีร่วมเป็นโจทก์ร่วมกับพนกังาน
อยัการในการฟ้องคดีอาญา จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่ง โดยไม่ได้รับการยกเว้น แม้จะตก
เป็นผู้ เสียหายก็ตาม จ่ายเงินเป็นค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ขณะด าเนินคดี สูญเสียรายได้
จากท างานระหว่างรักษาตัว หรือระหว่างซ่อมแซมกิจการร้านค้าหรือส านักงาน และเสียเงินเพื่อ
การซือ้หาอปุกรณ์ในการป้องกนัตนเองและทรัพย์สินจากการเกิดอาชญากรรมที่อาจมีขึน้ในโอกาส
ต่อไป  
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  3. ผลกระทบต่อจิตใจได้ส่งผลกระทบในลักษณะรุนแรงและรบกวนจิตใจของ
ผู้ เสียหายเป็นตราบาปแห่งความรู้สึก ซึ่งอาจจะใช้เวลานานนับปีหรืออาจตลอดชีวิต เป็นความ
สญูเสียที่ประมาณค่าความเสียหายเป็นเงินไม่ได้ ผลกระทบต่อจิตใจ อาจจ าแนกได้ ดงันี  ้
   3.1 ผู้ เสียหายรู้สึกหวาดกลัวผู้กระท าความผิด หรือผู้ที่มีลักษณะคล้าย
ผู้กระท าผิด สถานการณ์หรือสถานที่เกิดเหต ุเนื่องจากเกิดการเรียนรู้แบบฝังใจขึน้ 
   3.2 เกิดความรู้สึกซึมเศร้า ตื่นเต้น ตกใจ หดหู่ เบื่อหน่าย และไม่ไว้วางใจ
ต่อบุคคลและไม่เชื่อมัน่ในสงัคมและการเข้าสงัคมเช่นเดิม 
   3.3 ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม มาตรการการป้องกัน
อาชญากรรมและนโยบายของรัฐ ซึ่งไม่สามารถจะช่วยปกป้องคุ้มครองประชาชนในสงัคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยน าตนเองเป็นตวัชีว้ดัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 
   3.4 ความรู้สึกเป็นทุกข์ ท าให้เกิดความวิตกกงัวล และมีผลต่อบุคลิกภาพ 
  4. ผลกระทบต่อญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้เสียหาย ซึ่งบุคคลกลุ่มนีก้็จะ
ได้รับผลกระทบด้านสังคม จิตใจ และได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ
เกิดขึน้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและสงัคม จากการถูกเพื่อนร่วม
สงัคมนินทาว่าร้ายต่อเหตกุารณ์เสียหายที่เกิดขึน้  
  5. ผลกระทบต่อพยานผู้เห็นเหตุการณ์ หมายถึงพยานเฉพาะที่บงัเอิญอยู่ ณ จุด
และช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ดังนัน้ การเป็นพยานในฐานะพลเมืองดี หากมิได้รับการคุ้มครอง
ป้องกันด้วยมาตรการต่างๆ จากรัฐแล้ว ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการตกเ ป็นเหยื่อของ
กระบวนการยุติธรรม 
  6. ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม ส่งผลทัง้ในแง่ลบและแง่บวก กล่าวคือ 
    6.1 ผลในแง่ลบ เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึน้ในชุมชนใด ก็จะเกิดความกลวั
ขึน้ในชุมชนนัน้ หรือหากมีอาชญากรรมเกิดขึน้ทัว่ไปในเกือบทุกชุมชน ก็ท าให้เกิดความหวาดกลัว
ขึน้ในสังคม ความกลัวอาชญากรรมอาจท าให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และแนวทางการประกอบ
อาชีพของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป 
   6.2 ผลในแง่บวก การเกิดอาชญากรรมเป็นการเตือนให้สังคมรับรู้
อันตรายที่มีต่อสังคม เพราะการที่มีผู้ เสียหายนัน้ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกทางสังคมจ านวนหนึ่ง
ก าลังตกอยู่ในภาวะอันตราย หากปล่อยให้คนตกอยู่ในอันตรายมาก ๆ สังคมจะด ารงอยู่ต่อไป
ไม่ได้ ดังนัน้จะต้องหาแนวทางการป้องกัน โดยการก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อีกทัง้ยังท าให้เกิดการพัฒนาด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับอาชญากรรม ตกเป็น
เหยื่อ สาเหตุและทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซึ่งปัญหาเหล่านีน้ าไปสู่การคิดค้นหาค าตอบและ
วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา และคิดค้น ประยุกต์ ประดิษฐ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม นอกจากนีย้ังท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ และงาน
เปลี่ยนแปลงสงัคม เช่น ภาพวาด ละคร นิยาย เป็นต้น 
  จากการศึกษาผลกระทบจากการตกเป็นผู้ เสียหายจะเห็นได้ว่า ผลกระทบที่เกิด
ขึน้กับผู้ เสียหายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ เสียหาย รวมถึง
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรม และผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์
เศร้า สะเทือนใจ  หวาดกลัว ไม่ไว้วางใจ หรือการถูกนินทา ย่อมเกิดความอับอายต่อสังคม เพื่อน
บ้าน อีกทัง้พยานผู้ เห็นเหตุการณ์ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการก่ออาชญากรรมขึน้เช่นกัน 
นอกจากนี ้ชุมชนและสงัคมก็ย่อมได้รับผลกระทบในการก่ออาชญากรรมขึน้ด้วย  
  ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัต้องการศึกษาถึงผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้เสียหายที่
เป็นวัยรุ่น ซึ่งการถูกท าร้ายร่างกายสาหัส ในที่นี่ผู้ วิจัยได้นิยามการถูกท าร้ายร่างกายสาหัสว่า
หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดการผลกระทบต่อร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะส าคัญของร่างกาย 
เช่น ตาบอด หูหนวก ลิน้ขาด เสียประสาทการรับรู้ เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้หรืออวัยวะอ่ืน ใบหน้า
เสียโฉมอย่างติดตัว ทุพพลภาพ มีอาการบาดเจ็บและรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน จนไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตตามปกติได้ หรือเจ็บป่วยเรือ้รังตลอดชีวิต ดังนัน้ ถือได้ว่าวัยรุ่นที่ถูกท าร้ายร่างกาย
อย่างสาหสัเกิดการสญูเสียอวัยวะหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเกิดขึน้กับตนเอง จนสามารถถึงขัน้
สญูเสียอวยัวะส าคญัได้ และการสญูเสียที่เกิดขึน้อาจจะเป็นไปอย่างทนัทีทนัใด หรือค่อยเป็นค่อย
ไปได้ ในล าดับต่อไปผู้ วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะเกี่ยวกับการสูญเสียและบาดแผลทางจิตใจเมื่อ
เผชิญกบัการสญูเสีย 
 3.5 ลักษณะเกี่ยวกับการสูญเสียและบาดแผลทางจิตใจเมื่อเผชิญกับการสูญเสีย 
 แนวคิดเกี่ยวกบัการสญูเสียของ Shives (อ้างถึงใน ฉวีวรรณ สัตยธรรม et al., 2557) ได้
แบ่งมีลกัษณะเกี่ยวกบัการสญูเสียไว้ 4 ประการ ได้แก่ (1) มีการแยกจากหรืออยู่โดยปราศจากบาง
สิ่งที่เคยมี (2) มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ท าให้บุคคลไม่สามารถบรรลถุึงเป้าหมาย (3) บุคคล
รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่สูญเสียหรือคาดว่าก าลังจะสูญเสีย และ (4) ประสบการณ์การสูญเสียใน
อดีตมีผลต่อการแสดงออกในปัจจุบัน และประเภทของการสูญเสียที่ก่อให้เกิดอาการเศร้าโศก 
สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะได้ ดงันี ้(Videbeck, 2014)  
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  1) การสูญเสียด้านร่างกาย เช่น สูญเสียแขน หรือขา หรืออวัยวะ จากอุบัติเหตุ
หรือการเจ็บป่วย 
  2) การสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยจากการสูญเสียสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ระหว่างคนรัก 
  3) สูญเสียความมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ตนเองว่าไม่มีคณุค่า ไม่มี
ความสามารถ 
 และปัจจยัที่อาจส่งผลให้การเผชิญกบัการสญูเสียนัน้ยากล าบากขึน้ (ทิพย์สุดา ส าเนียง
เสนาะ, 2556) สามารถอธิบายได้ดงันี ้
  (1) ความรู้สึกหรือความผูกพันต่อสิ่งที่สูญเสีย เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคล
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรงมากน้อยแตกต่างกนัไป การสูญเสียด้วยการตายจากของบุคคลอัน
เป็นที่รักที่มีความผูกพันใกล้ชิดจะมีผลต่ออารมณ์ เศร้าโศกอย่างมาก นอกจากนี ้การสูญเสีย
อวัยวะส าคัญโดยเฉพาะใบหน้า หรือสัญลักษณ์ทางเพศ หรืออวัยวะส าคัญเกี่ยวกับชีวิต ก็
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์มากกว่าการสูญเสียอวยัวะที่ไม่ส าคัญ เช่น การถูกตัดขาย่อมส่งผล
ทางจิตใจมากกว่าถูกตดันิว้ เป็นต้น 
  (2) ประสบการณ์การสูญเสีย การสูญเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึน้กับบุคคลทุกวัย ดงันัน้ 
การเรียนรู้ การเผชิญหน้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการสูญเสียได้อย่างเหมาะสม ย่อมเป็น
ประสบการณ์ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อการสูญเสียอ่ืนได้ดีมากกว่าผู้ ที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการปรับตวักบัการสญูเสียมาก่อน 
  (3) บุคลิกภาพและความพร้อมของบุคคล ซึ่งบุคลลที่มีลักษณะบุคลิกภาพ
เข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรงและมีมุมมองต่อเหตุการณ์สูญเสียเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิต ย่อม
สามารถผ่านกระบวนการการสญูเสียได้ดีกว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพไม่เข้มแข็ง มีสุขภาพไม่แข็งแรง 
เจ็บป่วยหรืออ่อนแอ หรือมีความรู้สึกว่าการสญูเสียนีค้กุคามชีวิตอย่างมาก 
  (4) การสนบัสนุนจากครอบครัวและสงัคม การได้รับก าลงัใจและประคับประคอง
จากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลส าคญัที่มีความผูกพนัต่อกนั หรือการช่วยเหลือจากเพื่อน 
หรือแม้แต่สวสัดิการต่างๆจากสงัคม จะช่วยให้บุคคลที่สญูเสียสามารถปรับตวัได้เร็วขึน้ 
 ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลที่เกิดการสูญเสียมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
มากน้อยต่างกัน คือ ความส าคัญของสิ่งที่สูญเสียและความผูกพันทางจิตใจกบัสิ่งที่สูญเสีย และ
ไม่ว่าบุคคลจะเกิดการสูญเสียในรูปแบบใด ก็จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากการสญูเสีย 
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ได้แก่ ความรู้สึกเศร้าโศก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยรวม ประกอบด้วยความคิด ความรู้สึก ที่มี
ต่ออารมณ์ที่เป็นทุกข์อนัเนื่องมาจากการสญูเสีย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การสูญเสียที่ เกิดขึน้ ท าให้บุคคลเกิดบาดแผลทางจิตใจ ใน
การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นท าความเข้าใจวยัรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวยัที่มีอารมณ์ไม่คงที่ การเกิดบาดแผลทาง
จิตใจในช่วงวัยนี ้จึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่จะต้องช่วยเหลือให้วัยรุ่นก้าวผ่านการสญูเสียทางร่างกาย
และทางจิตใจ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจยั พบว่าประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลให้กับวยัรุ่น ได้แก่ 
การถูกท าร้ายร่างกาย การถูกละเลย การถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและทางเพศ อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย การบาดเจ็บของผู้ลีภ้ัย และการถูกกลัน่แกล้ง ดังนัน้ สามารถ
กล่าวได้ว่า การถูกท าร้ายร่างกายสาหัสเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับ
วัยรุ่นได้ และบาดแผลที่เกิดขึน้นี ้ท าให้เกิดความเครียดที่กระทบกระเทือนจิตใจภายหลังที่เกิด
เหตกุารณ์วิกฤติในชีวิต ท าให้วยัรุ่นจะมีปฏิกิริยากลวั สับสน ปฏิเสธความจริง รู้สึกเสียใจต่อการ
สญูเสียหรือถูกกระท าความรุนแรง นอกจากนี ้วยัรุ่นยงัมีอาการขาดการตอบสนองทางอารมณ์ มึน
ชา หรือการสญูเสียความจ าเกี่ยวกบัประสบการณ์ที่เกิดขึน้บางส่วน เมื่อระยะเวลาผ่านไปสกัระยะ
หนึ่ง อาจจะพบลกัษณะของการมีพฤติกรรมที่ถดถอย หรือมีอาการซึมเศร้ามากขึน้ และอาจจะพบ
พฤติกรรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคม แยกตัว ปัญหาการนอน ความคิดในแง่ลบ ซึ่งผลกระทบที่
เกิดขึน้สามารถอยู่ได้นานจนถึงวัยผู้ ใหญ่ และจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ พบว่า วัยรุ่นมีการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับประสบการณ์วิกฤติ และมีแนวทางในการบ าบัดวยัรุ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์วิกฤติของชีวิตหลายวิธี  ซึ่งจะขอกล่าวในล าดบัถดัไป 
 3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ต่อบาดแผลในชีวิต 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ต่อการสูญเสียในชีวิตหรือบาดแผลในชีวิต 
(grieving process) เป็นที่ รู้จักกันดี  ได้แก่  แนวคิดของ Elizabeth Kubler-Ross (1969) และ
แนวคิดของ Engle (1961) โดยอธิบายได้ ดงันี ้ 
 Elizabeth Kubler-Ross (1969) ได้แบ่งปฏิกิริยาการปรับตัวเมื่อเกิดการสูญเสียเป็น           
5 ระยะ ดงันี ้
  (1) ปฏิเสธ (denial) เป็นกลไกป้องกนัของบุคคลที่ต้องเผชิญความจริงที่เจ็บปวด 
เป็นระยะเวลาที่บุคคลพยายามปฏิเสธความจริง การตกใจและปฏิเสธความจริงว่ามันไม่ได้เป็น
อย่างนัน้แน่ ๆ ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ โดยพยายามรวบรวมแหล่งทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอก
มาช่วยผ่อนคลายผลกระทบจากความสูญเสีย มีความรู้สึกตวัเองไม่ใช่ตวัเอง และจะไม่ยอมรับว่า
เกิดการสญูเสีย มกัจะพดูว่า " ไม่จริง" "ส่ิงนีไ้ม่ได้เกิดขึน้กบัฉัน" 
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“ไม่จริง เป็นไปไม่ได้” อาการดงักล่าวอาจจะเกิดขึน้เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ภายใน 24 ชั่วโมง ก็จะเร่ิม
ดีขึน้หรือแย่ลงขึน้อยู่กบัว่าการสญูเสียนัน้ว่าจะมากน้อยขนาดไหน 
  (2) โกรธ (anger) โดยมีพฤติกรรมแสดงความโกรธต่อการสูญเสียที่เกิดขึน้ โทษ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อม รู้สึกว่าท าไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนีก้บัตนเอง ท าไมไม่เกิดกับ
คนอ่ืน พยายามโทษว่าเป็นความผิดของผู้ อ่ืน และที่พบได้บ่อยก็คือความโกรธต่อตนเอง  
  (3) ต่อรอง (bargaining) ระยะนีบุ้คคลเร่ิมมีการรับรู้การสูญเสีย แต่ยงัพยายาม
มองหาสิ่งอ่ืนมาต่อรอง เพื่อปลอบใจตนเองในการที่ยงัไม่สามารถยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึน้ได้ ซึ่งใน
ความเป็นจริงการสญูเสียดงักล่าวไม่สามารถแก้ไขหรือหาอะไรมาทดแทนได้ 
  (4) ซึมเศร้า (depression) เป็นระยะที่มีพฤติกรรมแยกตัว เศร้า เสียใจต่อการ
สูญเสียที่ เกิดขึน้  เนื่องจากคิดว่าไม่สามารถจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึน้ได้แล้ว ซึ่งเป็น
ความรู้สึกปกติที่สามารถเกิดขึน้ได้ในช่วงนี ้ 
  (5) ยอมรับ (acceptance) เป็นระยะที่เร่ิมกลับสู่สภาพเดิม ยอมรับการสูญเสีย 
เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกและอารมณ์เศร้าค่อย ๆ ฟืน้กลบัมา การยอมรับจะค่อยๆเกิดขึน้ในที่สุด 
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดการยอมรับแล้ว แต่อาจจะกลบัไปสู่ขัน้ตอนของการซึมเศร้าสลบัไปมาได้  
 ซึ่งแนวคิดนีอ้ธิบายว่าการปรับตัวอาจเกิดขึน้แบบไม่มีล าดับ ระยะไหนเกิดก่อนก็ได้ และ
ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้ครบทุกระยะ และแม้จะผ่านระยะใดระยะหนึ่งแล้ว ก็สามารถกลบัไปสู่ระยะ
นัน้ ๆ ได้อีก คืออาจกลบัไปกลบัมาได้ และสดุท้ายจะต้องเป็นระยะยอมรับ (acceptance) เสมอ 
 ในขณะที่ George Engel (1961) ได้อธิบายปฏิกิริยาการปรับตวัต่อการสญูเสียของบุคคล
นัน้ ออกเป็น 3 ระยะคือ 
  1. ระยะ shock and disbelief อาการตื่นตลึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองในระยะแรก
เมื่อรับรู้ถึงการสูญเสียจะมีความรู้สึกตกใจ ไม่เชื่อ ปฏิเสธส่ิงที่เกิดขึน้ เกิดความรู้สึกมึนชา ใช้เวลา 
2-3 ชัว่โมงถึง 2-3 สปัดาห์ 
  2. ระยะ developing awareness เป็นระยะที่บุคคลพัฒนาการรับรู้ความจริงและ
ได้ตระหนกัถึงการสญูเสีย ซึ่งระยะนีอ้าจเกิดขึน้ภายในไม่กี่นาทหีรืออาจเป็นชัว่โมงหลงัการสญูเสีย
เกิดขึน้ อาการที่เด่นชัดในระยะนีค้ือการร้องไห้ คิดค านึงถึงบุคคลที่เสียชีวิต เบื่ออาหาร นอนไม่
หลบั หรืออาจท าให้ด าเนินกิจกรรมในชีวิตลดลงจากเดิม หรือบางครัง้อาจแสดงอาการโกรธ ซึ่งใ ช้
เวลา 2-3 สปัดาห์ หรือดีขึน้เองในเวลา 2-4 เดือน โดยส่วนใหญ่มกัจะไม่เกิน 6 เดือน 
  3. ระยะ restitution เป็นระยะการปรับตัว เพื่อฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ บุคคลจะ
ยอมรับความจริง คิดหมกมุ่นถึงสิ่งที่เสียไปน้อยลง มองหาสิ่งใหม่ หรือมีความหวงัใหม่ในชีวิต 
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 จะเห็นได้การปรับตัวต่อการสญูเสียหรือบาดแผลที่เกิดขึน้ในช่วงวิกฤติของชีวิต ท้ายที่สุด
น ามาสู่การยอมรับความจริงที่เกิดขึน้ ซึ่งถ้าหากวยัรุ่นที่ไม่สามารถปรับตวักบัการสญูเสียที่เกิดขึน้
ได้ ก็จ าท าให้เกิดผลกระทบทางจิตใจตามมา สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 3.7 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับวัยรุ่นท่ีเผชิญกับวิกฤติของชีวิต  
 จากการทบทวนงานวิจัย สามารถแยกผลกระทบที่เกิดจากบาดแผลทางจิตใจเป็นด้านๆ ได้ 
(Dudley, 2020; Gerson & Rappaport, 2013; Malizia, 2017; Stafford et al., 2020; The 
National Child Traumatic Stress Network, 2008) ดงันี ้
  1. ด้านความผูกพัน วัยรุ่นจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อเหตกุารณ์จะเกิดขึน้ใน
อนาคต คิดว่าสิ่งที่ เป็นอันตรายยังมีอยู่  มักจะมีแนวโน้มวิตกกังวลสูง หรือครุ่นคิดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้หรือถูกกระตุ้นเร้าได้ง่ายจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงนัน้ พบความ
ยากล าบากในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ขาดการแสดงออกทางความรู้สึก ท าให้มีปัญหาในการ
สร้างสมัพนัธภาพ จึงน ามาสู่การแยกตวั 
  2. ด้านชีววิทยา วันรุ่นมีความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้าที่เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกาย มีปัญหา
เกี่ยวกบัระบบการท างานของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากจิตใจ พบปัญหาเร่ืองการปวดกล้ามเนือ้ 
หอบหืด ปัญหาทางผิวหนงั อาการปวด ปัญหาเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว การทรงตวั เป็นต้น 
  3. ด้านการควบคุมตนเอง มีความยากล าบากในการควบคุมอารมณ์ ความ
ยากล าบากในการอธิบายอารมณ์และความรู้สึกภายใน มีปัญหาในการรับรู้อธิบายสิ่งที่เกิดขึน้
ภายในจิตใจ มีความยากล าบากในการสื่อสาร บอกความต้องการ 
  4. ด้าน dissociation พบความผิดปกติเกี่ยวกับการสูญเสียความจ า การลืม เกิด
ภาวะผิดปกติเกี่ยวกบัสติสมัปชญัญะ 
  5. ด้านพฤติกรรม มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดการย า้คิด มีปัญหาการนอนหลับ 
ปัญหาการกิน การใช้สารเสพติด ต่อต้านสงัคม มีพฤติกรรท าร้ายตวัเอง 
  6. ด้านการคิด มีความยากล าบากในการคงสมาธิ จดจ่อ และกระบวนการคิดเชิง
บริหาร มีความยากล าบากในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการรับรู้เวลาที่บิดเบือน หรือการรับรู้สถานที่ที่
ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง มีความยากล าบากในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ 
  7. ด้านภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง มีความละอายใจ รู้สึกผิด เห็นคุณค่าในตนเอง
ต ่า รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า มีการรับรู้ที่บิดเบือน 
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 3.8 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับบาดแผลทางจิตใจ  
 จากการศึกษาของ Gerson and Rappaport (2013) สามารถแบ่งองค์ประกอบที่มี
ความสมัพนัธ์กบับาดแผลทางจิตใจเป็น 4 ด้าน คือ                
  1) บริบทในเร่ืองของเวลาและลักษณะการเกิดบาดแผลทางจิตใจ โดยมองว่า
เหตุการณ์หรือบุคคลที่สูญเสียไปนัน้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อวัยอันควรหรือเวลาอนัควรหรือไม่ 
เช่น การตายหรือพลดัพรากของคนชราก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ใจหรือเศร้าใจน้อยกว่าการตายของ
วยัอ่ืนๆ รวมทัง้การตายหรือการพลดัพรากที่เกิดขึน้นัน้มีระยะเวลาให้เตรียมใจไว้ก่อนหรือเกิดขึน้
อย่างกะทนัหนั    
  2) ระดบัของความผูกพนัหรือความยึดอยู่กบับุคคลที่ได้พลดัพรากหรือสญูเสียไป 
เพราะหากบุคคลที่ตายจากไปมีความผูกพันหรือรักใคร่เป็นอย่างมากก็จะท าให้ความยากในการ
จดัการกบัความรู้สึกดงักล่าวยากขึน้ไปด้วย  
  3) การให้ความหมายหรือมุมมองที่มีต่อการสูญเสีย หากมองการตายหรือการ
พลัดพรากเป็นเร่ืองวัฏจักรชีวิตที่คนเราล้วนแต่ตกอยู่ในวังวนของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็อาจ
ยอมรับและจัดการได้ง่ายกว่ามองว่าเป็นความไม่ยุติธรรมของชีวิต มองเป็นเคราะห์กรรม มองว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึน้กบัเรา   
  4) ความสามารถในการจัดการกับความรู้สึกที่มีอยู่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ทกัษะในการจดัการกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ว่าจะมีการรับมือหรือปรับตวัได้มากน้อยเพียงใด     
 3.9 แนวทางในการบ าบัดส าหรับวัยรุ่นท่ีมีบาดแผลทางจิตใจ 
 จากการศึกษาของ Gerson and Rappaport (2013) พบว่าการช่วยเหลือวัย รุ่นที่มี
บาดแผลทางจิตใจที่ดีที่สดุ คือ การบ าบัดแบบ trauma-focused cognitive behavioral therapy            
(TF-CBT) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาอาการของโรค PTSD ภาวะ
ซึมเศร้า และความวิตกกังวล ในกลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม ทัง้เยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย เยาวชนที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว หรือ
เยาวชนที่ได้สญูเสียบาดแผลร่างกาย เป็นต้น อีกทัง้ มีการให้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับผู้ปกครอง
และวัยรุ่น ส าหรับผู้ปกครองจะเป็นทักษะการเป็นพ่อแม่ รวมถึงวิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่
ขดัแย้งกัน ส่วนเยาวชนวยัรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ จะมีการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ 
การเพิ่มความเข้มแข็งทางใจ การฝึกทกัษะควบคมุตนเอง เทคนิคการปรับตวัทางอารมณ์ ทกัษะใน
การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการเผชิญปัญหาร่วมด้วย หากเยาวชนมีการใช้สารเสพติด สามารถ
ท าการบ าบัดรักษาแบบบูรณาการทัง้การบ าบัด PTSD และการบ าบัดยาเสพติด ซึ่งมีการวิจัยบ่งชี ้
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ว่า การบ าบัดร่วมกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  (Malizia, 2017) 
นอกจากนีม้ีการศึกษาว่า การฝึกทักษะในเร่ืองผลกระทบและการควบคุมระหว่างบุคคล ด้วย 
STAIR ก็สามารถใช้ได้ผลดีกบัเยาวชนดงักล่าว (Bukstein et al., 2010) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชัน้ต้นในระบบศาลยุติธรรม ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
เฉพาะ เพื่อให้มีอ านาจในพิจารณาพิพากษาคดีเด็กหรือเยาวชน คดีครอบครัว รวมถึงคดีคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก หรือคดีคุ้มครองผู้ ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
คุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด และคุ้มครองสถานภาพของครอบครัวให้
เกิดความสงบสขุ รวมทัง้พิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้ เยาว์ในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในระบบศาลเยาวชนและครอบครัว 
การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนจึงต้องค านึงถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั สุขภาพและสภาวะ
แห่งจิตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกนัออกไป โดยจ าเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมกับตวัของเด็กหรือ
เยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง มุ่งแก้ไขและการค้นหาสาเหตทุี่ท าให้เด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดแล้วด าเนินการแก้ไขที่สาเหตุที่เกิดขึน้มากกว่าการลงโทษ อีกทัง้เพื่อคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว และส่วนได้ส่วนเสียของผู้ เยาว์ในคดีครอบครัวนอกจากนี ้ไม่ควรที่จ ะแยกเด็กหรือ
เยาวชนออกจากการดแูลของผู้ปกครอง ควรค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนว่า
สมควรได้รับการศึกษา การอบรมสั่งสอนให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดี ควรใช้วิธีการของสถาน
ฝึกอบรมแบบปิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยถือว่าให้เป็นหนทางสุดท้าย และให้อยู่ใน
ระยะเวลาที่สัน้ที่สดุเท่าที่จ าเป็น มีการจดัอาคารสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อการบ าบดัแก้ไขฟืน้ฟูหรือ
เพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน (ณรงค์ สุธรรมโกศล , 2550; ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ , 
2562)  
 อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ ดงัต่อไปนี ้
  1. คดีอาญาที่มีกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ซึ่งเด็กหมายถึง 
บุคคลที่มีอายุยังไม่เกิน 15 ปี ส่วนเยาวชนหมายถึง บุคคลที่อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี โดยให้
ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวนัที่การกระท าความผิดได้เกิดขึน้ ดังนัน้ บุคคลที่กระท าความผิดทาง
อาญาและจะถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงหมายถึง บุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์  
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  2. คดี อ าญ าที่ ศ าล  ซึ่ งมี อ าน าจพิ จ ารณ าคดี ธ รรมดาได้ โอน มาต าม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 97 วรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่บุคคลที่ได้กระท าความผิดอาญามีอายุพ้นเกณฑ์เยาวชนและคดี
อยู่ในอ านาจของศาลธรรมดา โดยหลกัแล้วต้องพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาลธรรมดา ซึ่งอาจ
เป็นศาลจังหวัดหรือศาลแขวงก็ได้ แต่ศาลเห็นว่าจ าเลยที่กระท าความผิดมีร่างกาย สภาพจิต 
สติปัญญาและนิสัยเหมือนเด็กหรือเยาวชน ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจให้โอนคดีไปยงัศาลเยาวชน
และครอบครัวที่มีอ านาจได้และให้ถือว่าบุคคลนัน้เป็นเด็กหรือเยาวชน 
  3. คดีครอบครัว ได้แก่ คดีแพ่งที่จะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกบัครอบครัว เช่น การ
หมัน้ การสมรส คดีฟ้องหย่า การแบ่งสินสมรส อ านาจในการปกครองดแูลบุตร บุตรบุญธรรม การ
ท านิติกรรมของผู้ เยาว์ คดีเกี่ยวกับการขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
เป็นต้น 
  4. คดีคุ้มครองสวสัดิภาพ หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท า
การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบงัคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว (ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง, 2559) 
 4.1 การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
 คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา คดีจะต้องพิจารณาพิพากษาโดยศาล
เยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป้าหมายของการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกัน
การด าเนินคดีอาญาทัว่ไปกล่าวคือ การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนเป็นกรณีทีมุ่่งที่ตวัของเด็ก
และเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา เป็นเร่ืองของสถานภาพส่วนตวัของเด็กและเยาวชน มุ่งหวงัที่จะ
ให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนนัน้ เป็นเร่ืองจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทัง้ในด้านส่วนตัว
และในด้านสงัคมทัว่ไป ไม่ได้มุ่งหวังที่จะลงโทษ ถึงแม้ว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็
ตาม ฉะนัน้การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพื่อให้มีการอบรมสัง่สอนและแก้ไข
ปรับปรุงตวัเด็กและเยาวชน   
 4.2 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
 กฎหมายบัญญัติให้น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ในชัน้ก่อนฟ้องคดี
และในชัน้พิจารณาคดี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน
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และบรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย ตลอดจนมุ่งให้เกิดความปลอดภยัแก่
ชุมชนและสงัคม (ปณุยวจัน์ ไตรจุฑากาญจน์, 2562) โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 1. มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีในชัน้สถานพินิจ (ก่อนฟ้องคดี) มีหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
  (1) ต้องเป็นคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหากระท าความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษ
อย่างสงูตามที่กฎหมายก าหนดให้จ าคกุไม่เกินห้าปี ทัง้มีโทษปรับหรือไม่มีก็ตาม 
  (2) เด็กหรือเยาวชนต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3) เด็กหรือเยาวชนต้องส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี 
  (4) ผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผิดแล้ว 
เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง 
  (5) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วย 
 2. มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชัน้ศาลมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
  (1) จะด าเนินการได้เมื่อมีการฟ้องคดีแล้ว 
  (2) คดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง
ให้จ าคกุไม่เกิน 20 ปี 
  (3) เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมา
ก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4) เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า 
  (5) ผู้เสียหายยินยอมเละโจทก์ไม่คดัค้าน 
  (6) พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภยัร้ายแรงต่อสงัคมเกินควร 
  (7) ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนัน้อาจกลบัตนเป็นคนดีได้ 
  (8) ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามสมควร และเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็ก
หรือเยาวชนและต่อผู้ เสียหายมากกว่าการที่จะพิจารณาลงโทษ 
 การพิพากษาคดีอาญา 
  1. การอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งให้กระท าเป็นการลับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
เท่านัน้มีสิทธิรับฟังได้ 
  2. จ าเลยจะต้องมาฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวนัเวลาที่ศาลนัด ถ้าจ าเลยไม่
มาและศาลมีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาศาล ศาลจะออกหมายจับจ าเลย ถ้ายัง
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ไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาลภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันออกหมายจับ ศาลอาจอ่านค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่นัน้ลบัหลงัจ าเลยได้ โดยถือว่าจ าเลยได้ฟังค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้แล้ว 
 เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าผิดจริง กรณีผู้กระท า
ผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจที่จะลงโทษทางอาญาหรือ
เลือกใช้วิธีการเปลี่ยนโทษทางอาญามาใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนก็ได้ส าหรับผู้กระท าผิดที่
อายุกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจะลงโทษทางอาญาไม่ได้ แต่ต้องใช้
วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา ซึ่งศาลอาจสั่งให้คุมความประพฤติเด็ก
หรือเยาวชน หรือให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปฝึกและอบรม แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินกว่าผู้นัน้มีอายุครบ 
24 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้กระท าผิดอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ศาลส่งตัวไปฝึกอบรมได้ไม่เกินกว่า
ผู้นัน้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์) แต่ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่าผู้นัน้ไม่ส านึกกลับตัวและ
ปฏิบตัิผิดเงื่อนไข ศาลมีอ านาส่งตวัผู้นัน้ไปจ าคุกไว้ในเรือนจ าต่อไป ตามเวลาที่ศาลก าหนดไว้ใน
ค าพิพากษา 
 การเปลี่ยนโทษทางอาญาและการใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนเป็นอ านาจพิเศษที่มี
ในศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านัน้ ซึ่งศาลธรรมดาไม่มี เพราะศาลเยาวชนและครอบครัวต้อง
ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์ขัดกลา 
อบรมบ่มนิสัย เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดกลับตนเป็นคนดี มิได้มุ่งที่จะลงโทษเหมือน
ผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในศาลธรรมดา 
 4.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่มี
วิธีการจดัการปัญหาการกระท าความผิดโดยค านึงถึงผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดเป็นหลกั (จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย, 2549)  นอกจากนีย้งัเป็น
กระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้กระท าความผิดรู้ส านึกว่าตนเองได้กระท าความผิดอย่างไร ท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ เสียหายและสังคมอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้กระท าความผิดพยายามกลับตัว
กลบัใจเป็นคนดี ช่วยชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ เสียหายและชุมชน (กิตติพงษ์ กิตยา
รักษ์, 2550) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นีเ้ปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิด ผู้ เสียหาย ชุมชน 
และรัฐได้มาพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกันอันดีต่อกันและให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมได้  ซึ่ ง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลกัการส าคญั (สภุธิดา สกุใส, 2555) ดงันี ้
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  1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มองว่าอาชญากรรมนัน้ท าให้เกิดความ
เสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้ เสียหาย เป็นการท าลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความ
สมานฉันท์ในสงัคม  
  2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่นเน้นการบรรเทาความเสียหายให้กับ
ผู้ เสียหาย และท าให้ทุกฝ่ายกลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิม  
  3. การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในคดีอาญา เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ เสียหายหรือเหยื่อ ผู้กระท าความผิด และชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันหาทางออกในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านีด้้วย 
 เป้าหมายที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ การชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ผู้ เสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางทรัพย์สิน ทางร่างกาย ทางจิตใจ ดงันัน้ผลที่เกิดขึ น้
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็นการท าให้ผู้ เสียหายมีความพอใจและได้รับการ
เยียวยา ซึ่งหมายรวมถึง การได้ระบายความรู้สึกหรือความทุกข์ที่ตนได้รับและผลกระทบที่เกิดขึน้
ตามมาจากการตกเป็นผู้เสียหายทางอาชญากรรม โดยใช้วิธีการสร้างความเข้าใจต่อกนัโดยเฉพาะ
ผู้กระท าความผิดและผู้เสียหาย ให้ผู้กระท าความผิดทราบถึงผลที่ตนได้กระท าต่อผู้ เสียหายหรือ
ต่อสงัคม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดนัน้ ในขณะเดียวกนั ผู้เสียหาย
ได้เข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าลงไป น าไปสู่การหาทางออกร่วมกัน เพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวระหว่างผู้ เสียหาย ผู้กระท าความผิด และสังคม ผลที่เกิดขึน้ต่อมาคือ การ
ป้องกันการกระท าผิดซ า้ โดยมีกระบวนการก าหนดเงื่อนไขที่ผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติและเป็น
หลักประกันว่าจะไม่กระท าผิดซ า้อีก นอกจากนี ้ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานยุติธรรม เนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เน้นความร่วมมือระหว่างผู้ เสียหาย ผู้กระท าความผิดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง สังคม ชุมชน เจ้าพนักงานของรัฐ ศาล และผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันหาทางออกส าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึน้และป้องกันการกระท าความผิดซ า้ในอนาคต (ปณุยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์, 2561) 
และสิ่งส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ การเน้นให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
การฟืน้ฟูการรักษาพยาบาล ผู้กระท าความผิด และเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในชุมชน  
 การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนตัง้อยู่บนหลกัพืน้ฐานแนวความคิดในการแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูผู้กระท าความผิดเป็นหลกั คือ 
ความสามารถในการรับผิดชอบต่อการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนนัน้มีไม่เท่ากับผู้ ใหญ่ และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนัน้สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้มากกว่าผู้ ใหญ่ ซึ่งจากพืน้ฐานของ
แนวความคิดเช่นนี ้ส่งผลให้การปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ตลอดจนมาตรการที่
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ใช้กบัเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างชดัเจน (หทยัชนก โคตรพันธ์, 2556) ดงันัน้ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ใช้วิธีการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูแบบบูรณาการเพื่อเป็นการบ าบัดรักษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม สามารถกลบัคืนสู่สังคมและด าเนินชีวิต
ต่อไปอย่างปรกติสขุ 
 เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์ คือ ต้องการให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
ได้กลบัคืนสู่สภาพเดิมและส่งเสริมความปรองดองให้แก่ทุกฝ่าย (อัจฉรียา ชูตินันท์, 2551) ซึ่งใน
หลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ รวมทัง้ประเทศ
ไทยได้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่มาใช้จัดการกบัปัญหาเด็ก
และเยาวชนกระท าความผิด (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2563) โดยมองว่าการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึน้เป็นเร่ืองที่บุคคลหนึ่งกระท าต่ออีกบุคคลหนึ่งมากกกว่ามอง
ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าต่อรัฐ ประกอบกบัต้องการให้เด็กและเยาวชนกลบัคืนสู่สงัคม
โดยเร็ว โดยไม่ต้องการสร้างตราบาปให้กบัเด็กและเยาวชน ดงันัน้ การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดจึงมุ่ง
ไปที่การท าให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมีความรู้สึกส านึกผิดและสร้างจิตส านึกให้กลบัตน
เป็นคนดี พร้อมทัง้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีโอกาสพูดคุย
ปรับความเข้าใจกนัให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ท าความดีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถ
กลบัตวัเป็นคนดีคืนสู่สงัคมได้  
 องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดแบ่งเป็น 3 ประการ ดงันี ้(อจัฉรียา ชูตินนัท์, 2551) 
  1. มีความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นการก าหนดให้เด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดรับผิดชอบต่อความเสียหายและเหยือ่อาชญากรรมที่เป็นผู้ได้รับความเสียหาย โดย
การเข้าไปแก้ไขและชดเชยความเสียหายในด้านต่าง ๆ 
  2. มีการพฒันาความสามารถ (Competency Development) เป็นการก าหนดให้
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้พัฒนาทักษะความสามารถของตน โดยให้ได้รับการฝึกและ
อบรมวิชาชีพ และมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ท างานด้วยตนเอง 
  3. มีการปกป้องคุ้มครองชุมชน (Community Protection) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนปกป้องคุ้มครองชุมชนให้ปลอดภยัโดยเด็กและเยาวชนจะไม่กลบัมากระท าความผิดซ า้ อีก
ในส่วนของบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย สมาชิกในชุมชน ตลอดจนกลุ่มวิชาชีพในระบบงานยุติธรรม 
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 วตัถุประสงค์ของการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน ท าให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ 4 ฝ่าย ที่มีบทบาทเพื่อสนองต่อกระบวนการ (เดชา 
สงัขวรรณ, 2549)  ดงันี ้ 
  1. ฝ่ายเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและต้องกระท าทุกวิธีทางในการชดใช้เยียวยาแก่ผู้ เสียหายและชุมชน 
  2. ฝ่ายผู้ เสียหายเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมในกระบวนการ และมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการที่ใช้ด าเนินการกับ
ผู้ กระท าความผิด รวมทัง้ให้ข้อมูลแก่ชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมผู้ กระท า
ความผิดไม่ให้กระท าผิดซ า้  
  3. ฝ่ายชุมชนหรือสงัคม ในที่นี่หมายถึงสมาชิกในชุมชนต้องให้โอกาสแก่เด็กและ
เยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน และต้องมีบทบาทเสมือนหนึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิด ซึ่งชุมชนหรือสังคม อาจะหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี ้เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน เพื่อนบ้าน ครู อาจารย์ นกัสงัคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เป็นต้น 
  4. ฝ่ายวิชาชีพในระบบงานยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน กลุ่มสหวิชาชีพใน
ระบบงานยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน มีหน้าที่และบทบาทในการอ านวยความสะดวกในด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการควบคมุการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ เสียหาย พฒันาเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดให้มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนตนเอง และการควบคุมสอดส่องความ
ประพฤติของเด็กหรือเยาวชน 
 จะเห็นได้ว่าบทบาทของบุคคลทัง้ 4 ฝ่าย มีความส าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ไม่ ว่าจะเป็นการมีความรับผิดชอบ           
การพัฒนาความสามารถ ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองชุมชน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ กระท าความผิด และการชดเชยเยียวยาแก่ผู้ เสียหาย อีกทัง้ยังท าให้ทุกฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลบัคืนสู่สภาพปกติเช่นเดิม และเป็นการสร้างความสมานฉันท์ใน
สงัคมและช่วยเสริมสร้างความปลอดภยัให้แก่สงัคม 
 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีส่วนมาตรการพิเศษและคุ้ มครองสวัสดิภาพ      
เพื่อท าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อผู้ เสียหายให้อภัยผู้ กระท าความผิด     
ฝ่ายผู้กระท าความผิดส านึกผิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ยินดีที่จะรับผิดชอบในการกระท า
ของตน และต้องการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย ศาลจะให้ส่วนมาตรการพิเศษและ
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คุ้มครองสวัสดิภาพด าเนินการประสานการประชุมแก่สองฝ่ายในการพดูคยุปัญหา ทางแก้ไข การ
ไกล่เกลี่ย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยมีผู้ พิพากษาสมทบเป็นผู้ ประสานการประชุม มี
นักจิตวิทยาเป็นผู้ช่วยในการประชุม รวมถึงเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน ครู
อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม เพื่อก าหนดแผนการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้ กระท า
ความผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูนีด้้วย  เมื่อที่ประชุมได้ก าหนดแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนีแ้ล้ว ก็จะเสนอต่อศาลให้พิจารณา
ต่อไป ซึ่งแผนฯนี ้ผู้กระท าความผิดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ อีกทัง้จะต้องส่งหลักฐานและ
มารายงานตวัตามนดัทุกครัง้กบัผู้บริการแผนฯ ตามที่ประชุมได้ตกลงไว้ ส าหรับผู้ เสียหาย จากการ
เข้าร่วมการประสานการประชุม ท าให้ผู้ เสียหายได้มีโอกาสรับฟังผู้กระท าความผิด เปิดโอกาส
ผู้กระท าความผิดได้พดูคยุ ขอโทษ ส านึกในการกระท า รวมถึงรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกดิขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าสูญเสียรายได้ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น ถือว่าเป็นการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึน้และท าให้ผู้ เสียหายความรู้สึกที่สูญเสียไปได้รับการเยียวยา ได้รับความ
ยุติธรรมคืนมา (Umbreit et al., 2001) 

5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาท 
 Hanurawan et al. (2013) ท าการศึกษาพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทในหมู่นกัเรียนมัธยม 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึน้บ่อยในประเทศอินโดนีเซีย ในการวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย
ทศันคติของนกัเรียนเกี่ยวกบัการทะเลาะวิวาทของกลุ่มนกัเรียนในเชิงลึก โดยใช้การศึกษาวิจยัเชิง
คณุภาพแบบรายกรณี ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายที่มีประสบการณ์
การทะเลาะวิวาท 6 คน จากโรงเรียนในพืน้ทีเ่มืองมะลงั ภูมิภาคชวาตะวนัออก ประเทศอินโดนีเซีย 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูใช้การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์รายกรณี ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของนกัเรียนเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
ตามท้องถนนเป็นทัศนคติทางลบ ซึ่งทศันคติเชิงลบสามารถอธิบายได้  7 ประเด็นหลัก คือ กลุ่ม
ของนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้  การให้ความหมายของการทะเลาะวิวาทของกลุ่มนกัเรียน 
เงื่อนไขของโรงเรียน วิธีการป้องกนั วิธีการแก้ไข บทบาทของบุคคลหรือโรงเรียนในการป้องกนัการ
ทะเลาะวิวาท บทบาทของบุคคลหรือโรงเรียนในการแก้ไขทะเลาะวิวาท 
 Malihah et al. (2015) ได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับความสามัคคี
ภายในกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
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กรณีศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาเอกสารและวรรณกรรม 
ผลการวิจยัพบว่า การทะเลาะวิวาทกนัระหว่างนักเรียนเกิดขึน้จากความเกลียดชัง ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มนกัเรียน อีกทัง้กระบวนการเข้ากลุ่มของนักเรียนมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติของ
วยัรุ่น และเลือกกลุ่มเพื่อนที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศยัตัง้อยู่ใกล้กนั มีความสนใจร่วมกนั เที่ยวสถานที่
เดียวกัน ทัง้นีก้ระบวนการสร้างความสามัคคีกันในหมู่สมาชิกกลุ่มนักเรียนเร่ิมต้นด้วยการ
ปฏิสัมพันธ์กัน ท ากิจกรรมร่วมกันและสร้างความรู้สึกสามัคคี ซึ่งความสามัคคีภาย ในกลุ่มน า
นักเรียนไปสู่การทะเลาะวิวาท เมื่อกลุ่มของนักเรียนได้รับการคุกคามจากกลุ่มอ่ืน การทะเลาะ
วิวาทจะเกิดขึน้เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนกับคู่อริ นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับ
พฒันาการด้านอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของวยัรุ่น 
 Kanyajit and Payakkakom (2015) ท าการศึกษาแนวทางในการยุติการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การ
ทะเลาะวิวาท รวมถึงศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการยุติการทะเลาะของนกัเรียน นอกจากนี ้ยงัมี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสนอรูปแบบและมาตรการป้องกันส าหรับการจัดการการทะเลาะวิวาทของ
นกัเรียน ซึ่งการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเล่าเร่ืองของ
กลุ่มตวัอย่างที่เลือกผ่านการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มสนทนาถูกจดัท าขึน้เพื่อระดมความคิด
เพื่อหาแนวทางในการยุติการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น         
2 ส่วนคือ  
  1. การสมัภาษณ์เชิงลึกมุ่งเน้นการส ารวจสถานการณ์และสาเหตขุองการทะเลาะ
วิวาทของนกัเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
   1.1 นกัเรียนอาชีวศึกษา 
   1.2 ครอบครัวของนักเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและผู้บาดเจ็บที่
ได้รับผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท ได้แก่ ผู้ปกครองและผู้ปกครอง 
   1.3 กลุ่มเพื่อนในวยัเดียวกนัเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้อง  
   1.4 โรงเรียน/สถาบนั ได้แก่ ครู อาจารย์ 
   1.5 ชุมชน เช่น ประชาชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ของการก่ออาชญากรรมหรือ
พืน้ที่ใกล้เคียง 
  2. การเล่าเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอปุสรรคของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทะเลาะ
วิวาทของนกัเรียน ได้แก่ 
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   2.1 ผู้ บริหารสถานีต ารวจหรือหัวหน้างานของผู้ที่จัดการและก าหนด
นโยบายเพื่อยุติการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน 
   2.2 เจ้าหน้าที่ต ารวจของกองคุ้มครองเด็กและสตรี 
   2.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจหน่วยปราบปราม สถานีต ารวจในพืน้ที่ที่มีการ
ทะเลาะวิวาทของนกัเรียน 
   2.4 ค รู/อาจารย์จ านวน  70 คนจากโรงเรียนของรัฐและเอกชน /
สถาบนัการศึกษา 
  ผลการวิจัย จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจุบนัปัญหานกัเรียนทะเลาะวิวาท
กนั เนื่องจากนกัเรียนต้องการการยอมรับจากรุ่นพี่ อีกทัง้อาวธุที่ใช้ในการทะเลาะวิวาทหาได้ง่ายจงึ
น ามาใช้ในการต่อสู้  ซึ่งการกระท าดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อนกัเรียนที่เรียนในสถาบนัเดียวกนั และ
เป็นการท าลายชื่อเสียงของสถาบันและครอบครัวของนักเรียนที่ก่อเหตุ และผลจากการเล่าเร่ือง
แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องในการยุติการทะเลาะวิวาทของนักเรียนจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันและปรับปรุงข้อมูล ส่วนการยุติ
การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนพบปัญหาและอปุสรรค เช่น การลดจ านวนบุคลากรที่ท างานร่วมกัน
ในเครือข่าย การขาดการประสานงาน และความไม่สอดคล้องของนโยบาย ท าให้เกิดความไม่เต็ม
ใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินมาตรการป้องกนั เป็นผลท าให้ปัญหานกัเรียนทะเลาะวิวาท
ยงัมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีส้ถานศึกษาจะต้องก าหนดนโยบายการป้องกนัอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม
กบัการเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อมีพฤติกรรมต้อง
สงสัย ครูอาจารย์ควรเข้าไประงบัเหตทุี่น าไปสู่การต่อสู้ทันที นอกจากนี ้สถาบนัการศึกษาจะต้อง
ร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในพืน้ที่
ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเครือข่ายเหล่านีค้วรมีความพร้อมในด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการป้องกนัตวัเองและสามารถแจ้งข้อมูลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอย่างรวดเร็ว อีกทัง้
สถานศึกษาควรมีหลักสตูรการเรียนการสอนกิจกรรมค่ายผู้น า เพื่อให้นักเรียนสามารถพฒันาการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในเชิงบวกและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจยันีส้ามารถน าไป
จดัท าคู่มือเพื่อยุติการทะเลาะวิวาทนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
  โดยสรุปจากงานวิจยัที่เกีย่วข้องในประเด็นการทะเลาะวิวาทท าให้ทราบถึงสาเหตุ
ของการทะเลาะวิวาทเกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเกลียดชงั ความขดัแย้ง การ
มีพัฒนาการทางอารมณ์ไม่เหมาะสม ความต้องการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน ศักดิ์ศรี ฯลฯ ซึ่งจาก



 64 

 
 

ปัจจัยเหล่านีจ้ะเห็นได้ว่าความคิดหรืออารมณ์ทางด้านลบเป็นตัวน าส าคัญที่น าไปสู่การทะเลาะ
วิวาทและก่อให้เกิดการสญูเสียขึน้ 
 5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการให้อภัย 
 Fehr et al. (2010) ท าการศึกษาเส้นทางสู่การให้อภัย ด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยการค้นคว้ารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการให้อภัยและหาค่า
สหสมัพนัธ์ของการให้อภยั พบว่าการให้อภยัเกิดขึน้จากการรับรู้ของผู้เสียหายว่าผู้กระท าความผิด
ท าความผิดนัน้แบบไม่ได้ตัง้ใจกระท า แต่เป็นผลมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ เจตนาในการกระท า
ผิดมีความสมัพันธ์กับการให้อภยั ค าขอโทษมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการให้อภยั จากงานวิจยันี ้
บ่งชีว่้าเพศหญิงให้อภยัได้มากกว่าเพศชาย ส่วนอายุก็มีความสมัพนัธ์การให้อภยั เมื่ออายุมากขึน้ 
บุคคลจะมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนความคิดให้เกิดการให้อภัยได้ นอกจากนี ้ไม่พบความสัมพันธ์ของ
เวลาและการให้อภยั 
 Hook et al. (2012) ศึกษาโมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างการร่วมมือของผู้เสียหายกบัการให้
อภัย พบว่าผู้ เสียหายที่มีแนวโน้มการให้อภัยสูงจะการตอบสนองต่อการกระท าผิดด้วยการ
ตัดสินใจให้อภัยมากกว่าการให้อภัยทางอารมณ์ ซึ่งในการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรท า
ประเมินผู้รับค าปรึกษาด้วยความเข้าใจในความขดัแย้ง ความเจ็บปวด และมมุมองการให้อภยัของ
ผู้รับค าปรึกษา 
 Lichtenfeld et al. (2019) ท าการศึกษาอิทธิพลของการให้อภยัจากการตัดสินใจและการ
ให้อภัยทางอารมณ์ที่มีต่อการอนุมานสาเหตุ พบว่าการให้อภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
อนุมานสาเหตดุ้านความรับผิดชอบของพฤติกรรม เมื่อผู้กระท าผิดมีการให้อภยัทางอารมณ์ต ่าก็มี
ความรับผิดชอบต ่า 
 Luskin et al. (2019) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้อภัยแบบ REACH model 
ส าหรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย Karnatak ในเมือง Darwha ในประเทศอินเดีย เป็นการศึกษา
เชิงทดลองที่ใช้เวลา 5 สัปดาห์ มีการวดัผลสามครัง้ (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5) ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีจ านวน = 
124 คน (นับถือศาสนาฮินดู 100 คน อิสลาม 18 คน คริสต์ 5 คน และเชน 1 คน) ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมการให้อภัยแบบ REACH model มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปใน
ทางบวก รวมทัง้มีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถท านายว่าผลของโปรแกรมการให้
อภัยแบบ REACH model มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การได้รับรู้ว่าผู้ กระท าผิดมีความเชื่อทาง
ศาสนาสอดคล้องกบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรม ท าให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการให้อภยัมากกว่านบัถือศาสนา
ที่ไม่สอดคล้องกนั ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรที่จะพิจารณาบทบาทของวฒันธรรมในอินเดีย
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ด้านการส่งเสริมการให้อภยั และอาจปรับโปรแกรมการให้อภัยให้เหมาะสมกบัชาวฮินดูและมสุลิม
ในอินเดีย  
 Harper et al. (2014) ท าการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการให้อภัยด้วยตนเอง ซึ่ง
ดดัแปลงมาจากโปรแกรมการให้อภยั the REACH Forgiveness intervention ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 41 คนที่ได้รับการสุ่มให้เรียนรู้คู่มือการให้อภัย
ด้วยตนเองเป็นเวลา 6 ชัว่โมง โดยผู้ เข้าร่วมจะถูกประเมิน 3 ครัง้ในเวลาที่ก าหนด  ผลการศึกษา 
พบว่า การเรียนรู้ด้วยคู่มือการให้อภยัด้วยตนเองเป็น 6 ชัว่โมงสามารถท าให้เกิดการให้อภยัได้มาก
ขึน้ นอกจากนีก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยคู่มือการให้อภยัด้วยตนเองก็
มีประสิทธิภาพเท่ากบัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้อภัยผ่านในรูปแบบการบ าบดัแบบกลุ่ม ดงันัน้ 
สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยคู่มือการให้อภยัด้วยตนเองเป็นรูปแบบหนึ่งในการบ าบดัการให้
อภยัทางจิตวิทยา สามารถช่วยบุคคลสามารถจัดการกับความรู้สึกในฐานะที่เป็นผู้ที่ถูกกระท าให้
เกิดการให้อภยัได้ 
 จากงานวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกบัการให้อภยัพบได้ว่า การที่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจะเกิด
การให้อภยันัน้จะมีองค์ประกอบหรือกระบวนการของการให้อภยัที่อาจจะแบ่งเป็นกระบวนการทาง
ความคิด และความรู้สึก โดยในส่วนของการท างานทางความคิดจะมีการประเมินจากเจตนา 
ความตัง้ใจ ความรับผิดชอบ เหตผุลที่ผู้กระท าความผิดได้ท าซึ่งจะน ามาสู่การให้อภยัทางความคิด 
ส่วนการท างานทางความรู้สึกและอารมณ์จะพิจารณาผ่านความรู้สึกว่าผู้กระท าความผิดได้ขอ
โทษต่อสิ่งที่เกิดขึน้มากน้อยเพียงใด มากพอที่จะท าให้ผู้ ได้รับความเสียหายสามารถเปลี่ยนจาก
อารมณ์ทางลบมาสู่อารมณ์ทางบวกได้หรือไม่ ผู้เสียหายเร่ิมเกิดความเห็นอกเห็นใจ และสามารถ
ให้อภยัทางอารมณ์ได้ 
 ผู้ วิจยัได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้อภยัในประเทศไทย พบว่าการศึกษาการให้
อภัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจยัหรือลักษณะที่ส่งผลต่อการให้อภยั มี
การพฒันาโมเดลเพื่อศึกษาตวัแปรที่มีผลต่อการเกิดการให้อภยั นอกจากนีม้ีการศึกษาเพื่อพฒันา
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั่วไปและวัยรุ่นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจากการทบทวน
งานวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์การให้อภัยและการ
พัฒนาการให้อภัยให้กับบุคคลกลุ่มใด ๆ มีไม่มากนัก จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพในลกัษณะของกรณศีึกษาเกี่ยวกบัการให้อภยัของผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนที่
ถูกท าร้ายร่างกายสาหสัในคดีอาญา 
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 จากงานวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกบัการให้อภยัพบได้ว่าการให้อภยัจะเป็นผลมาจากการที่บุคคล
มีความยืดหยุ่นทางความคิด ความรู้สึก สามารถที่จะประนีประนอมต่อรองทางความรู้สึกที่ถูก
กระท าหรือตกเป็นผู้เสียหายได้ ซึ่งมีพืน้ฐานส าคญัคือการเห็นอกเห็นใจต่อผู้กระท าความผิดที่ขอ
โทษต่อพฤติกรรมดงักล่าว นอกจากนีผู้้ เสียหายที่เกิดการให้อภยัจะมีลกัษณะของการเข้าไปจดัการ
หรือเผชิญกับปัญหาทางความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึน้ ไม่พยายามหลีกหนีหรือหมกมุ่นอยู่กับ
อารมณ์ด้านลบจนไม่สามารถให้อภยัผู้กระท าความผิดได้ 
 5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย 
  Armstrong (2010) ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นหนทางสู่
การให้อภยั: วิธีการและการให้อภยัภายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คณุภาพแบบกรณีศึกษา ผู้ เสียหายที่ยินยอมเข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยตามกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถเยียวยา
ผู้ เสียหายจากการส านึกผิดอย่างจริงใจของผู้กระท าความผิด และก่อให้เกิดการแสดงออกของการ
ให้อภัยของผู้ เสียหายตามมา ในการประสานการประชุมไกล่เกลี่ยตามกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ระหว่างผู้ เสียหายและผู้กระท าผิด เพื่อให้ผู้กระท าผิดตระหนกัในการกระท าผิดที่เกิดขึน้
และรับรู้ถึงผลกระทบที่ผู้ เสียหายได้รับ เป้าหมายหลักของการฟื้นฟูความยุติธรรมนี ้คือการที่
ผู้ เสียหายมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดแทนการลงโทษทางอาญา เมื่อ
ผู้ เสียหายรู้สึกพอใจกับประชุมวางแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู ก็จะท าให้ผู้ เสียหายรู้สึกว่าได้รับความ
ยตุิธรรมและให้อภัยผู้กระท าผิดได้มากขึน้ จากการศึกษาในครัง้นี ้ข้อมลูที่ค้นพบชีใ้ห้เห็นว่าการ
แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนัน้
การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบยุติธรรมทางอาญาเป็นมากกว่าการให้
อภัย ซึ่งการให้อภัยของผู้ เสียหายจะเพิ่มขึน้หลังจากได้เข้าร่วมการประชุมจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด
ฟืน้ฟูผู้กระท าผิด 
 Ezeihuoma (2018) ท าการศึกษาวิจยัแบบการวิเคราะห์อภิมาณ โดยรวบรวมการศึกษาที่
น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่าง
ผู้ เสียหายที่ได้รับกระทบจากการกระท าผิดของผู้กระท าผิด พบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ว่า 
ผู้ เสียหายที่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเกิดความพึงพอใจ ลดความโกรธ เห็น
การส านึกผิดและได้รับการขอโทษจากผู้กระท าผิด การให้อภยัสามารถเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัการเข้า
ร่วมประชุมแผนตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายได้พดูถึงสิ่งที่
ตนได้รับผลกระทบจะท าให้เกิดการให้อภยัมากขึน้  
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 Department of Child Safety Youth and Women (2018) ท าการวิจัยประเมินโครงการ
การใช้กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งโครงการนีน้ ามาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีผู้เสียหายและผู้กระท าผิดทีเ่ป็นเด็กและเยาวชน จากการศึกษาพบว่าอาชญากรรมอาจ
ส่งผลให้ผู้ เสียหายได้รับอันตรายและบาดเจ็บ ซึ่งผู้ เสียหายที่ถูกท าร้ายร่างกายและความรุนแรง
ได้รับผลกระทบด้านลบ เช่น การบาดเจ็บทางร่างกาย การสญูเสียทางการเงิน และผลกระทบทาง
จิตใจ เช่น ความเครียด ความโกรธ ภาวะซึมเศร้า โรคเครียดหลังจากเผชิญสถานการณ์ (PTSD) 
ความรู้สึกอับอายหรือรู้สึกผิด และความรู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นต้น ผู้ เสียหายส่วนใหญ่ต้องการให้
ผู้ กระท าความผิดรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กับผู้ เสียหาย ทัง้อันตรายและความบาดเจ็บทาง
ร่างกายและจิตใจ มีผู้เสียหายร้อยละ78 ต้องการเห็นความส านึกผิดในตัวผู้กระท าความผิด และ
ร้อยละ 76 ต้องการพดูคยุไกล่เกลี่ยข้อตกลงโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เข้ามาช่วย
จัดการผลกระทบของอาชญากรรม ซึ่งผลลัพธ์การศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ เสียหายและ
ผู้ กระท าความผิดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมากกับกระบวนการประชุมเชิงยุติธรรม
สมานฉันท์ ผู้เสียหายมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมในที่ประชุม ได้รับสิทธิ
และได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ นอกจากนี ้เยาวชนที่เป็นผู้ กระท าผิดยังได้เรียนรู้อารมณ์
ความรู้สึกทางบวก เช่น มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจในผลกระทบของการกระท าผิดที่มี
ต่อบุคคลอ่ืน และมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ 
 จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องในประเด็นผู้ เสียหายจะพบได้ว่า การให้อภยัจะเกิดขึน้
เมื่อผู้ เสียหายได้รับรู้ถึงความยุติธรรมที่ได้รับ ไม่ว่าจะผ่านการชดเชยเยียวยาหรือการได้รับค าขอ
โทษ การส านึกผิดจากผู้กระท าความผิด มากกว่านัน้หากทัง้ผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายได้เข้า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะท าให้ทัง้สองฝ่ายได้เรียนรู้และรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึน้ 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดความรู้สึกโกรธ และเกิดการอภยัของผู้เสียหาย จะเห็นได้ว่าการเกิดการให้อภยั
ของผู้ เสียหายจะเป็นผลมาจากการการที่บุคคลรับรู้อารมณ์ทางลบที่เกิดขึน้กบัตนเอง และค่อยๆ
ท าความเข้าใจผ่านการประเมินสิ่งที่เกิดขึน้ทัง้ในมิติของผู้กระท าความผิด และมิติด้านความคิด/
ความรู้สึกของตนเอง หลังจากนัน้หากเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือคลายจากอารมณ์ด้านลบก็จะ
เข้าสู่แนวทางในการจัดการกบัอารมณ์และความคิดดังกล่าวจนพัฒนามาสู่การตัดสินใจให้อภัย 
การให้อภยัทางอารมณ์ และพฤติกรรมการให้อภยั 
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6.กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเกี่ยวกบัประสบการณ์การให้อภยัของผู้ เสียหาย โดยท าการ
ส ารวจค้นหา ท าความเข้าใจและอธิบายกระบวนการในการอภัยตามประสบการณ์ที่เกิดขึน้ของ
ผู้ เสียหาย เพื่อมุ่งหวังที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การให้อภัยที่สอดคล้องกับบริบท
เฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา ทัง้นีจ้ากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอภัย พบได้ว่า มีแนวคิดที่ส าคัญๆ ได้แก่ แนวคิดมุมมอง
ทางศาสนา แนวคิดชีวจิตสงัคม และแนวคิดทาวจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งจากการสังเคราะห์ของผู้ วิจัย
พบว่าแนวทางส าคัญของกระบวนการการให้อภัยคือ การที่บุคคลรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ เช่น 
โกรธ เสียใจ กลัว เป็นต้น บุคคลจะท าความเข้าใจเกี่ยวความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึน้ น าไปสู่การ
ประเมินทางความคิดและความรู้สึกที่เกดิขึน้ และบุคคลเลือกตดัสินใจจดัการปัญหาหรือจดัการกบั
ความรู้สึกอารมณ์ทางลบนัน้ ทัง้นีเ้มื่อจัดการกับปัญหาได้ จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่จะให้อภัย 
หรือเกิดการให้อภยัทางอารมณ์ บุคคลจะมีความรู้สึกกลางๆหรืออารมณ์ทางบวก และน ามาสู่การ
แสดงพฤติกรรมการให้อภัย ซึ่งการที่จะเข้าใจต่อประสบการณ์ของกระบวนการให้อภัยที่มีความ
ลึกซึง้และซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเพื่อศึกษา
ค้นหาและอธิบายกระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อันเ ป็นลักษณะเฉพาะตามบริบทการเข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 เมื่อได้กระบวนการให้อภัยที่ของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
คดีอาญา น ามาสู่แนวทางให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย ซึ่งผู้ วิจัยจะบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ  โดยใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบผสมผสานทฤษฎี ทัง้แนวคิดการ
ให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Center Therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษา
ตามแนวคิดเกสตัลท์ (Gestalt Theory) การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง (Supportive 
Psychotherapy) แนวทางการให้ค าปรึกษาแบบการรู้ก ารคิดและพฤติกรรม  (Cognitive 
behavioral therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก  (Positive Psychology 
Therapy) การให้ปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing) และการให้ค าปรึกษา
แบบวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis Theory) มาเป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาตามกระบวนการให้อภยัของผู้เสียหายที่ค้นพบ 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัการให้อภยัของผู้เสยีหายทีเ่ป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหสัจากคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง



 
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาประสบการณ์การให้อภัยของ
ผู้เสียหาย: กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ซึ่งผู้ วิจยัมีขัน้ตอนในการวิจยัดงันี ้
 3.1 วิธีการศึกษา  
 3.2 ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยั 
 3.3 พืน้ที่ด าเนินการวิจยั 
 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.7 การตรวจสอบสอบความเชื่อถือได้ของข้อมลู 
 3.8 การพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมลู 

3.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีใ้ช้การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณศีึกษา เพื่อค้นหา และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายจากคดีอาญา ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิง
ลึกและรอบด้านเกี่ยวกบักระบวนการการให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายในคดีอาญามีต่อการ
กระท าผิดของเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย (Participants) 
 ผู้ให้ข้อมูล (Participants) ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ เยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสที่เป็นผู้ เสียหายใน
คดีอาญา กลุ่มที่สอง ได้แก่ นักวิชาการหรือนักจิตวิทยาที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เสียหายในคดีอาญา 
ผู้ วิจัยจึงต้องด าเนินการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง โดยคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ซึ่งมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์ (Inclusion criteria) ที่
ผู้ วิจยัก าหนดขึน้ โดยการเข้าถึงผู้ให้ข้อมลูแต่ละกลุ่มจะด าเนินการ ดงันี ้
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 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เยาวชนไทย อายุ 15-18 ปี ที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสจาก
การทะเลาะวิวาทและเป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา เนื่องจากเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา จ านวนกลุ่มตวัอย่างขึน้อยู่กบัความอ่ิมตัวและความสมบูรณ์ของข้อมลูที่สามารถช่วย
ตอบค าถามการวิจยัครัง้นี ้อย่างไรก็ดีมีข้อแนะน าเบือ้งต้นเกี่ยวกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสม
ในการศึกษาแบบกรณีศึกษา จ านวน 5 ราย (Creswell & Poth, 2007) โดยส าหรับการศึกษาวิจัย
ในครัง้นีเ้พื่อให้เข้าใจถงึสถานการณ์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามบริบทพืน้ทีแ่ละเวลาที่เกิดขึน้ใน
ขณะนัน้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 ราย เพื่อใช้ในการค้นหากระบวนการให้
อภัย โดยมุ่งเน้นเยาวชนที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งการศึกษาวิจัยใน
ครัง้นีต้้องการศึกษาถึงกระบวนการในการให้อภัยของเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสและ
ได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงแบ่งการค้นหาผู้ ให้ข้อมูล
หลักออกเป็น 2 วิธีการ เพื่อให้ได้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัที่มีประสบการณ์เข้มข้นตรงตามที่ต้องการศึกษา 
ดงัต่อไปนี ้
  1. การใช้แบบส ารวจลกัษณะการให้อภยั เพื่อน าไปสู่ผู้ให้ข้อมลูหลกั โดยงานวิจัย
นีไ้ม่ได้ใช้การคดักรองเพื่อจุดประสงคก์ารเป็นตวัแทนของประชากร แต่น ามาใช้เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมลู
หลักที่มีลกัษณะการให้อภัยผู้ อ่ืนในระดบัค่อนข้างให้อภัยขึน้ไป ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยัให้
ได้มากที่สดุ  
  2. การประสาน เจ้าหน้าที่ ส่ วนมาตรการพิ เศษและคุ้ มครองสวัสดิภาพ             
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้เข้าถึงผู้ให้ข้อมลูหลกั 

 3.2.1.1 เยาวชนท่ีเข้าเกณฑ์การเป็นกรณีศึกษา (คัดเข้า) 
  1) เกณฑ์ด้านอายุ 

   การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาในเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง เพศชายอายุ 15-18 ปี  

  2) เกณฑ์ด้านการถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัส 
   เยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสจากการทะเลาะวิวาทท าร้าย
ร่างกายของเยาวชนและได้รับผลกระทบจากการกระท าผิด ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562-2563   
   อนัตรายสาหสันัน้ตามมาตรา 297 ประมวลกฎหมายอาญา คือ 
    (1) ตาบอด หูหนวก ลิน้ขาด หรือเสียฆานประสาท 
    (2) เสียอวยัวะสืบพนัธุ์ หรือความสามารถสืบพนัธุ์ 
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    (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้หรืออวยัวะอ่ืน 
    (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตวั 
    (5) แท้งลกู 
    (6) จิตพิการอย่างติดตวั 
    (7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรือ้รังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
    (8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบ
วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวนั 

  3) เกณฑ์ด้านการให้อภัย 
   ผู้เสียหายมีคะแนนจากการประเมินด้วยแบบวดัการให้อภยัส าหรับวยัรุ่น 
ของ รัก ชุณหกาญจน์ (2556b) มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 4.50 ขึน้ไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างให้อภัยขึน้ไป และมีเข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา มาตรา 90 ตาม
พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  4) เกณฑ์ด้านความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย 
   เยาวชนที่เป็นกรณีศึกษามีความสมัครใจเข้าร่วมวิจัยและยินดีให้ข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย สะดวกที่จะสละเวลาให้ข้อมูล
และให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี อีกทัง้ผู้ เข้าร่วมวิจยัทุกรายสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
จนกระทัง่ด าเนินการวิจยัเสร็จสิน้ 

 3.2.1.2 เยาวชนท่ีไม่เข้าเกณฑ์การเป็นกรณีศึกษา (คัดออก) 
   1. เยาวชน ไม่สามารถจดจ าประสบการณ์และความรู้สึกของตนใน
ช่วงเวลาดงักล่าวได้ 
   2. เยาวชน ไม่สมคัรใจเข้าร่วมการวิจยั 
   3. เยาวชน ผู้มีประสบการณ์ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสจากการ
ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย แสดงความจ านงขอยุติการเข้าร่วมการวิจยั 
   4. เยาวชนไม่สามารถเข้าร่วมการวิจยัตลอดโครงการวิจยัได้ 

 3.2.2 ผู้เชี่ยวชาญ 
  ผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ท างานหรือศึกษาเกี่ยวกับการให้อภยั จ านวน 5 ท่าน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้อภัย การให้
ค าปรึกษาเพื่อพฒันาการให้อภยัในวยัรุ่น และกลุ่มนกัปฏิบตัิการ ได้แก่ นกัจิตวิทยาที่ให้ค าปรึกษา
ผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวกลาง โดยคัดเลือกจากการมีผลงานวิจัยหรือบทความเกี่ยวกับการให้อภัยตีพิมพ์ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนและ
ยงัท างานด้านนีอ้ยู่ 

 3.2.3 วิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ วิจยัใช้วิธีการเข้าสู่สนามวิจยัแบบเปิดเผย (Overt)  ดงันี ้
   1) ผู้ วิจัยได้ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมลูอย่างเป็นทางการ
จากมหาวิทยาลยัถึงหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อเข้าเก็บข้อมลูอย่างถูกต้อง 
   2) ผู้ วิจัยแนะน าตัว และชีแ้จ้งวตัถุประสงค์ของการวิจัยแก่ผู้อ านวยการ
ส านักอ านวยการประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและหัวหน้าส่วนมาตรการพิเศษและ
คุ้มครองสวสัดิภาพ เพื่อสอบถามความสมคัรใจและยินยอมให้ผู้ วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์ เมื่อผู้ให้
ข้อมลูแสดงความสมคัรใจและยินยอม 
   3) ผู้ วิจัยแนะน าตัว สร้างสัมพันธภาพ อธิบายเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมลูเกิดความไว้วางใจ พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมลู ความรู้สึก 

3.3 พืน้ท่ีด าเนินการวิจัย 
 ส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวสัดิภาพ ชัน้ 1 โซนบี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ผู้ วิจัยจึงใช้การสมัภาษณ์แบบออนไลน์ 
ร่วมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตามความสะดวกและความประสงค์ของผู้ ให้ข้อมูลหลัก                
การศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ด้สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมด 8 ราย ซึ่งเป็นผู้ เสียหายที่ประสงค์เข้าร่วม
การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 ผู้ วิจยั เนื่องจากการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพแบบกรณีศึกษา 
เพื่อค้นหา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายจาก
คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและรอบด้านเกี่ยวกับกระบวนการการให้อภัยของเยาวชน
ผู้เสียหาย ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัย
ครัง้นีไ้ด้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการที่ผู้ วิจยัท างานในต าแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
เพื่อแนะน าช่วยเหลือผู้ เสียหายและครอบครัว เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เสียหายก่อนเข้าร่วมการใช้
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มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ ช่วยผู้ประสานการประชุม
ในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งท าให้ผู้ วิจยัเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์การให้อภัยที่เกิดขึน้ระหว่างผู้กระท าความผิดกับ
ผู้ เสียหาย อีกทัง้ในช่วงเวลาที่ผู้ วิจัยได้เรียนในหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ แขนงจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา ผู้ วิจัยได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษาซึ่งจะเข้ามาช่วยในการวางท่าที การใช้ค าพดู การสังเกตในช่วงของการเก็บข้อมูลผ่าน
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการได้มีโอกาสเรียนวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าให้ผู้ วิจยัมีกรอบแนวคิด 
ความรู้ ความเข้าใจอนัเป็นฐานส าคญัที่จะสามารถด าเนินงานวิจยัได้อย่างมีคณุภาพ 
 3.4.2 แนวค าถามสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่ผู้ ให้ข้อมูลบอกเล่าการให้
อภยั กระบวนการการให้อภัย ปัจจยัที่น าไปสู่การให้อภยั ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองทัง้หมดจากผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมดจ านวน 8 ราย ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ครัง้ละ 45 – 60 
นาที ร่วมกบัการบนัทึกข้อมลู จนได้ข้อมลูที่มีความอ่ิมตวัแบบสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบุคคล  
 แนวค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัผู้ให้ข้อมลู ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
  1) ค าถามสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่ วไป  ประกอบด้วย อายุ  ระดับการศึกษา 
สถาบนัการศึกษา เป็นผู้เสียหายในคดี จ านวนผู้กระท าความผิด ลกัษณะการถูกท าร้าย ลักษณะ
การบาดเจ็บ อาการในปัจจุบนั และผลกระทบที่ได้รับ 
  2) ค าถามสัมภาษณ์หลัก มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการให้อภยั ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์กระบวนการในการอภยัว่าเป็นการท างานของความคิด
และอารมณ์ความรู้สึก เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกคบัข้องใจจากการถูกละเมิดหรือการกระท าผิดจาก
บุคคลอ่ืน บุคคลจะประเมินสิ่งที่เกิดขึน้โดยใช้ความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการรับรู้ถึง
ความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ เสียใจ กลวั ต้องการแก้แค้น เกิดกระบวนการคิดในการท าความเข้าใจ 
การประเมินเกี่ยวความคิดและความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึน้ และน าไปสู่การจัดการความคิดและ
ความรู้สึกที่เกิดขึน้จากสถานการณ์ว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข หลังจากนัน้บุคคลจะเปลี่ยนแปลง
ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกทางลบให้เป็นความรู้สึกกลางๆหรือทางบวก จนน าไปสู่การ
ตัดสินใจให้อภัย หรือการเกิดการให้อภัยทางอารมณ์ และการแสดงพฤติกรรมการให้อภัย  ซึ่ง
ค าถามดงัต่อไปนีเ้ป็นค าถามหลักที่จะน ามาใช้ในการค้นหากระบวนการให้อภยัของผู้ให้ข้อมลู แต่
จะสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับบทสนทนาที่เกิดขึน้ ณ ช่วงเวลานัน้ โดยมีตัวอย่างข้อค าถาม
ดงันี ้ 
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  - “คุณมีความคิดเห็น และรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้” (การรับรู้อารมณ์
ด้านลบ)   
  - “เพราะเหตุใด คุณถึงเลือกที่จะตัดสินใจจัดการกับความคิดและอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึน้” (ประเมินและท าความเข้าใจ)  
  - “ช่วยอธิบายถึงแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ให้ฟัง
หน่อย” (การจดัการกบัความคิด/ความรู้สึก)   
  - “คุณมีความคิด และความรู้สึกอย่างไรกับวิธีการที่คุณใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้” (ตรวจสอบความเข้าใจ/ความเห็นใจ)  
  - “เมื่อคุณได้จัดการแก้ไขปัญหาแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกอย่างไรบ้าง” (ตรวจสอบพฤติกรรมการให้อภยั)   
  - “คุณคิดว่าการให้อภัยคืออะไร” (ตรวจสอบความคิด/ความรู้สึก/พฤติกรรมการ
ให้อภยั)  
  - “คุณคิดว่าการที่จะให้อภัยผู้ อ่ืนได้นัน้จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง” 
(กระบวนการในการให้อภยั)  
  - “ที่คุณบอกว่าสามารถให้อภัยผู้ กระท าความผิดได้แล้วนัน้  ในความคิด 
ความรู้สึกของคณุเกิดอะไรขึน้บ้าง” (ตรวจสอบความคิด/ความรู้สึก/พฤติกรรมการให้อภยั)  
  - “ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดกระบวนการท างานทางความคิด ความรู้สึกอย่างไร
บ้างก่อนที่คณุจะสามารถให้อภยัผู้กระท าความผิดได้” (กระบวนการในการให้อภยั)  
  - “คณุปรับเปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็นอารมณ์ทางกลางๆ หรืออารมณ์ทางบวก
ได้อย่างไร” (ประเมินอารมณ์) 
  - “คณุมีมมุมองต่อการให้อภยัของคณุอย่างไร” (ประเมินความคิด) 
  - “คณุปรับความคิดของคณุอย่างไรต่อผู้กระท าความผิด” (ประเมินความคิด) 
  - “มีปัจจยัอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตดัสินใจให้อภัยของคุณ” (กระบวนการในการ
ให้อภยั) 
  - “การให้อภยัมีประโยชน์ต่อคณุอย่างไร” (ประเมินความคิด) 
  - “การให้อภยัของคณุมีผลต่อผู้กระท าผิดอย่างไร” (ประเมินความคิด) 
  - “คณุจะท าอย่างไรให้การให้อภยัยงัคงอยู่ต่อไป” (ประเมินความคิด) 
  - “หลักค าสอนทางศาสนามีผลต่อการให้อภัยของคุณอย่างไร” (ความเชื่อทาง
ศาสนา) 
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 ทัง้นีอ้าจจะมีการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกบัค าถาม
วิจยัและวตัถุประสงค์การวิจยั 

ตาราง 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถามกบัแนวทางการศึกษากระบวนการให้อภยัที่ได้จาก
ข้อสรุปผ่านแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 

กระบวนการให้อภัย 
 

การรับรู้การ
เกิดความคิด/ 
อารมณ์ทางลบ 

ประเมินและ
ท าความ
เข้าใจ 

การจัดการ
กับความคิด/
อารมณ์ 

การให้อภัย
ทางความคิด/
อารมณ์/
พฤติกรรม ประเด็นค าถาม 

คุณมีความคิดเห็น และรู้สึกอย่างไรกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 

√    

เพราะเหตุใด คุณถึงเลือกตัดสินใจจัดการ
กับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดขึน้ 

 √   

ช่วยอธิบายแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการ
จดัการกับปัญหาที่เกิดขึน้ 

  √  

คุณมีความคิด และความรู้สึกอย่างไรกับ
วิธีการที่คุณใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

 √   

เม่ือคุณจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้ว เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกอย่างไรบ้าง 

   √ 

คุณคิดว่าการให้อภยัคืออะไร    √ 
คุณคิดว่าการที่จะให้อภยัผู้อื่นได้นัน้
จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

√ √ √ √ 

ที่คุณสามารถให้อภัยผู้กระท าความผิดได้
แล้วนัน้ ในความคิด ความรู้สึกของคุณ
เกิดอะไรขึน้บ้าง 

   √ 

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการท างาน
ทางความคิด ความรู้สึกอย่างไรบ้างก่อนที่
คุณจะสามารถให้อภยั 

√ √ √ √ 

คุณปรับเปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็น
อารมณ์กลางๆ หรืออารมณ์ทางบวกได้
อย่างไร 

√ √  √ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

กระบวนการให้อภัย 
 

การรับรู้การ
เกิดความคิด/ 
อารมณ์ทาง
ลบ 

ประเมินและ
ท าความ
เข้าใจ 

การจัดการกับ
ความคิด/
อารมณ์ 

การให้อภัย
ทางความคิด/
อารมณ์/
พฤติกรรม ประเด็นค าถาม 

คุณมีมุมมองต่อการให้อภยัอย่างไร  √ √  

คุณปรับความคิดของคุณอย่างไรต่อ
ผู้กระท าความผิด 

 √ √ √ 

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจให้อภยัของคุณ 

 √ √  

การให้อภยัมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร  √ √  
การให้อภยัของคุณมีผลต่อผู้กระท าผิด
อย่างไร 

 √ √  

คุณจะท าอย่างไรให้การให้อภยัยงัคงอยู่
ต่อไป 

 √ √  

หลกัค าสอนทางศาสนามีผลต่อการให้
อภยัของคุณอย่างไร 

 √   

 
 3) แบบประเมินเพื่อตรวจสอบแนวทางการให้ค าปรึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญ มาจากผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย น ามาสู่การศึกษาแนวทางให้ค าปรึกษารายบุคคล โดยผู้ วิจัยน าเอา
กระบวนการให้อภัยที่ค้นพบ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2) การท าความเข้าใจ
ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 3) การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นท าให้ไม่จบ ขัน้ที่ 4) การจัดการ
ความคิดและความรู้สึก ขัน้ที่ 5) การตัดสินใจให้อภยั ขัน้ที่ 6) พฤติกรรมให้อภัย มาบูรณาการกับ
แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้การให้อภยั ตามกระบวนการให้อภัยของ
ผู้เสียหายที่ค้นพบ ซึ่งผู้ วิจยัให้ผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินแนวคิดการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในแต่
ละขัน้ของกระบวนการให้อภัย โดยจะต้องมีคะแนนการประเมินตัง้แต่ 16 ขึน้ไปในแต่ละแนวคิด
การให้ค าปรึกษา ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมมากในการน าไปใช้ในการให้ค าปรึกษา 
  3.4.3 แบบบันทึกข้อมูล ส าหรับบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูล และข้อมูลที่
สังเกตได้จากการสัมภาษณ์ เช่น บรรยายกาศ สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่เกิดขึน้ขณะการ
สมัภาษณ์ 
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  3.4.4 อปุกรณ์บนัทึกเสียง ใช้ส าหรับบนัทึกเสียงขณะสมัภาษณ์ 
  3.4.5 เคร่ืองมือคัดกรองเบือ้งต้น ผู้ วิจัยใช้เป็นเพียงเพื่อการคัดกรองผู้ ให้ข้อมูล
หลกัที่มีคณุสมบตัิตรงตามกรณีศึกษาที่ผู้ วิจยัต้องการศึกษา ทัง้นีเ้คร่ืองมือคดักรองเบือ้งต้นนีไ้ม่ได้
มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แบบประเมินการให้อภัยส าหรับวัยรุ่นของ รัก ชุณห
กาญจน์ (2556b) ซึ่งวัดลักษณะการให้อภัยของวัยรุ่นโดยรวม 3 แบบ ได้แก่ การให้อภัยตนเอง 
การให้อภัยผู้ อ่ืน และการให้อภัยสถานการณ์ จ านวน 49 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็นแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 7 ระดับ คือ ไม่จริงเลย ส่วนใหญ่ไม่จริง ไม่ค่อยจริง จริง
พอๆกบัไม่จริง จริงบ้าง ค่อนข้างจริง และจริงที่สดุ เคร่ืองมือนีผ้่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
พบว่า มีความความเชื่อมัน่ แบบความสอดคล้องภายใน โดยการหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่าของครอ
นบาค (α-coefficient) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าทัง้ฉบบั คือ .906 และการให้อภยัตนเอง คือ .842 
การให้อภัยผู้ อ่ืน คือ .887 และการให้อภัยสถานการณ์ คือ .885 ในการวิจัยครัง้นีจ้ะใช้ค าถาม
เฉพาะในส่วนของการให้อภัยผู้ อ่ืนเป็นเคร่ืองมือในการคัดกรอง โดยคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลักที่มี
ค่าเฉล่ียคะแนนมากกว่า 4.50 ขึน้ไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดบัค่อนข้างให้อภยัขึน้ไป 
  การแปลผลคะแนน มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนน เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
   1.0 - 2.50 หมายถึง ไม่ให้อภัย คือ เป็นบุคคลที่มีการตอบสนองต่อสิ่งที่
ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจในลกัษณะของการไม่ให้อภยัอยู่เสมอ 
   2.51 - 3.50 หมายถึง ค่อนข้างจะไม่ให้อภัย คือ เป็นบุคคลที่มีการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจค่อนข้างจะมาทางลักษณะของการไม่ให้อภัย และมี
การให้อภยับ้างเล็กน้อย 
   3.51 - 4.50 หมายถึง ให้อภยัปานกลาง คือ เป็นบุคคลที่มีการตอบสนอง
ต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจในลกัษณะของการไม่ให้อภยัพอๆกบัมีลกัษณะการให้อภยั 
   4.51 - 5.50 หมายถึ ง ค่อนข้างจะให้อภัย  คือ เป็นบุคคลที่ มีการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจค่อนข้างจะมาทางลักษณะของการให้อภัย และมี
ลกัษณะของการไม่ให้อภยัอยู่บ้างเล็กน้อย 
   5.51 - 7.00 หมายถึง ให้อภัย คือ เป็นบุคคลที่มีการตอบสนองต่อสิ่งที่
ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจในลกัษณะของการให้อภยัอยู่เสมอ 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth interview) มีแนวทางสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลแบบ
รายบุคคล ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เตรียมการวิจยั ขัน้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมลู และขัน้สรุปการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

 3.5.1 ขัน้เตรียมการวิจัย 
  1) การเตรียมความพร้อมของผู้ วิจยั ผู้ วิจยัได้พฒันาความพร้อมในการด าเนินการ
วิจยั เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจยัได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการวิจยัและได้มาซึ่งผลการวิจยัที่
มีความน่าเชื่อถือ โดยได้เตรียมความพร้อมตนเองทัง้ก่อนการวิจยัและระหว่างการด าเนินวิจยั ดงันี  ้
   1.1) การเตรียมความรู้เร่ืองระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ผู้วิจัยศึกษา
หลักการเชิงทฤษฎีของการวิจยัแบบกรณีศึกษาด้วยตนเองจากการอ่านหนงัสือ ต ารา ผลงานการ
วิจัยทางจิตวิทยา ผลงานวิจัยเชิงกรณีศึกษา และลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาวิจัยเชิงคุณภาพของ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   1.2) การเตรียมความรู้เชิงทฤษฎี ผู้ วิจัยศึกษาเนือ้หาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการให้อภัย การทะเลาะวิวาท รวมทัง้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยแบบ
กรณีศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจสอบตนเองเกี่ยวกบัความรู้ ความรู้สึก ความคิดที่ต้อง
จดักรอบ ก่อนการรับฟังข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูล เพื่อระมดัระวังความคลาดเคลื่อนอาจจะเกิดขึน้ใน
การเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
   1.3) การวางแผนการวิจยั ผู้ วิจยัวางแผนการวิจยัเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่ก่อน
เข้าสนามวิจยั ระหว่างการเก็บข้อมลู และหลงัออกจากสนามวิจยั 
   1.4) ผู้ วิจัยตระหนักได้ว่าตนเองเป็นผู้ วิจัย เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการ
เข้าสนามวิจยั เพื่อรับข้อมลูที่เป็นจริงจากผู้ ให้สมัภาษณ์ โดยค านึงถึงการป้องกนัและลดอคติจาก
การคาดเดา หรือมีแนวคิดล่วงหน้า การฝึกฝนเทคนิคการสมัภาษณ์ การเตรียมการสมัภาษณ์ในแต่
ละช่วง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมผู้ให้ข้อมูล การให้ผู้ให้ข้อมลูระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ และ
การปล่อยให้ผู้ ให้ข้อมูลเล่าเร่ืองด้วยตนเอง และฝึกฝนเป็นผู้ กระตือรือร้นในการฟัง (Active 
listening) การใช้ค าถามเพื่อค้นหาข้อมูล (Exploring questions) ทักษะการบันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมลู โดยค านึงถึงสิทธ์ิของผู้ให้ข้อมลูและจริยธรรมของผู้วิจยัตลอดการ
ด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยให้ความส าคัญแก่ผู้ ให้ข้อมูลที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย เคารพใน
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ประสบการณ์ที่เกิดขึน้ ให้เกียรติและยอมรับข้อมูลที่ได้ว่าเกิดจากประสบการณ์จริงที่ผู้ให้ข้อมลูได้
พบเจอ 
   1.5) ผู้ วิจัยตรวจสอบตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ป รึกษาตลอดการ
ด าเนินการวิจัย ได้แก่ การคุ้มครองสิทธ์ิผู้ให้ข้อมูลหลัก เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ การให้
ความหมายและรหัสข้อมูล การจัดกลุ่มประเด็นของความหมายและรหัสข้อมูล รวมทัง้การเขียน
อธิบายประเด็นอย่างละเอียด 
   1.6) ผู้ วิจยัตระหนกัอยู่เสมอว่าผู้ให้ข้อมลูหลกัถอืเป็นผู้ ร่วมวิจยั เนื่องจาก
ต้องการศึกษาประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกั ผู้ วิจยัจึงให้ความส าคญัและพยายามให้ผู้ให้ข้อมูล
หลกัมีส่วนร่วมในการศึกษา โดยเคารพในความเป็นผู้มีประสบการณ์ ให้เกียรติและยอมรับข้อมูล
ทุกอย่างที่ได้มา และใช้ทกัษะต่างๆ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมลูได้อธิบายประสบการณ์ที่ต้องการศึกษาอย่าง
เต็มใจ 
  2) การเตรียมแนวค าถามในการสมัภาษณ์ (Semi-structure interview) 
   2.1) ผู้ วิจยัสร้างแนวค าถามตามแนวคิดการวิจยัแบบกรณีศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้อภัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวัตถุประสงค์ของข้อค าถามตาม
ปัญหาการวิจัย แล้วเขียนแนวค าถามเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นประเด็นกว้างๆมีความ
ยืดหยุ่นตามการสนทนา ไม่ก าหนดจ านวนค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นข้อมูลเชิงลึก และ
ครอบคลุมประสบการณ์การให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายจากการกระท าผิดของเยาวชนใน
คดีอาญาร่วมกับปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับแนวข้อค าถามให้มีความเหมาะสม จากนัน้จึง
น าข้อค าถามที่ได้จากการปรับไปรับการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 1 ท่าน อาจารย์ผู้มี
ผลงานวิจัยทางด้านการให้อภยั จ านวน 1 ท่าน และนกัจิตวิทยาที่มีความช านาญ จ านวน 1 ท่าน 
ผู้ วิจัยท าการพิจารณาปรับแก้ข้อค าถามร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 
โดยมีการปรับปรุงข้อค าถามทัง้ด้านการปรับภาษาให้มีความชัดเจน เข้าใจและกระชับ โดย
พิจารณาร่วมกบัเนือ้หา เพื่อให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้กบัผู้ให้ข้อมลู 
   2.2) จากนัน้น าแนวค าถามไปลองสัมภาษณ์กบัผู้ที่มีคุณสมบตัิใกล้เคียง
กบัผู้ ให้ข้อมลูจ านวน 2 ราย หลงัจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูรายแรกแล้ว ผู้วิจัยท าการถอดเทปแบบ
ค าต่อค า (Verbatim) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลซ า้อีกครัง้ด้วยการฟังจากเทปบนัทึกเสียง 
เมื่อพบว่าข้อมลูที่ได้ยงัไม่ชดัเจนหรือมีบางค าถามที่ไม่สามารถสื่อไปยงัสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ จึงได้
ท าการปรับแนวค าถามใหม่ให้เหมาะสมมากขึน้ เพิ่มเติมข้อค าถามที่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
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รวมทัง้เพิ่มข้อค าถามแบบเจาะลึก ในกรณีที่ต้องการรับทราบข้อมลูเร่ืองนัน้มากขึน้หรือไม่แน่ใจใน
ค าพูดบางค าของผู้ ให้ข้อมูล นอกจากนี ้เมื่อพบว่ามีค าบางค าไม่ชัดเจน ผู้ วิจัยท าการจดค าถาม
หรือบันทึกค าพูดที่ยังไม่เข้าใจไว้ เพื่อน ากลับไปถามผู้ ให้ข้อมูลอีกครัง้ให้เกิดความกระจ่าง 
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์กับผู้ ให้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยน าข้อค าถามที่ได้รับการปรับจากผู้ ให้
ข้อมลูรายแรกไปสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูรายที่สอง และน ามาท าการถอดข้อความแบบค าต่อค า และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเช่นเดียวกบัผู้ ให้ข้อมูลรายแรก จากนัน้น าไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อท าการปรับแนวค าถามให้เหมาะสมอีกครัง้ แล้วน าข้อค าถามที่ไปท าการเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลูจริงตามขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   2.3) แนวค าถามที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์กระบวนการในการให้อภัย
ของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายจากการกระท าผิดของเยาวชนในคดีอาญาฐานความผิดคดีเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกาย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกอบด้วยแนวค าถามหลักที่เป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกบักระบวนการให้อภยั 
   2.4) แนวค าถามที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการน า
ผลจากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็นแนวทางให้ค าปรึกษา ประกอบด้วยแนวค าถามหลักที่เป็น
ค าถามปลายเปิด โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับเทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั 

 3.5.2 ขัน้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้ วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่
เป็นสนามวิจัยเพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจยั เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู เข้าพบผู้อ านวยการส านักอ านวยการ
ประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและหัวหน้าส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ 
เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัย และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
โครงการวิจยั 
  2) เมื่อได้รับการอนุมตัิให้ด าเนินการเก็บข้อมลูได้ จึงประสานงานกบัหัวหน้าส่วน
มาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อขอความ
ช่วยเหลือในการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลักโดยตรวจสอบคณุสมบตัิที่ตรงตามเกณฑ์ที่ผู้ วิจยัก าหนด
จากแฟ้มประวัติของผู้ เสียหายที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา มาตรา 90 ปี 
พ.ศ. 2562-2563  
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  3) หลังจากพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการเป็นผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ติดต่อ
กบัผู้ ให้ข้อมูลหลักแต่ละราย เพื่อขอความร่วมมือในการเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย พร้อมทัง้ได้แนะน าตัว
และประวัติของผู้ วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจยั รวมทัง้การพิทักษ์
สิทธ์ิของผู้ให้ข้อมูลหลักให้ได้รับทราบ เมื่อผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมการ
ศึกษาวิจยั ผู้ วิจยัจะให้ผู้ให้ข้อมลูท าการประเมินจากแบบคดักรองเบือ้งต้นด้วยตนเอง โดยใช้แบบ
ประเมินการให้อภัยส าหรับวัยรุ่นของ รัก ชุณหกาญจน์ (2556b) คดัเลือกผู้ที่มีคะแนนการให้อภัย
มากกว่า 4.50 ขึน้ไป และเมื่อได้ผู้ที่มีค าแนนการให้อภัยตามเกณฑ์ ผู้ วิจัยจะอธิบายให้ทราบถึง
รายละเอียดของการวิจัยให้ทราบอีกครัง้ ซึ่งได้แก่ วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย รวมถึงขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด หัวข้อที่
ต้องการสัมภาษณ์ การขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาขณะท าการสัมภาษณ์ จ านวนการนัด
หมาย ระยะเวลา และวิธีการในการสมัภาษณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นผู้เลือกวนั เวลา 
และวิธีการในการให้สัมภาษณ์ โดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว ความพอใจของผู้ ให้สัมภาษณ์ 
ความสะดวก และความปลอดภยัของผู้ วิจยั การรักษาความลบั โดยการท าลายเทปบนัทึกเสียงเมือ่
สิน้สุดการวิจัย จากนัน้จะส่งเอกสารเซ็นยินยอมเป็นผู้ เข้าร่วมวิจัยให้ผู้ ให้ข้อมูลหลัก และเร่ิม
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอนไป 
  4) ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยจะขออนุญาตบันทึกเทประหว่างการ
สัมภาษณ์และเร่ิมท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) แบบมีแนวทางในการ
สัมภาษณ์ (Interview guideline) โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณครัง้ละ 45 นาทีถึง 60 
นาที ซึ่งขณะสมัภาษณ์ผู้ วิจยัปฏิบตัิดงันี ้
   4.1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ให้ข้อมลู 
   4.2) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนที่ 2 คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) ถึงกระบวนการในการให้อภยัของเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายแบบมีแนวทางในการ
สมัภาษณ์ พร้อมกบับนัทึกการสัมภาษณ์ด้วยเทปบนัทึกเสียง ซึ่งในขณะท าการสัมภาษณ์ผู้ วิจยัใช้
ทักษะของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยค านึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ ให้ข้อมูล มีการปรับ
ค าถามในขณะสมัภาษณ์เพื่อความชดัเจนของข้อมลูตามบริบท  
   4.3) การสิน้สุดการสัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ ผู้วิจัยพิจารณาระยะเวลาใน
การสมัภาษณ์ในแต่ละครัง้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้ข้อมลู หรือเมื่อสงัเกตเหน็
พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พร้อมในการให้สัมภาษณ์ต่อไปของผู้ ให้ข้อมูล รวมทัง้การได้ข้อมูล



 83 

 
 

จากการสัมภาษณ์ที่เพียงพอ ก่อนจบการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยกล่าวสรุปถึงสิ่งที่ได้จากการสนทนาให้
ผู้ให้ข้อมลูได้รับทราบ และท าการนดัหมายส าหรับการสมัภาษณ์ครัง้ต่อไป ในกรณีที่ยงัได้ข้อมลูไม่
ครบถ้วน จากนัน้ผู้ วิจยักล่าวขอบคณุผู้ให้ข้อมลูที่ยินดีเข้าร่วมการวิจยั 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ควบคู่กบัการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งภายหลัง
การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลแต่ละราย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น โดยการถอดข้อความ 
(transcribe) จากเทปบันทึกเสียงเป็นค าต่อค า (verbatim) ออกเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร 
(transcript) ด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนของข้อมูล โดยเปรียบเทียบ
กบัค าฟังเทปบนัทึกเสียงซ า้  ผู้ วิจัยจะน ามาบนัทึกและจดัระเบียบข้อมลู โดยวิเคราะห์ตามขัน้ตอน 
จนได้ข้อมลูที่มีความอ่ิมตวั (Saturated data) ผู้ วิจยัจะน าเสนอข้อมลูกบัอาจารย์ที่ปรึกษา และยุติ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัย และในการศึกษาครัง้นี ้ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) แบบรายเคส ซึ่งสามารถสรุปขัน้ตอนการวิเคราะห์
ข้อมลูไว้ ดงันี ้
  1) ผู้ วิจัยจัดระเบียบข้อมูล โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาถอดเทปบันทึกเสียง
สมัภาษณ์แบบค าต่อค า (Verbatim) แล้วบนัทึกออกมาเป็นตัวอักษร (Transcript) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งในการจัดระเบียบของข้อมูลอาจจะจดัตามระบบหรือแบ่งประเภทของ
ข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่ 
  2) ผู้ วิจัยก าหนดรหัสของข้อมูล (Coding) เป็นการจัดระเบียบเนือ้หาโดยใช้
ค าหลัก ซึ่งอาจจะเป็นวลีหรือข้อความหนึ่งมาแทนข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม จากนัน้
นกัวิจยัจะให้ความหมายค าหลกั เพื่อแทนข้อมลูที่รวบรวมมาได้ 
  3) ผู้ วิจัยเชื่อมโยงค าหลักเข้าด้วยกันเป็นใจความส าคัญ  (Theme) เพื่อให้ได้
ข้อมลูที่สัน้ กระชบั จากนัน้น าใจความส าคญัที่เกี่ยวข้องกนัมาจดัหมวดหมู่ไว้ด้วยกนัเป็นใจความ
ส าคัญหลัก (Super-ordinate theme) จนกระทั่งได้ประเด็นหลกั ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความกระชับ 
ชดัเจนมากขึน้ และสามารถแบ่งเป็นใจความส าคญัรอง (Sub-ordinate theme) หรือประเด็นรอง
ได้ ซึ่งในขัน้ตอนนีข้้อมลูบางประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกบัใจความอ่ืนๆ หรือไม่เกี่ยวข้องกบัค าถามการ
วิจยัจะถูกตดัออก  
  4) ผู้ วิจัยสร้างบทสรุปชั่วคราว โดยเชื่อมโยงประเด็นหลักเข้าด้วยกัน ซึ่งการ
เชื่อมโยงจะพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมลูว่า ข้อมูลชุดใดสมัพนัธ์กบัข้อมูลชุดใด เป็น
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การเชื่อมโยงจัดล าดับข้อสรุปและข้อสรุปย่อยเข้าด้วยกัน จนกระทั่งได้บทสรุปที่สามารถอธิบาย
ปรากฎการณ์หรือข้อเท็จจริงได้ในบริบทนัน้ได้ 
  5) ผู้ วิจยัน าข้อสรุปที่ได้มาเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.7 การตรวจสอบสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ผู้ วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Trustworthiness) โดยใช้หลักเกณฑ์ของ 
Lincoln and Guba (1985) และข้อเสนอแนะของ Morrow (2007) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันี ้
  1. ผู้ให้ข้อมลูหลักของการวิจัยครัง้นีม้ีประสบการณ์ที่ตรงกบัวตัถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยเป็นเยาวชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการกระท าผิดในคดีอาญาฐาน
ความผิดเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย เข้ารับบริการที่ศนูย์ให้ความปรึกษาเพื่อแนะน าและช่วยเหลือ
ผู้ เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประสงค์ที่จะใช้มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้างความคุ้นเคยก่อนการสัมภาษณ์ เพื่อเอือ้ให้ผู้ ให้
ข้อมลูสามารถเล่าประสบการณ์ของตนได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา 
  2. ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยได้มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับผู้ ให้
ข้อมูลหลักไปพร้อมกนัด้วย โดยใช้ทกัษะการทวนความ การสรุปความ และให้ข้อมูลกลับแก่ผู้ ให้
ข้อมลู เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู 
  3. ผู้ วิจัยมีการด าเนินการวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้ (Audit trail) ตัง้แต่คะแนน
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การจดบันทึกข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง
การสมัภาษณ์ บันทึกการถอดรหัสความ บนัทึกการจดักลุ่มประเด็น และการอ้างอิงค าพดูของผู้ให้
ข้อมลูในรายงานผลการวิจยั (Direct quotes) เพื่อสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการวิจยัได้ 
  4. ผู้ วิจยัมีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ทฤษฎี (Theory Triangulation) ในการตรวจสอบว่าถ้าผู้ศึกษาวิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจาก
เดิม จะให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้
ศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า ผู้ศึกษาวิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
ต่างกนัอย่างไร โดยเปลี่ยนตวัผู้สงัเกต แทนที่จะใช้ผู้ศึกษาวิจยัคนเดียวกนัสงัเกตตลอด 
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3.8 การพิทักษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจยัให้การพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมลูตลอดกระบวนการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
  1. ผู้ วิจัยด าเนินการขออนุมัติการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการวิจัยและ
จริยธรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนุษย์ หมายเลขรับรอง: SWUEC/E/G-400/2563 
  2. คดัเลือกผู้เข้าร่วมวิจยัตามความสมคัรใจ 
  3. ผู้ วิจัยชีแ้จงรายละเอียดบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองที่จะสัมภาษณ์ 
กระบวนการแบบเจาะลึก ขออนุญาตบนัทึกเสียงสนทนา จ านวนครัง้ที่ขอสมัภาษณ์ ระยะเวลาที่ใช้
ในการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ การขอให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล สถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
การรักษาความลบัด้วยการท าลายเทปบนัทึกเสียง เมื่อสิน้สดุการวิจยั การไม่เปิดเผยข้อมลูใด ๆ ที่
สามารถเกี่ยวโยงมาถึงตวัผู้ เข้าร่วมวิจยั 
  4. ขณะท าการสมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสามารถไม่ตอบค าถามใด ๆ ที่รู้สึกไม่สะดวก
ใจ หรือบอกยุติการให้ความร่วมมือในขัน้ตอนต่างๆของการวิจยั 
  5. ผู้ วิจัยอธิบายข้อมูลและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และให้เวลาในการคิด
ทบทวนก่อนตดัสินใจให้ค าตอบด้วยความสมคัรใจ 
  6. ให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักเซ็นยินยอมหรือบันทึกค ายินยอมในการเข้าร่วมวิจัย และมี
การเก็บใบเซ็นยินยอม บนัทึกค ายินยอมหรือข้อมลูต่างๆไว้ในที่ปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อต้องการทราบถึงกระบวนการในการให้
อภัยของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสและได้รับผลกระทบจากการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ 2) เพื่อค้นหาแนวทางในการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) ในการตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
informants) คือ เยาวชนชายไทย อายุ 15-18 ปี ที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสจากการทะเลาะวิวาท
และเป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา จ านวน  8 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล 
(Participants) โดยมุ่งเน้นเยาวชนที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และในการตอบ
วัตถุประสงค์ที่ 2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ เชี่ยวชาญที่ท างานหรือศึกษาเกี่ยวกับการให้อภัย 
จ านวน 5 ท่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ นกัวิชาการหรือนกัวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกบัการให้
อภยั การให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภยัในวยัรุ่น คดัเลือกจากการมีผลงานวิจยัหรือบทความ
เกี่ยวกับการให้อภัยตีพิมพ์ในประเทศหรือต่างประเทศ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา
วยัรุ่นและยงัท างานด้านนีอ้ยู่ กลุ่มที่สอง คือ นกัจิตวิทยาในศาลเยาวชนและครอบครัวที่ท างานให้
ค าปรึกษาผู้เสียหายที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  
 ผลการศึกษาได้เสนอตามล าดบัดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 กระบวนการให้อภยัของผู้เสียหาย 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั 
 ส าหรับเนือ้หาผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่บรรยายไว้ในส่วนที่ 2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 
ผู้ วิจยัมีการใช้สญัลกัษณ์ในตวัอย่างค าสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมลูหลกั ดงันี ้
  … หมายถึง การน าข้อความเนือ้หาประเด็นเดียวกันจากหน้าอ่ืนมา
ต่อกนั 
  (ID) หมายถึง  ค าสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลู 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การศึกษาครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (ผู้ เสียหายที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสในคดีอาญา
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย) ที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาของศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ปี พ.ศ. 2562 – 2563 จ านวน 8 ราย ทัง้หมดเป็นเพศชาย อายุ 15-18 
ปี ทุกรายนบัถือศาสนาพุทธ ศึกษาอยู่สถาบนัอาชีวะจ านวน 7 ราย และการศึกษานอกโรงเรียน 1 
ราย เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทมาก่อน 3 ราย ไม่เคยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทมาก่อน 6 ราย ทุกรายมี
คะแนนจากการประเมินอยู่ในระดบัค่อนข้างการให้อภัย โดยรายละเอียดข้อมลูการบาดเจ็บสาหัส
ของแตล่ะรายมีดงันี ้
 
ตาราง 3 รายละเอียดข้อมลูของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 

ผู้ให้
ข้อมลู 

อายุ 
(ปี) 

ผู้เสียหายในคดี 
(ปี พ.ศ.) 

จ านวน
ผู้กระท า
ความผิด 

ลกัษณะการ
ถูกท าร้าย 

ลกัษณะการ
บาดเจ็บ 

อาการในปัจจุบนั 

ID1 17 ร่วมกันท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ
อนัตรายสาหสั 
(2563) 

6 ถูกมีดยาวฟัน
ที่ใบหน้าข้าง
ซ้าย 

ได้รับการผ่าตดั
เส้นประสาท
บริเวณใบหน้า
ด้านซ้าย 

ยงัคงติดตามการ
รักษาเส้นประสาท
กับแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ID2 18 ร่วมกันท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ
อนัตรายสาหสั 
(2563) 

6 ถูกมีดยาวฟัน
เป็นทางยาวที่
เอว ฟันที่แขน
และข้อศอก 

แผลยาวลึกที่
เอว 
ข้อศอกเอ็นขาด 
 
 

อาการดีขึน้ 

ID3 18 ร่วมกันท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ
อนัตรายสาหสั 
(2562) 

3 ถูกมีดยาวฟัน
เข้าที่ท้ายทอย
และหลงัหลาย
แผล 

มีแผลบริเวณ
ท้ายทอยและ
ด้านหลงั 

อาการดีขึน้ 

ID4 18 ร่วมกันท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับ
อนัตรายสาหสั 
(2562) 

3 ถูดมีดฟันตาม
ร่างกายหลาย
แผล ทัง้ศีรษะ 
หวัไหล่ แขน 
ล าตวั 

ได้รับการผ่าตดั
ใส่เหล็กดาม
หวัไหล่ข้างขวา 

อาการดีขึน้ แต่
การเคลื่อนไหว
ของแขนขวาไม่
ปกติ ยกของหนัก
ไม่ได้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ผู้ให้
ข้อมลู 

อายุ 
(ปี) 

ผู้เสียหายในคดี 
(ปี พ.ศ.) 

จ านวน
ผู้กระท า
ความผิด 

ลกัษณะการ
ถูกท าร้าย 

ลกัษณะการ
บาดเจ็บ 

อาการในปัจจุบนั 

ID5 18 ร่วมกันท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ให้ได้รับอนัตราย
สาหสั (2563) 

3 ถูดมีดฟันที่
มือซ้ายเกือบ
ขาด 

ได้รับการผ่าตดั
ประสานมือ และ
ใส่เหล็กดาม
แขน 

ท ากายภาพบ าบัด 
มือซ้ายใช้งานไม่
ปกติ ถือของหนัก
ไม่ได้ 

ID6 17 ร่วมกันพยายามฆ่า
ผู้อื่น, ร่วมกันท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ให้ได้รับอนัตราย
สาหสั (2562) 

3 ถูกปืนจีแ้ละ
ถูกมีดฟันที่
ศีรษะ 
แขนขวา และ
ข้อศอก 

มีรอยแผลที่
ศีรษะ แขนขวา 
และข้อศอก 

ท ากายภาพบ าบัด 
ยกของหนักไม่ได้ 

ID7 17 ร่วมกันพยายามฆ่า
ผู้อื่น, ร่วมกันท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ให้ได้รับอนัตราย
สาหสั (2562) 

3 ถูกปืนจีแ้ละ
ถูกมีดฟัน
บริเวณท้าย
ทอย ล าตวั 
ทะลปุอด 

ปอดทะลุ ปัจจุบนัอาการดีขึน้ 
แต่เหนื่อยง่าย 

ID8 18 ร่วมกันพยายามฆ่า
ผู้อื่น, ร่วมกันท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ให้ได้รับอนัตราย
สาหสั (2563) 

7 ถูกรุมเตะ 
ต่อย และถูก
มีดฟัน ที่แขน
ซ้าย เป็นแผล
ลึก 

เส้นเอ็นที่แขน
ซ้ายขาด 

ยงัคงมีนัดติดตาม
การรักษากับแพทย์ 
ยกของหนักไม่ได้ 

 

ส่วนท่ี 2 กระบวนการให้อภัยของผู้เสียหาย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักเป็นเยาวชนที่เป็นผู้ เสียหายจากการถูกท าร้าย
ร่างกายอย่างสาหัสในคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีกระบวนการให้อภัย 
ประกอบด้วย 6 ขัน้ ดังนี ้ขัน้ที่ 1) การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2) การท าความเข้าใจความรู้สึก
ทางลบ ขัน้ที่ 3) การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นท าให้ไม่จบ ขัน้ที่ 4) การจดัการความคิดและ
ความรู้สึก ขัน้ที่ 5) การตัดสินใจให้อภยั: เลือกที่จะจบ ขัน้ที่ 6) พฤติกรรมให้อภยั โดยรายละเอียด
ในแต่ละขัน้มีดงัต่อไปนี ้



 89 

 
 

ขัน้ท่ี 1.การรับรู้ความรู้สึกทางลบ 
 ภายหลังจากที่ผู้ เสียหายได้เผชิญเหตุการณ์รุนแรงจากการถูกผู้กระท าความผิดเข้ามา    
ท าร้ายร่างกายอย่างสาหัส หรือพยายามฆ่า ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกทางลบจากการถูกกระท าที่
เกิดขึน้ ซึ่งทุกรายมีความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น บางรายมีความรู้สึกกลวั รู้สึกเสียใจร่วมด้วย 
เนื่องจากเหตกุารณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ ผู้ เสียหายไม่สามารถตอบโต้อีกฝ่ายได้ ท าให้มี
ความรู้สึกทางลบอย่างท้วมท้น โดยความรู้สึกทางลบต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้นัน้มีความเดน่ชดัมากพอที่จะ
ท าให้ผู้ เสียหายรับรู้ได้จากความคิดและปฏิกิริยาทางร่างกายอนัเป็นผลจากอารมณ์ ความรู้สึกทาง
ลบที่เกิดขึน้ในชว่งเวลานัน้ ซึ่งพอผู้เสียหายได้มีการทบทวนถึงประสบการณ์ที่เกิดขึน้ก็ท าให้ตนเอง
ได้มองเห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้กบัตน 
 1.1 ความรู้สึกโกรธ   
  เมื่อผู้ เสียหายถูกกระท าจากผู้กระท าความผิด ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสและไม่
สามารถตอบโต้อีกฝ่ายได้ ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจไปจนถึงความรู้สึกไม่พึงพอใจที่รุนแรงมากขึน้ 
น าไปสู่ความรู้สึกโกรธ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึน้เมื่อมีความ
คบัข้องใจ จากการถูกคุกคามทัง้ร่างกายและจิตใจ ผู้เสียหายจึงมีความรู้สึกโกรธ โมโห แค้น และ
เกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม เนื่องจากผู้เสียหายมองว่าเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้นัน้ไม่ถูกต้องและไม่ควร
เกิดขึน้กบัตน 
 

“รู้สึกโกรธนะครับ ที่มาท ากบัพวกผม… 
รู้สึกแค้นในตอนนัน้ เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมาท าก่อน มาท าเราก่อน ทัง้ ๆ ที่เราไม่ไปท าอะไรด้วย  

ไม่รู้จกั ไม่ใช่คู่อริกนัครบั” (ID2)  
“ก็รู้สึกโกรธครับมาท าแบบนี ้ไม่ได้รู้จกั  

ไม่ได้ท าอะไรให้ เพราะว่าไม่คิดจะมีเร่ืองกบัใคร แต่มาโดนท าร้ายก่อน” (ID3) 
“รู้สึกโกรธ อยากจะเอาคืน…คือผมยงัไม่ได้ท าอะไรพวกเขาเลย แล้วอยู่ ๆ เขาก็มาท าผม  

ผมต่อสู้อะไรเขาไม่ได้ ผมไม่มีอาวุธนะ ไม่ได้อยากมีเร่ือง แต่อยู่ ๆ พวกเขาก็มาท าร้ายผมกบัเพือ่น  
เจอแบบนี้เป็นใครก็โกรธนะ มนัโมโห อยากเอาคืน” (ID7) 

“โกรธครับทีเ่ราอยู่เฉยๆ แล้วเขาก็มาท าไม่ดีกบัเรา ไม่เคยมีเร่ืองกบัเขามาก่อน” (ID5) 
“รู้สึกโกรธ ผมยงัไม่ทนัท าอะไรก็มาท าผม รู้สึกเจ็บใจ เพราะว่าแบบผมไม่ได้รู้จกัเขา  

แล้วผมก็ไม่ได้สู้ แต่เขาก็ไม่หยุดท า ท าร้ายร่างกายผมจนสาหสั” (ID8) 
“รู้สึกโกรธ โมโหครับ ยอมไม่ได้ เพราะมาท าผมก่อนครับ ผมไม่รู้จกั ไม่เคยท าอะไร  

แล้วมาท ากบัผมแบบนี้ ตัง้ใจจะท าร้ายพวกผม ผมก็ไม่อยากจะยอม” (ID6) 
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 1.2 ความรู้สึกเสียใจ 
  การถูกกระท าจากผู้กระท าความผิดเป็นการถูกคุกคามทัง้ร่างกายและจิตใจต่อ
ผู้ เสียหาย เมื่อเป็นฝ่ายถูกกระท าและได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสจาก
เหตุการณ์ที่มีความรุนแรง มีการใช้อาวุธท าร้ายร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นเหตกุารณ์ที่สะเทือนใจอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตกุารณ์และเป็นเหยื่อของผู้กระท าความผิด สิ่งที่เกิดขึน้นีม้ีผลต่อปฏิกิริยา
ทางจิตใจของบุคคล ผู้เสียหายมีความรู้สึกเสียใจ ตกใจ ไม่คาดคิดว่าตนต้องเจอเร่ืองเหล่านี ้ใน
ผู้ เสียหายบางรายแพทย์ได้วินิจฉัยว่าร่างกายจะไม่เหมือนเดิม ท าให้มีความรู้สึกเสียใจมากยิ่งขึน้ 
 

“รู้สึกเสียใจแบบว่าไม่คิดว่าจะเกิดเร่ืองแบบนี้ข้ึนกบัตวัเอง… 
แล้วก็ตกใจแผลตวัเอง เพราะว่าได้ฟังหมอพดูว่าเส้นประสาทที่หน้าขาด  

อาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เป็นเหมือนเดิม ซ่ึงอาจจะใชเ้วลาหลายปีในการรักษาอย่างนี้ครับ  
ผมก็จะใชชี้วิตไม่เหมือนเดิมครับ” (ID1) 

“รู้สึกเสียใจ มนัท าไรไม่ได้เลย อยากให้รอดทกุคนครบัพี ่แบบไม่เจ็บ ไม่อะไรเลย  
แต่ก็มนัโดนไปแล้ว โอกาสรอดมนัก็เยอะ ถ้าฝั่งนู้นมนัฟังหน่อย พวกผมอาจจะรอด  

แต่ฝ่ังมนัเอาเลย…แบบไม่คิดว่าจะเกิดเร่ืองแบบนีก้บัพวกผม  
แบบเราจะไปสมคัรงานกนัดีๆ ผมก็บอกพวกเค้าแล้วว่าพวกผมไม่เล่น เค้าก็ไม่ฟัง  

มาฟันพวกผม ทัง้ ๆทีพ่วกผมไม่มีอาวุธ ไม่มีทางสู้เค้าได้ แต่เค้าก็ยงัมาท าพวกผม” (ID2) 
“รู้สึกเสียใจ ท าใจไม่ได้…กลุ่มนัน้ก็มารุมท าร้ายร่างกายผม มีคนน าขวดมาตีหวัผม  

เอาหมวกกนัน็อกมาฟาด เอามีดมาฟนัตามตวัผม ฟนัแขน ฟันมือผม” (ID5) 
 

 1.3 ความรู้สึกกลัว 
  เหตกุารณ์รุนแรงที่เกิดขึน้ ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ มีผลต่อจิตใจของผู้ที่อยู่
ในเหตกุารณ์รุนแรง ถึงแม้ว่าผ่านเหตกุารณ์จะผ่านไปแล้ว ได้สร้างความรู้สึกกลวั รู้สึกไม่มัน่คงใน
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ เสียหาย และความรู้สึกกลวัที่เกิดขึน้นี ้เป็นความกงัวลล่วงหน้าถึงสิ่งที่ยงัไม่
เกิดขึน้ ถ้าหากได้เจอกบัฝ่ายผู้กระท าความผิดอีก ก็อาจจะเกิดเหตกุารณ์ท าร้ายร่างกายแบบที่เคย
เกิดขึน้ และอาจจะต้องได้รับบาดเจ็บซ า้ ซึ่งผู้ เสียหายไม่อยากให้ตนต้องเจอกบัเหตุการณ์ที่รุนแรง
ซ า้ ๆ  
 

“กลวั เพราะว่ากลวัเขาจะมาท าพวกผมอีก เพราะว่าอยู่แถวนัน้ ไม่ไกลจากบ้านกนั  
เขาอาจจะกลบัมาท าร้ายผมอีก…ผมก็กลวัแบบว่าผมจะเป็นอะไรอีก” (ID1) 

“กลวั รู้สึกแย่ๆ จะร้องไห้ตลอดเวลา…กลวัว่าจะโดนแบบนี้อีก มนัไม่คุ้มกนั” (ID2) 
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“ผมก็กลวันะครบั กลวัเขามาท าร้ายอีก…ระแวง ผมไม่อยากโดนแบบนี้อีก” (ID3) 
“รู้สึกกลวัครับ รู้สกึไม่ปลอดภยั เครียด ระแวงว่าเค้าจะมาท าร้ายเราอีก” (ID4) 

 

ขัน้ท่ี 2.การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ 
 เมื่อความรู้สึกทางลบปรากฏขึน้จะกระตุ้นให้เกิดความคิดทางลบตามมา ซึ่งอาจท าให้
ผู้ เสียหายมีความคิดที่อยากแสดงพฤติกรรมในลักษณะแก้แค้นเอาคืนผู้ กระท าความผิด โดย
ต้องการไปท าร้ายร่างกายของผู้กระท าผิดในแบบเดียวกบัที่ตนได้รับ เพื่อเป็นโต้ตอบฝ่ายที่เข้ามา
ท าร้าย อีกทัง้เป็นการเติมเต็มความรู้สึกและความเสียหายที่เกิดขึน้ของผู้เสียหาย หรืออาจจะเป็น
ลกัษณะความคิดว่าตนเองตกเป็นเหยื่อ เป็นผู้ถูกกระท า ท าให้ไม่อยากเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย
แบบนีอี้ก ทัง้นีจ้ะพบได้ว่าเมื่อผ่านพ้นระยะของความรู้สึกทางลบภายหลังที่ผู้ เสียหายถูกท าร้าย
ร่างกายอย่างสาหัส จะพบว่าผู้ เสียหายมีการอธิบายความรู้สึกของตนที่เกิดขึน้ว่าตนเองมี
ความรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกท าร้าย ผู้ เสียหายและจะมีการตอบสนองต่อการถูกคกุคาม โดยมองเห็น
ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึน้คืออะไร แล้วตนเองมีการตอบสนองต่อความรู้สึกนัน้อย่างไร ซึ่งจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบได้ว่าในขัน้ตอนนีเ้มื่อผู้ เสียหายท าความเข้าใจต่อความรู้สึกทางลบที่
เกิดขึน้จะมีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตกุารณ์รุนแรงของผู้ เสียหายอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะ
ตอบโต้อย่างรุนแรงกลับคืน เมื่อผู้ เสียหายมีความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น ผู้ เสียหายจะมี
ปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งที่มาคุกคามแบบต้องการแก้แค้นเอาคืน และ 2) ลักษณะตอบโต้แบบเป็น
ผู้ถูกกระท า เมื่อผู้ เสียหายมีความรู้สึกเสียใจ รู้สึกไม่ปลอดภยั รู้สึกกลวัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต จะมีปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งคุกคามแบบถอยหนีโดยที่คิดว่าตนเป็นเหยื่อหรือเป็น
ผู้ถูกกระท า 
 2.1 ตอบโต้อย่างรุนแรงกลับคืน 
  เมื่อผู้ เสียหายรับรู้ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ พบว่ามีการรับรู้ความรู้สึกทางลบว่า
เป็นผลจากการถูกผู้ กระท าความผิดเข้ามาคุกคามทางร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูก
คกุคามทางจิตใจ จนน าไปสู่ความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น มีความต้องการไปเอาคืนตอบโต้
ผู้กระท าความผิดอย่างรุนแรง ทัง้นีค้วามคิดและความรู้สึกดังกล่าวที่เกิดขึน้ ท าให้ผู้ เสียหายมี
กระบวนการทางจิตใจที่คิดตอบโต้ต่อการกระท าของกลุ่มคนที่สร้างบาดแผลทางกายและจิตใจ 
โดยการตอบโต้อย่างรุนแรงกลับคืน  เพื่อเป็นการลดหรือแก้แค้นให้กับสิ่งที่เกิดขึน้ และมอบ
ความชอบธรรมให้กบัตนเองว่าการคืนความยุติธรรมให้เกิดขึน้กบัตนเอง 
 

“คิดอยากแก้แคน้ อยากเอาคืนแบบเดียวกบัทีเ่ขาท ากบัผม” (ID8) 
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“ใจมนัก็อยากแก้แค้น” (ID3) 
“รู้สึกโกรธครับ…อยากเอาคืน” (ID6)  

“เจอแบบนี้เป็นใครก็โกรธ มนัโมโห อยากเอาคืน” (ID7) 
 

 2.2 เป็นผู้ถูกกระท า 
  ภายหลังเหตุการณ์ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัส ผู้ เสียหายเกิดความรู้สึกกลัว 
รู้สึกเสียใจ รู้สึกไม่ปลอดภยั กลวัว่าเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะเกดิขึน้กบัตนเองอีกในอนาคต ซึ่งผู้ เสียหาย
ท าความเข้าใจกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึน้ ด้วยการมองว่าตนเองเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้าม  มี
ความตัง้ใจจะมาท าร้ายตนเองอยู่แล้ว ซึ่งไม่เข้าใจว่าตนถูกท าร้ายด้วยสาเหตุใด ท าให้ความคิด
ของผู้เสียหายรู้สึกราวกบัว่าตนเป็นผู้ถกูกระท าอย่างไม่สมเหตสุมผล 
 

“รู้สึกเสียใจ มนัท าไรไม่ได้เลย อยากให้รอดทกุคนครบั แบบไม่เจ็บ ไม่อะไรเลย  
แต่ก็มนัโดนไปแล้ว โอกาสรอดมนัก็เยอะ ถ้าฝั่งนู้นมนัฟังหน่อย พวกผมอาจจะรอด  

แต่ฝ่ังมนัเอาเลย สงสยัมนัจะแค้นจดั จงใจจะมาหาเร่ืองอยู่แล้ว” (ID2) 
“เพราะฝั่งนัน้เขาจงใจมาท าร้ายผม ทัง้ที่พวกผมบอกว่าไมเ่อา ไม่เล่น ใหเ้ขาใจเย็นๆ  

แต่เขาไม่ฟังเลยครับ ฟนัอย่างเดียวเลย” (ID4) 
“ตกใจเพราะแบบผมตัง้ใจจะไปหางานท า แล้วผมต้องมาเจอกบัเหตกุารณ์แบบนี้  

เจอคนคิดไม่ดีทีจ่ะมาท าร้ายคนอ่ืน แต่มาเจอกบัพวกผมกอ่น เจอเหตกุารณ์ทีท่ าให้ตวัเองเจ็บตวั 
เหมือนเขาแบบจะมาพยายามฆ่าเลยครับ” (ID1) 

“ผมกลวันะครับ รู้สึกว่าไม่ไหวละ ใจไม่สู้แล้ว…เค้าท าเค้าสะใจเค้า  
คือแบบเขาตัง้ใจมาท าเรา เขาไม่ได้แบบบงัเอิญ เค้าจงใจครับ” (ID3) 

 

ขัน้ท่ี 3 การประเมินสถานการณ์ : การแก้แค้นท าให้ไม่จบ 
 เมื่อผู้ เสียหายได้พยายามท าความเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกทางลบของตนที่เกิดขึน้ ซึ่ง
จะพบได้ว่า แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตอบโต้อย่างรุนแรงกลับคืนและเป็นผู้ถูกกระท า โดยความคิด
และความรู้สึกเหล่านี ้ท าให้ผู้ เสียหายมีการย า้คิดถึงเร่ืองราวที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะเร่ืองความคิดและ
ความรู้สึกทางลบ เมื่อกระบวนการคิดท างานมากขึน้ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ เสียหายท าการประเมินต่อ
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือแม้กระทั่งแรงจูงใจที่ผลักดันอยู่ภายในตนเอง ซึ่งนับว่าเป็น
รอยต่อส าคัญที่ผู้ เสียหายจะก้าวข้ามผ่านไปสู่การให้อภัยหรือไม่ให้อภัย ในกรณีที่ผู้ เสียหายเกิด
ความต้องการแก้แค้น หากตัดสินใจแก้แค้นเอาคืน โดยไม่ได้ประเมินถึงผลกระทบที่ตามมา ก็
อาจจะน าไปสู่การไม่ให้อภัยได้ หากผู้ เสียหายประเมินว่าการแก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่
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เหมาะสมและการแก้แค้นจะส่งผลกระทบต่อตนเองตามมา ก็อาจจะท าให้มีแนวโน้มไปสู่การให้
อภยัได้ และในกรณีที่ผู้ เสียหายมองตนว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระท า ก็จะประเมินความรู้สึกทางลบ
ที่เกิดขึน้ว่า เกิดจากเหตกุารณ์ที่ตนถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหสัมาอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึน้และ
ไม่อยากให้ตนเองหรือใครต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกบัตน 
 

“แต่ผมก็มาคิดว่า ถ้าไปแกคื้น ต่างฝ่ายก็ต่างแก้ ก็อยู่อย่างนัน้ มนัก็วนอยู่อย่างงัน้  
มนัก็ไม่ได้อะไร ต่างคนต่างฝ่ายก็อาจจะเสีย ถ้าฝ่ายผมไปแก้ ฝ่ายผมกเ็สีย  

ถ้ามนัเสียจนแบบน้ิวขาด แขนขาด ผมว่าปล่อยให้มนัไปตามที่ต ารวจเขาตดัสินใจดีกว่า  
ผมก็เลยอยูน่ิ่งๆครับ” (ID2)        

“ถ้าผมไปท าคืน มนัก็ไมจ่บสกัทีผมก็คิดได้ว่ามนัไม่คุ้มครบั ถ้าไปท าอะไรเค้า” (ID4)  
“แต่ก็มาคิดดูว่าแบบการที่เราไปแก้แค้นเขา เรากจ็ะมีปญัหาตามมา  
เร่ืองมนัจะไมจ่บ เขากจ็ะมาเอาคืนเราอีก มนัก็จะวนไปเร่ือยๆ” (ID5)  

“ผมว่าไม่คุ้ม ถ้าไปยุ่งกบัเร่ืองพวกนี้ กเ็อาตวัเองไปเส่ียง  
ผลที่ตามมามนัไม่คุ้มกนัประมาณนี้ครับ” (ID6) 

“ผมก็กลวัแบบว่าผมจะเป็นอะไรอีกครั้ง ผมกเ็ลือกทีจ่ะอยากจบ แบบต่างคนต่างอยู่  
แก้แค้นกนัไปแค้นกนั  ผมว่ามนัไม่จบแน่นอน” (ID1) 

 

ขัน้ท่ี 4.การจัดการความคิดและความรู้สึก 
 เมื่อผู้ เสียหายได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในกรณีที่ต้องการตอบโต้อย่างรุนแรง
กลับคืนเกิดความตระหนักว่าการแก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีและจะส่งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา 
บุคคลจึงต้องพยายามมองหาวิธีการอ่ืนที่จะมาช่วยคลี่คลายหรือจัดการความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ เช่น โกรธ โมโห แค้น ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายที่ประเมินว่าตนเป็น
เหยื่อหรือเป็นผู้ถูกกระท า เกิดความรู้สึกเสียใจ กลัว กงัวลใจ ดังนัน้ผู้ เสียหายจึงพยายามมองหา
วิธีการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ก าลงัใจหรือจดัการกบัความรู้สึกที่เกิดขึน้ ซึ่งพบได้ว่ามีแนวทาง
ในการช่วยจดัการความคิด ความรู้สึกทางลบ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการจดัการความคิดและความรู้สึก
ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ท าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ 2) มีมุมมองทางบวก 3) ท าสิ่งที่ชอบเพื่อให้ลืม
เหตกุารณ์ 
 4.1 ท าใจยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
  ผู้เสียหายพยายามจดัการกบัความคิด ความรู้สึกที่ท าให้ตนเองตนเองเครียดหรือ
เป็นทุกข์ ซึ่งผู้ เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ว่าไม่สามารถไปแก้ไข
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เหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตนเองได้ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ตนเองใหม่ ท าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ เพื่อให้ตนเองหลดุพ้นจากความทุกข์ที่รบกวนจิตใจ แม้อาจจะ
ไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ แต่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่หยุดปัญหา โดยการ
ยอมรับและไม่คิดถึงเร่ืองที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้ากบัชีวิตต่อไป 
 

“ก็ยอมรับมนั แล้วก็ไปต่อ…ก็คิดว่ามนัผ่านมาแล้ว ท าอะไรไม่ได้  
ก็มนัเกิดข้ึนแล้ว ก็คิดว่าครั้งนึงกเ็คยรอดตายจากตรงนี้ได้ หนีมาได้” (ID2) 

“ก็คือยอมรับในส่ิงทีเ่กิดข้ึน และพยายามไม่คิดส่ิงที่ผ่านมาแล้ว  
เพราะว่าจะท าใหเ้ราเป็นทกุข์” (ID1) 

“เร่ืองมนัผ่านมาแล้วครับ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครบั กเ็ร่ิมวนัใหม่” (ID3) 
“ยอมรับส่ิงที่เกิดข้ึน” (ID6) 

 

 4.2 มีมุมมองทางบวก 
  เป็นความพยายามของผู้ เสียหายในการจัดการกับปัญหาด้วยอารมณ์การปรับ
มมุมองไปในทางบวกเพื่อให้ก าลงัใจกบัตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาหรือเข้าไปจัดการกับ
ต้นเหตุ แต่มุ่งเน้นท าให้ตนเองเกิดความสบายใจ เพื่อให้ความเครียดทางอารมณ์หรือความทุกข์
คลี่คลายหรือจางไป โดยการมองปัญหาในแง่มมุใหม่ เกิดมุมมองทางบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 
ซึ่งการมองด้วยแนวคิดทางบวกช่วยให้ผู้ เสียหายผ่านพ้นความคิด ความรู้สึกทางลบ และสามารถ
ท าให้จิตใจเกิดความสบายใจ มีความสุข และข้ามผ่านเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ไปได้ 
 

“บอกตวัเองให้มองในแง่บวก ถ้ามองในแง่ลบ มนัก็ไม่มีความสขุ พยายามท าให้ตวัเองมีความสขุ 
ถึงมีเร่ืองอะไรเข้ามาในชีวิต ก็ต้องผ่านมนัไปให้ได…้คือแบบว่าต้องผ่านปัญหาทีเ่กิดข้ึน  

เร่ืองที่เกิดข้ึน ถ้าเราคิดว่าเราต้องผ่านมนัไปให้ได้ เราก็ต้องผ่านมนัไปให้ได้” (ID1) 
“ผมก็มองโลกในแงดี่ มองอะไรดีๆ คือมนัมีส่ิงดีๆหลายอยา่งที่เรามองไม่เหน็ อะไรไม่ดี ผมก็ไม่ไป
สนใจมนัครับ…ผมก็พยายามคิดให้มนับวกๆครับ ก็ดีแล้วที่ผ่านมาได้ กท็ าอะไรข้างหน้า ก็ระวงัๆ 

ไม่ให้เกิดเหตกุารณ์แบบนี ้คือถ้าเล่ียงเร่ืองพวกนี้ได้ ก็เล่ียง” (ID3) 
“คิดในแงบ่วกครับ คิดถึงส่ิงที่ท าให้สบายใจ มีความสขุ เร่ืองมนัผ่านมาแล้วก็ให้มนัแล้วไป  

ไม่ไปคิดถึงกบัเร่ืองที่เกิดข้ึน” (ID7) 
“คิดว่าเราผ่านมาได้ก็ดีแล้ว ใหเ้ร่ืองมนัจบแค่นีค้รับ” (ID8) 
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 4.3 ท าสิ่งท่ีชอบเพื่อให้ลืมเหตุการณ์ 
  เมื่อผู้ เสียหายเผชิญเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ เกิดอารมณ์ทางลบและท าความ
เข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึน้ น าไปสู่การประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ เกิดเป็นความเครียดที่รบกวน
จิตใจ ท าให้ต้องจัดการกบัความเครียดหรือปัญหานี ้เพื่อลดความเครียดลง ในกรณีที่ได้พยายาม
จัดการกับสาเหตุของปัญหา แต่แก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะจัดการแก้ไขที่อารมณ์ทางตนเอง โดยการ
หลีกเลี่ยงไม่คิดถึงเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ท าส่ิงที่ชอบเพื่อให้ลืมเหตกุารณ์นัน้ เช่น คยุกบัเพื่อน คยุกับ
คนในครอบครัว เล่นเกมส์ ดหูนงั ฟังเพลง ออกก าลงักาย เป็นต้น 
 

“ผมก็ไม่คิดถึงมนั หาอะไรท าที่ตวัเองไม่ว่าง คุยกบัเพือ่น คุยกบัแมใ่ห้สบายใจ  
เล่นเกมส์ ดหูนงั ไปเตะบอลบ้างประมาณนี้ครับ” (ID3) 

“ผมก็แบบนัง่คุยกบัเพือ่น เลน่เกมส์ แบบหาเร่ืองอ่ืนคยุ ให้ไม่ไปต้องคิดครับ” (ID7) 
“ก็เล่นเกมส์ ดูหนงั ฟังเพลง ไม่ให้ตวัเองคิดแตเ่ร่ืองนัน้ครับ” (ID2)  

“ผมก็เล่นเกมส์ ดูหนงั ออกไปเที่ยวกบัเพือ่นครับ” (ID4)  
“แบบเล่นเกมส์ คุยกบัเพือ่นประมาณนี้ครับ…ตอนเลน่เกมส์ อารมณ์มนัก็ไปอยูที่่เกมส์  

เราก็จะลืมเร่ืองทีเ่ราคิดก่อนหน้านี้ไปหมดเลยครับ ย่ิงเล่นกบัเพือ่นก็ย่ิงลืมง่าย  
เพราะว่ามนัสนกุครับ” (ID6)  

“ก็พยายามไม่คิดถึงเร่ืองเค้าครับ หาอะไรอย่างอ่ืนท าครับ ผมก็เลน่เกมส์ ดหูนงั  
ออกไปเที่ยวกบัเพือ่นครับ” (ID5) 

 

ขัน้ท่ี 5.การตัดสินใจให้อภัย: เลือกท่ีจะจบ 
 หลงัจากที่ได้ประเมินสถานการณ์ และมีมมุมองว่าการแก้แค้นท าให้ไม่จบ ท าให้ผู้ เสียหาย
ได้ใช้กระบวนการคิดจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ น ามาสู่การจัดการความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ  
เมื่อผู้ เสียหายสามารถจัดการกับความเครียดและอารมณ์ของตนเองได้ ความคิดแก้แค้นและ
ความคิดที่ว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระท าจึงคลี่คลายลงได้ บรรยากาศทางความคิดทางลบค่อยๆ จางลง
จนเป็นกลางหรืออาจจะก้าวข้ามไปสู่การมีความคิดที่จะตดัสินใจให้อภยัต่อการกระท าที่บุคคลอ่ืน
มาท าร้ายร่างกายตนเอง การใช้ความคิดและเหตผุลดังกล่าวท าให้ผู้ เสียหายเกิดการตัดสินใจให้
อภัย เพื่อต้องการให้เร่ืองราวทุกอย่างจบลง ซึ่งเ ป็นกระบวนการทางความคิดของผู้ เสียหาย
หลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์รุนแรง และจัดการความคิด ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อผู้กระท า
ความผิด กระทัง่เกิดการตดัสินใจที่จะให้อภยั 
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“ถ้าเราไม่โกรธเค้า เค้าก็ไม่อะไรกบัเรา ทกุอย่างมนัจบ ไมต่้องมีอะไรติดค้างกนัอีก  
ต่างคนต่างอยู่” (ID1) 

“ผมไม่อยากมีเร่ืองเพ่ิม ถ้าผมจบ ฝั่งนัน้กน็่าจะจบ” (ID2) 
“ก็ปล่อยผ่านครับ แบบไม่อยากไปเอาคืนเค้า ไม่อยากใหต้วัเองเดือดร้อนอีก  

เลือกทีจ่ะจบตรงนี้ดีกว่า กใ็ห้มนัผ่านไป” (ID4)  
“ผมก็ไม่คิดอะไรกบัส่ิงทีเ่ค้าท า ผมก็อยากใหเ้ร่ืองมนัจบ” (ID3)  

 

 อีกทัง้ยงัพบว่าความเชื่อทางด้านศาสนาพทุธ ซึ่งเป็นศาสนาที่ผู้ เสียหายนบัถือและศรัทธา
ในหลักค าสอน ผู้เสียหายได้น าหลักค าสอนทางศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นชุดความเชื่อเร่ืองเวรกรรม 
บาปบุญคุณโทษ การท าดีได้ดี การท าชั่วได้ชั่ว น ามาใช้ในกระบวนการคิดตัดสินใจให้อภยั ท าให้
ผู้ เสียหายมีเชื่อมัน่ในกระบวนการคิดตดัสินใจที่จะให้อภยัผู้กระท าความผิด 
 

“ผมก็เชื่อในการท าดีได้ดี ท าชัว่ก็ไดช้ัว่นะครับ ท ายงัไงก็ได้ผลตอบแทนอย่างงัน้” (ID7) 
“เร่ืองบาปบญุครับ เป็นเวรกรรมครบั ใครท าอะไรก็ได้อย่างนัน้” (ID8) 

“การปล่อยวางก็เหมือนกบัว่ายอมรับความรู้สึกทีเ่กิดข้ึน และผมเชื่อนะว่ามนัไม่ใชเ่ร่ืองเหลวไหล 
มนัมีอยู่จริงในการท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่” (ID1) 

“เร่ืองกรรมครับ ถ้าเราไปท าเค้า เค้าก็มาท าเรา มนัก็เป็นกรรมของเรา  
ถ้าเราไม่ไปท าเค้า มนักจ็บครบั” (ID6) 

 

 นอกจากนี ้พบว่าค าสอนและก าลงัใจจากสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจให้อภยั
ของผู้เสียหาย ซึ่งค าสัง่สอน ค าแนะน า การให้ก าลงัใจ รวมถึงความเป็นห่วงเป็นใย สิ่งเหล่านีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ เสียหายเชื่อมั่นในการคิดตัดสินใจให้อภัยผู้ กระท าความผิดของตน เพราะ
ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี คอยสนับสนุนสิ่งดีๆให้แก่ผู้ เสียหาย และเป็นแรงสนับสนุนให้
ผู้ เสียหายก้าวข้ามผ่านเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ได้ ท าให้ผู้ เสียหายเชื่อในการตดัสินใจให้อภยัของตนเอง 
 

“พ่อกบัพีบ่อกผมว่าไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องคิดมาก เป็นแคนี่้ยงัดีกว่าเป็นมากกว่านี ้ 
ต้องยอมรับและอยู่กบัส่ิงที่เกิดข้ึนให้ได้ เพราะมนัเกิดข้ึนแล้วแก้ไขไม่ได้  

ท าตวัเองให้มีความสขุกบัปัจจุบนั ผ่านมาได้จนทกุวนันี้กเ็ก่งแล้ว  
สู้ๆเป็นก าลงัใจ จะอยู่ข้างๆเสมอ” (ID1) 

“พ่อ แม่ พีที่่คอยบอก คอยสอนไม่ให้ไปยุง่กบัเค้า ให้ก าลงัใจผมเดินหน้าต่อแบบนี้ครับ” (ID6)  
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“ครอบครัวสัง่สอนอบรมมาครับว่าให้อภยัคนอ่ืน ใหเ้หน็อกเหน็ใจคนอ่ืน ให้นึกถึงว่า ถ้าเป็นเรา 
แล้วคนอ่ืนมาโกรธแค้นเราก็ไม่ดี” (ID5)  

“พ่อสอนว่าอย่าไปแค้นอย่าไปท าอะไรเขา เร่ืองมนัจบไปแล้ว” (ID8)  
“แม่ผมก็บอกว่าเป็นห่วงผม ไม่อยากให้ไปเอาคืน” (ID3)  

“ก็พ่อผมสอนไม่ให้หาเร่ืองใคร ห้ามไปหาเร่ืองเค้าก่อนอยา่งนี้  
เพราะถ้าผมไปหาเร่ืองใครก่อนผมก็ผิดครบั” (ID6) 

 

ขัน้ท่ี 6.พฤติกรรมให้อภัย 
 ภายหลงัที่ผู้ เสียหายได้ตดัสินใจให้อภยั ซึ่งมาจากกระบวนการคิดตดัสินใจของตนเอง โดย
มีความเชื่อทางศาสนาและครอบครัวเข้ามาช่วยให้ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจให้อภัย จาก
กระบวนการคิดดังกล่าวก็น ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการให้อภัย ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้ แบ่งเป็น  
2 ลักษณะคือ 1) การปล่อยวางทางอารมณ์ เป็นพฤติกรรมให้อภัยทางอารมณ์ ผู้ เสียหายไม่มี
ความรู้สึกโกรธ ไม่เกลียด ไม่แค้น ไม่มีเร่ืองค้างคาจิตใจต่อผู้กระท าความผิดอีกต่อไป และ 2) ไม่
กลับไปท าร้ายคู่กรณี เป็นพฤติกรรมให้อภัยทางการกระท า เป็นการไม่ไปแก้แค้นเอาคืน ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิด ต่างคนต่างอยู่ ไม่พยายามเอาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะ
สร้างความเดือดร้อนขึน้อีก อีกทัง้ เมื่อผู้ เสียหายมีพฤติกรรมให้อภัยแล้ว ผู้ เสียหายยังเกิด
ความรู้สึกทางบวกต่อตนเองเพิ่มมากขึน้ ผู้เสียหายรู้สึกสบายใจ เห็นอกเหน็ใจผู้ อ่ืน และเห็นคุณค่า
ในตวัเองมากขึน้ หลงัจากที่ผู้ เสียหายได้ผ่านพ้นเหตกุารณ์ถูกท าร้ายร่างกายนัน้มาได้    
 6.1 การปล่อยวางทางอารมณ์ 
  เมื่อผู้ เสียหายใช้การคิดตัดสินใจให้อภัย เลือกที่จะให้ทุกอย่างจบ อารมณ์
ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้นัน้เร่ิมเจือจางลง กลายเป็นความรู้สึกกลางๆ หรือความรู้สึกทางบวก
มากขึน้ โดยผู้ เสียหายต้องการที่จะยกโทษให้ผู้ ให้กระท าความผิด ไม่มีความรู้สึกโกรธ ไม่มี
ความรู้สึกแค้น ไม่ต้องการแก้แค้นเอาคืน หรือยึดติดกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และต้องการให้ทุกอย่าง
จบลงด้วยดี  
 

“ไม่มีโกรธ ไม่แค้น ไม่คิดอะไรกบัคนที่มาท าไม่ดี” (ID2)  
“การไม่โกรธแค้นกนั แบบคืออยากใหท้กุอย่างมนัจบ ผมไม่ไปเอาคืน” (ID1)  
“ไม่โกรธ ไม่เกลียด ให้อภยัเค้าในส่ิงทีเ่ค้าท าไม่ดีหรือว่าไม่สมควรท า” (ID3)  

“แบบไม่รู้สึกโกรธ ไม่รู้สึกอะไรกบัคนที่มาท าร้ายเรา” (ID4)  
“ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขา” (ID8)  
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“ไม่โกรธเค้า ไม่แค้นเค้า ไม่อยากเอาคืน” (ID6) 
“การไม่โกรธแค้นต่อกนั ไม่มีอะไรคาใจต่อกนั ไม่คิดที่จะแบบมองเค้าในเร่ืองที่ไม่ดี” (ID7) 

 

 6.2 ไม่กลับไปท าร้ายคู่กรณี 
  เมื่อผู้ เสียหายมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากความรู้สึกทางลบกลายเป็น
ความรู้สึกกลางๆ หรือความรู้สึกทางบวก ซึ่งความคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมท างาน
เชื่อมโยงกนั เมื่อผู้ เสียหายมีการคิดตดัสินใจให้อภยั อารมณ์ความรู้สึกทางลบได้คลี่คลายลง ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ เสียหาย โดยผู้เสียหายมีพฤติกรรมทางบวกต่อผู้กระท าความผิด ไม่ไปแก้แค้น
เอาคืน ไม่ไปหาเร่ืองทะเลาะวิวาท ไม่ไปติดตามว่าผู้กระท าความผิดเป็นใคร เรียนสถาบนัไหน เพื่อ
เป็นยุติเร่ืองราวที่เกิดขึน้ไว้ที่ตนเอง 
 

“ผมไม่ได้แก้แค้น ไม่ไปเอาคืนเขาครับ ผมก็อยู่ในที่ของผม” (ID2) 
“ไม่ยุ่งกบัพวกเค้า ไม่ได้ตามหาว่าเค้าเป็นใครยงัไง” (ID3) 

“ผมก็ไม่ได้ท าอะไรไม่ดีกบัเค้า ต่างคนต่างอยู่” (ID4) 
“ผมก็ไม่ได้ไปหาเร่ืองเค้า ไม่ไปแก้แค้นเขาครับ” (ID8) 

“เราไม่คิดจะเอาคืน ใหเ้ร่ืองมนัผ่านไป ไม่สร้างความเดือดร้อนให้มนัเพ่ิมข้ึนครับ” (ID5) 
 

 สรุปได้ว่ากระบวนการให้อภยัที่เกิดขึน้มีเป็นกระบวนการที่ท างานร่วมทัง้ความคิด อารมณ์
ความรู้สึก และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ เสียหาย ซึ่งเป็นผลจากการให้อภัย โดยเป็นกระบวนการ
ท างานของจิตใจภายหลงัจากการถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหสั การเกิดความรู้สึกทางลบ การท า
ความเข้าใจในความรู้สึกที่เกิดขึน้ การให้ความคิดประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึน้ หากมีความรู้สึก
ทางลบหรือต้องการที่จะแก้แค้นเอาคืน จะเกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างไร เมื่อพิจารณาแล้วว่าการ
แก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง น ามาสู่การจัดการความคิดและความรู้สึกของตนเอง เพื่อ
จัดการความเครียดและความรู้สึกที่ยังอยู่ เมื่อสามารถจัดการปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ได้แล้ว 
ก่อให้เกิดการตดัสินใจให้อภัย เพื่อให้ทุกอย่างจบลง และเกิดพฤติกรรมให้อภัยตามมา ทัง้การให้
อภยัทางอารมณ์ ไม่โกรธแค้น และการให้อภยัทางการกระท า โดยไม่สร้างความเดือนร้อน ไม่ไปแก้
แค้น ก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทซ า้อีก 
 นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์ ท าให้ได้ข้อค้นพบส าคญัในขัน้การตดัสินใจให้อภยัว่ามีหลกั
ความเชื่อทางศาสนาและครอบครัวมาสนับสนุนให้ผู้ เสียหายเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง 
ทัง้นีเ้มื่อผู้ เสียหายให้อภยัผู้กระท าความผิดได้ ยงัก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวดต่อตนเองเพิ่มขึน้ 
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 ในฐานะที่ผู้ วิจัยมีประสบการณ์การท างานให้ค าปรึกษาผู้ เสียหาย พบได้ว่า ด้วย
กระบวนการทางกฎหมาย ขัน้ตอนการด าเนินคดีต่างๆ ท าให้ผู้ วิจัยได้พบกบัผู้ เสียหาย และได้ให้
ค าปรึกษาภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ท าร้ายร่างกายไปแล้ว 3-5 เดือนขึน้ไป ส่วนใหญ่ผู้ เสียหายจะ
อยู่ในขัน้ที่ 4 หรือ ขัน้ที่ 5 ในกระบวนการให้อภยั มีส่วนน้อยที่ผู้ วิจัยได้พบกบัผู้ เสียหายในช่วง 1-2 
เดือนแรกที่เกิดเหตุ หลังจากให้ค าปรึกษาผู้ เสียหาย ผู้ วิจัยจะรายงานการให้ค าปรึกษาเสนอต่อ
ศาล เพื่อให้ศาลได้พิจารณาต่อไป 
  เมื่อคดีถึงชัน้สอบถาม ผู้เสียหายให้อภัยผู้กระท าความผิด ผู้กระท าความผิดได้ส านึกผิด
และจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ศาลจะให้ส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ด าเนินการประสานการประชุมแก่สองฝ่ายในการพูดคยุปัญหา ทางแก้ไข โดยมีผู้พิพากษาสมทบ
เป็นผู้ประสานการประชุม มีนกัจิตวิทยาเป็นผู้ช่วยในการประชุม รวมถึงเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ทัง้สองฝ่ายเข้าร่วมการประชุม เพื่อก าหนดแผนการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้ กระท าความผิดในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้ เสียหายมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนีด้้วย ซึ่ง
การเข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ท าให้ผู้ เสียหายได้มีโอกาสรับฟังผู้กระท า
ความผิด เปิดโอกาสผู้กระท าความผิดได้พูดคุย ขอโทษ ส านึกในการกระท า รวมถึงรับผิดชอบค่า
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าสญูเสียรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ถือ
ว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย และสามารถท าให้ผู้ เสียหายมีพฤติกรรมให้อภัย
ผู้กระท าความผิดต่อไป 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย 
 เมื่อผู้ วิจัยได้ค้นพบกระบวนการให้อภัยของของเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัส
และได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย
พบว่ามีกระบวนการให้อภยัทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ขัน้ตอน
ในกระบวนการให้อภัยแต่ละขัน้ เพื่อหาแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัยในแต่
ละขัน้ของกระบวนการ และให้ผู้ เชี่ยวชาญท าการประเมินตรวจสอบแนวทางการให้ค าปรึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละขัน้ของกระบวนการให้อภัย โดยคัดเลือกแนวทางการให้
ค าปรึกษาที่มีการประเมินในระดบัเหมาะสมมากขึน้ไป ดงัมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 4 แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาทีเ่หมาะสมในแตล่ะขัน้ของกระบวนการให้อภยั 
 

กระบวนการให้อภัยของ
ผู้เสียหาย 

แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
Person-
Centered 
Counseling 

Gestalt 
Theory 

Cognitive 
behavioral 
therapy 

Supportive 
Psychotherapy 

Motivational 
Interviewing 

Positive 
Psychology 

ขัน้ท่ี 1.การรับรู้ความรู้สึก
ทางลบ 

√ √  √   

ขัน้ท่ี 2.การท าความ
เข้าใจความรู้สึกทางลบ 

 √ √    

ขัน้ท่ี 3.การประเมิน
สถานการณ์:  
การแก้แค้นไม่ท าให้จบ 

  √ √   

ขัน้ท่ี 4.การจัดการ
ความคิดและความรู้สึก 

√ √ √    

ขัน้ท่ี 5.การตดัสินใจให้
อภัย 

  √  √  

ขัน้ท่ี 6.พฤติกรรมให้อภัย   √  √ √ 

 

แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมในแต่ละขัน้ของกระบวนการให้อภัย 
 ขัน้ท่ี 1.การรับรู้ความรู้สึกทางลบ 
 เป็นขัน้ที่ผู้ เสียหายรับรู้ถึงอารมณ์ทีขุ่่นเคอืงใจ ภายหลงัจากทีผู่้ เสียหายได้เผชิญเหตกุารณ์
รุนแรง ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ เช่น รู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น รู้สึกกลัว รู้สึกเสียใจ 
เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ และความรู้สึกทางลบเหล่านีส้ามารถกระตุ้น
ให้เกิดความคิดทางลบได้ ท าให้ผู้ เสียหายมีความคิดที่อยากแสดงพฤติกรรมในลกัษณะแก้แค้นเอา
คืนผู้ กระท าความผิด ซึ่งแนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในขัน้นีค้วรจะเป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกบัการให้ผู้ เสียหายได้ส ารวจ รู้จัก ตระหนักถึงความรู้สึกทางลบที่ เกิดขึน้ โดยอยู่บน
พืน้ฐานที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  ได้แก่ 
  1.1 การให้ ค าป รึกษาแบบยึดบุ คคลเป็ นศูนย์ ก ลาง (Person-Centered 
Counseling) การประยุกต์ใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เน้นที่ผู้ ให้
ค าปรึกษาเปิดใจ ยอมรับ มีความจริงใจ มีความเข้าอกเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึน้กบัผู้ เสียหายอย่างไม่มี
เงื่อนไข เพื่อท าให้ผู้ เสียหายเกิดความไว้วางใจในการที่จะส ารวจความรู้สึกของตนเอง ทัง้นีผู้้ ให้
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ค าปรึกษาควรที่จะรับฟังอย่างตัง้ใจ เปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายพูดคุยระบายความรู้สึกอย่างอิสระ 
โดยผู้เสียหายเป็นศนูย์กลางส าคญัของการให้ค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้ เสียหายเกิดสัมพนัธภาพที่ดี
และความไว้วางใจต่อผู้ ให้ค าปรึกษา ทัง้นีภ้ายใต้สมัพันธภาพที่ปลอดภยั ไว้วางใจ จะอ านวยให้
ผู้ เสียหายวางใจที่จะเร่ิมต้นในการส ารวจความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ และพร้อมที่จ ะเล่าถึง
เหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ 
  1.2 การให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์  (Gestalt Theory) ส าหรับการให้
ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตลัท์ให้ความส าคัญลกบัการตระหนกัรู้ในความรู้สึกที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ 
จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในขัน้ที่ 1 นั่นคือการรับรู้ความรู้สึกทางลบ โดยการ
ประยุกต์แนวคิดเกสตัลท์มาใช้ก็คือ การใช้เทคนิค self-awareness ในการให้ผู้ เสียหายเกิดการ
ตระหนกัรู้ต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้้ให้ค าปรึกษาจะเน้นให้ผู้ เสียหายตระหนกัในสภาวะ
อารมณ์ที่ เกิดขึน้ในขณะนัน้  โดยพยายามให้ผู้ เสียหายมีสติอย่างเต็มที่  ในการที่จะรับ รู้
ประสบการณ์ทางความรู้สึกที่เกิดขึน้ในเวลานัน้ 
 นอกจากนีใ้นระหว่างการให้ค าปรึกษาในขัน้ที่ 1 ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ก าลังใจ ให้ความ
เชื่อมั่นกับผู้ เสียหายในการสนับสนุนให้ผู้ เสียหายแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้       
มีความเชื่อมัน่ว่าความรู้สึกดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้ โดยที่ไม่ต้องกงัวลว่าความรู้สึกทางลบที่เป็น
สิ่งที่ไม่สมควรรู้สึก ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถเลือกใช้แนวทางการให้ค าปรึกษาแบบประคบัประคอง 
(Supportive Psychotherapy) มาใช้ เพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวในการเอือ้อ านวยให้
กระบวนการในขัน้ที่ 1 เกิดประสิทธิผล 
 ขัน้ท่ี 2.การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ  
 เป็นขัน้ที่ผู้ เสียหายได้ท าความเข้าใจกบัความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึน้ สามารถอธิบายได้ว่า
ความรู้สึกที่เกิดขึน้นัน้ มีที่มาของอารมณ์เป็นอย่างไร และมองเห็นว่าหากมีการตอบสนองต่อ
อารมณ์ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้แล้ว ผลที่เกิดขึน้จะเป็นอย่างไร ซึ่งพบได้ว่ารูปแบบของการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์รุนแรงของผู้กระท าความผิดมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะตอบโต้อย่าง
รุนแรงกลับคืน เมื่อผู้ เสียหายมีความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น ผู้เสียหายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้
สิ่งที่มาคุกคามแบบต้องการแก้แค้นเอาคืน และ 2) ลักษณะตอบโต้แบบเป็นผู้ถูกกระท า เมื่อ
ผู้ เสียหายมีความรู้สึกเสียใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกกลัวเหตุการณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต จะมีปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งคุกคามแบบถอยหนีโดยที่คิดว่าตนเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระท า ซึ่ง
แนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกบัการท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ คือ 
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  2.1 การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy)  การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ เสียหาย
มองเห็นว่าความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้มาจากชุดความคิดลักษณะใด และส่งผลให้เกิดการ
ตอบสนองทางพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายในขัน้นีท้ี่มุ่งเน้นให้ผู้ เสียหายท า
ความเข้าใจกับความรู้สึกทางลบว่ามีวาเหตุมาจากอะไร และหากมีปฏิกิริยาตอบสนองตาม
ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้จะเกิดผลอย่างไร ทัง้นีผู้้ให้ค าปรึกษาอาจจะยกเทคนิคกรอบความคิดที่
เชื่อมโยงความรู้สึกและพฤติกรรมมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้ เสียหายมองเห็นการเชื่อมโยงความคิดและ
พฤติกรรม 
 อย่างไรก็ตามในกระบวนการขัน้ที่ 2 นี ้ยังคงเป็นระยะที่ผู้ เสียหายจะอยู่ในช่วงทบทวน
ความรู้สึกอยู่ การที่ผู้ ให้ค าปรึกษาจะชีช้วนให้ผู้ เสียหายเข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึน้ 
สามารถน าแนวคิดการให้ค าปรึกษาตามแบบเกสตัลท์มาใช้ เพื่อช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ความรู้สึกที่เกิดขึน้ว่าน าไปสู่การตอบสนองทางพฤติกรรมอย่างไร และสิ่งนัน้เป็นความต้องการที่
แท้จริงของผู้ เสียหายหรือไม่อย่างไร และผู้ เสียหายควรเลือกที่จะมีพฤติกรรมอย่างไรในการที่จะ
บรรลตุ่อความต้องการนัน้ ซึ่งก็จะเป็นฐานน าไปสู่ขัน้ต่อไปในกระบวนการให้อภยั 
 ขัน้ท่ี 3.การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นไม่ท าให้จบ 
 เป็นขัน้ที่ผู้ เสียหายท าการประเมินว่าหากตนเองเลือกที่จะกระท าพฤติกรรมใด ๆ จะส่งผล
อย่างไรต่อไป ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างการที่บุคคลจะเกิดพฤติกรรมให้อภัยหรือไม่ให้อภัย โดยที่
ผู้ เสียหายได้พยายามท าความเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกทางลบของตนที่เกิดขึน้ ท าให้ผู้ เสียหายมี
การย า้คิดถึงเร่ืองราวที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะเร่ืองความคิดและความรู้สึกทางลบ เมื่อกระบวนการคิด
ท างานมากขึน้ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ เสียหายท าการประเมินต่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือ
แม้กระทัง่แรงจูงใจที่ผลักดันอยู่ภายในตนเอง ในกรณีที่ผู้ เสียหายเกิดความต้องการแก้แค้น หาก
ตดัสินใจแก้แค้นเอาคืน โดยไม่ได้ประเมินถึงผลกระทบที่ตามมา ก็อาจจะน าไปสู่การไม่ให้อภัยได้ 
หากผู้ เสียหายประเมินว่าการแก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมและการแก้แค้นจะส่งผล
กระทบต่อตนเองตามมา ก็อาจจะท าให้มีแนวโน้มไปสู่การให้อภยัได้ และในกรณีที่ผู้ เสียหายมอง
ตนว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ถูกกระท า ก็จะประเมินความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ว่าเกิดจากเหตกุารณ์ที่
ตนถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสมาอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึน้ จะสังเกตได้ว่าในขัน้ตอนนีจ้ะเน้น
ให้ผู้ เสียหายได้ประเมินถึงผลที่จะตามมาจากชุดความคิดในลกัษณะต่างๆ ดงันัน้แนวทางการให้
ค าปรึกษาที่เหมาะสมในขัน้นีก้็คือ 
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  3.1 การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) จากแนวคิดพืน้ฐานส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรมจะ
มุ่งเน้นให้ผู้ เสียหายมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกบักระบวนการคิด ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษา
อาจจะใช้เทคนิคให้ผู้ เสียหายได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียจากชุดความคิดทางลบที่เกิดขึน้ว่า 
หากน าไปสู่พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจะมีผลเสียอย่างไร หรืออาจจะชีช้วนให้ผู้ เสียหายลอง
ทดสอบความสมเหตุสมผลของชุดความคิดใหม่ เพื่อดูว่าความคิดใหม่ที่เกิดขึน้จะน าไปสู่ผลทาง
ความรู้สึกและพฤติกรรมอย่างไร โดยเฉพาะการเกิดความคิดในการแก้แค้นเอาคืนที่มักจะเกิด
ขึน้กบัผู้ เสียหาย 
 ส าหรับในกรณีที่ผู้ เสียหายท าการประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าตนเองตกเป็นเหยื่อหรือ
เป็นผู้ถูกกระท า นอกจากจะใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม ในการมอง
หาความเชื่อมโยงของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาควรน าแนวทางการ
ให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง (Supportive Psychotherapy) มาใช้ประกอบ เพื่อคอย
ประคบัประคองความรู้สึกที่เกิดขึน้ของผู้ เสียหาย โดยผ่านท่าทีของผู้ ให้ค าปรึกษาที่แสดงออกถึง
ความจริงใจ ตัง้ใจที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ เสียหายลดความรู้สึกของการเป็นผู้ถูกกระท า เพราะหาก
ผู้เสียหายยงัติดอยู่กบัความคิดดงักล่าว จะเป็นอปุสรรคต่อการเกิดพฤติกรรมการให้อภยั เนื่องจาก
พฤติกรรมการให้อภัยมกัจะมาจากการที่บุคคลปรับเปลี่ยนความรู้สึกทางลบมาสู่ความรู้สึกกลางๆ
หรือความรู้สึกทางบวกได้ 
 ขัน้ท่ี 4.การจัดการความคิดและความรู้สึก 
 เป็นกระบวนการที่ผู้ เสียหายได้เลือกใช้วิธีการหรือแนวทางในการจดัการกบัความคิดและ
ความรู้สึกที่เกิดขึน้ เมื่อภายหลังที่ผู้ เสียหายได้ท าการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในกรณีเกิด
ความตระหนกัว่าการแก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาทีด่ีและจะส่งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา บุคคลจะต้อง
พยายามมองหาวิธีการอ่ืนที่จะมาช่วยคลี่คลายหรือจัดการความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางลบที่
เกิดขึน้ เช่น โกรธ โมโห แค้น ในขณะเดียวกัน หากผู้ เสียหายประเมินว่าตนเป็นเหยื่อหรือเป็น
ผู้ถูกกระท า จะก่อให้เกิดความรู้สึกเสียใจ กลวั กังวลใจ ดงันัน้ผู้ เสียหายจึงพยายามมองหาวิธีการ
ที่จะเข้ามาช่วยสนบัสนุนให้ก าลงัใจหรือจัดการกบัความรู้สึกที่เกิดขึน้ ซึ่งพบได้ว่ามีแนวทางในการ
ช่วยจัดการความคิด ความรู้สึกทางลบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ท าใจยอมรับสิ่งที่
เกิดขึน้ 2) มีมุมมองทางบวก 3) ท าสิ่งที่ชอบเพื่อให้ลืมเหตุการณ์ จากวิธีจัดการปัญหาดังกล่าว 
แนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมส าหรับในขัน้ตอนนี ้ได้แก่ 
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  4.1 การให้ ค าป รึกษาแบบยึดบุ คคลเป็ นศูนย์ ก ลาง (Person-Centered 
Counseling) เป็นแนวทางที่จะชว่ยในการสนบัสนุนให้ผู้ เสียหายเลือกท ากิจกรรมที่ตนเองชอบหรือ
ถนัด เพื่อให้ลืมเหตุการณ์ เพราะโดยพืน้ฐานของแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง จะเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการได้มีอิสระในการเลือก โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่ชีน้ า แต่จะ
คอยชีช้วนและสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ รับบริการคิด รู้สึกหรือต้องการ ทัง้นีใ้นการท างานขัน้ตอนนี ้
ควรอยู่ในบรรยากาศที่ผู้ เสียหายไว้วางใจ อบอุ่น ปลอดภยั มัน่คง และมีความเชื่อในคณุค่าภายใน
ตนเอง และเป้าหมายที่เลือกกระท า 
  4.2 การให้ค าปรึกษาตามแนวเกสตลัท์ (Gestalt Theory)  เป็นแนวคิดที่จะเข้ามา
ช่วยให้ผู้ เสียหายท าใจยอมรับกบัสิ่งที่เกดิขึน้ โดยผู้ให้ค าปรึกษาพยายามสร้างให้ผู้ เสียหายเกิดการ
ตระหนักรู้ รับรู้ความคิด ความรู้สึก เผชิญกับความจริงและเผชิญกับความรู้สึก เพื่อให้ผู้ เสียหาย
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ อยู่กับปัจจุบนั สามารถเลือกวิธีการจัดการกับปัญหาได้ตามศักยภาพของตน 
รวมถึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อการกระท าและการตัดสินใจของตัวเอง เอือ้ให้ผู้ เสียหาย
มองสถานการณ์แวดล้อมที่กว้างขึน้ สามารถเลือกแนวทางในการจดัการกบัปัญหาได้มากขึน้ และ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองตดัสินใจ  
  4.3 การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสนบัสนนุให้ผู้ เสียหายพฒันาความคิดทีเ่หมาะสม โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ เสียหายมองเห็นว่าชุดความคิดที่เหมาะสม จะน าไปสู่ความรู้สึกและพฤติกรรม
อย่างไร ซึ่งในตอนนี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนให้ผู้ เสียหายได้ท าการส ารวจชุดความคิดต่างๆที่พอจะ
เป็นไปได้ในการจัดการกับความรู้สึกทางลบ และลองพิจารณาว่าแต่ละความคิดนัน้น าไปสู่
ความรู้สึกและพฤติกรรมอย่างไร ชุดความคิดไหนที่สามารถท าให้ผู้ เสียหายเกิดอารมณ์ความรู้สึก
ทางบวกมากขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดมมุมองทางบวก อาจจะชวนพดูคยุประเด็นเร่ืองการมองโลกใน
แง่ดี ความหวงั การรับรู้ศกัยภาพแห่งตนมาปรับใช้ เพื่อสนบัสนุนให้ผู้ เสียหายเกดิการรับรู้ศกัยภาพ
ภายในตนเองที่สามารถจดัการกบัความคิด ความรู้สึกได้ 
 ขัน้ท่ี 5.การตัดสินใจให้อภัย: เลือกท่ีจะจบ 
 เป็นขัน้ที่ผู้ เสียหายเกิดความคิดที่จะให้อภัยกับผู้ กระท าความผิด โดยการตัดสินใจที่
เกิดขึน้จะเป็นผลมาจากการที่ผู้ เสียหายสามารถจดัการกบัความคิดและความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้
ก่อนหน้า ท าให้กระบวนการคิดท างาน น าไปสู่การตัดสินใจให้อภัย เพื่อต้องการให้เร่ืองราวทุก
อย่างจบลง โดยมีความเชื่อทางศาสนาและครอบครัวที่สนับสนุนให้ผู้ เสียหายเชื่อมั่นในการ
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ตัดสินใจของตนเอง ดังนัน้แนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในขัน้ตอนนี ้
ได้แก่ 
  5.1 การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้ เสียหายมองเห็นถึงความเชื่อมโยงแนวโน้มการแสดงพฤติกรรม
ให้อภัยว่า มีความคิด ความรู้สึกอย่างไร ทัง้นีผู้้ ให้ค าปรึกษาอาจจะลองให้ผู้ เสียหายได้แสดง
บทบาทสมมติ (role play) โดยให้ผู้ เสียหายลองจินตนาการว่า หากผู้กระท าความผิดอยู่ตรงหน้า 
แล้วตดัสินใจให้อภยั จะเกิดความคิดและความรู้สึกอย่างไร ถ้าหากผู้เสียหายรับรู้ได้ว่าพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกกลางๆหรือความรู้สึกทางบวก ก็ให้ผู้ เสียหายลองคิดถึงบทสนทนาที่จะใช้พดูให้
อภยัผู้กระท าความผิด โดยให้น าสิ่งนัน้มาใช้พดูกบัผู้ให้ค าปรึกษา  
 ซึ่งในกระบวนการนี ้ผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing) มาใช้เพื่อเสริมสร้างหรือจูงใจให้ผู้ เสียหาย
ตัดสินใจให้อภัย สร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนัน้ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง และชีช้วนให้
ผู้ เสียหายมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างชุดความคิดในปัจจุบันที่เกิดขึน้กบัชุดความคิดในก่อน
หน้านี ้ 
 ขัน้ท่ี 6.พฤติกรรมให้อภัย 
 เป็นขัน้ที่ผู้ เสียหายได้แสดงความคิดที่จะให้อภยัออกมาเป็นพฤติกรรมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ
คือ 1) การปล่อยวางทางอารมณ์ และ 2) ไม่กลบัไปท าร้ายคู่กรณี ซึ่งการเกิดพฤติกรรมการให้อภัย
นัน้ เป็นผลจากการตัดสินใจของตนเองที่มองว่าการให้อภัย ท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกหรือ
ความรู้สึกกลางๆ จากความคิดดังกล่าวก็น ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการให้อภัย โดยที่ผู้ เสียหาย
ปล่อยวางทางอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกโกรธ ไม่เกลียด ไม่แค้น ไม่มีเร่ืองค้างคาจิตใจต่อผู้กระท าผิด 
และไปกลบัไปท าร้ายคู่กรณี เป็นพฤติกรรมให้อภยัทางการกระท า จะพบลกัษณะการไม่ไปแก้แค้น
เอาคืน ไม่ยุ่งเกี่ยว ต่างคนต่างอยู่ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อกัน อีกทัง้ผู้ เสียหายมีความรู้สึก
ทางบวกต่อตนเองที่ได้ให้อภัยผู้กระท าความผิด ดังนั น้ แนวทางการให้ค าปรึกษาส าหรับในขัน้
สดุท้ายนี ้จะเน้นที่การสนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมให้อภยั เป็นการช่วยยืนยันให้ผู้ เสียหายมัน่ใจได้
ว่าการแสดงพฤติกรรมให้อภยัเป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยแนวคิดการให้ค าปรึกษาที่น ามาใช้ ได้แก่ 
  6.1 การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) ในขัน้นีจ้ะมุ่งเน้นเทคนิคทางพฤติกรรม โดยผู้ ให้ค าปรึกษาอาจจะมอบหมายการบ้าน
หรือกิจกรรมให้ท า โดยเป็นกิจกรรมให้ผู้ เสียหายได้ท าการส ารวจถึงความรู้สึก ความคิดที่เกิดขึน้ 
เมื่อผู้ เสียหายได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมให้อภยั หรืออาจจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ เสียหายได้ลอง
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ท าสมดุบนัทึกอารมณ์ความคิด เพื่อบนัทึกสิ่งที่เกดิขึน้เมื่อผู้ เสียหายต้องเผชิญกบัสถานการณ์เสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 
  6.2 การให้ค าป รึกษาเพื่อส ร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing) เป็น
แนวทางที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะน ามาใช้จูงใจให้ผู้ เสียหายได้กระท าพฤติกรรมให้อภยั โดยให้ผู้ เสียหาย
ได้ทบทวนถึงเหตกุารณ์ที่ผ่านมา ชวนให้ผู้ เสียหายตระหนักถึงปัญหาของการไม่ให้อภยั ซึ่งเมื่อถึง
จุดนี  ้ผู้ เสียหายก็จะมองเห็นว่าการตัดสินใจให้อภัย และการเกิดพฤติกรรมให้อภัย เป็นสิ่งที่
เหมาะสมที่จะกระท า ซึ่งหลังจากนี ้ผู้เสียหายก็จะมองเห็นถึงประโยชน์หรือด้านดีจากการแสดง
พฤติกรรมดงักล่าว และยงัส่งผลท าให้ผู้ เสียหายเกิดการรับรู้ถึงศกัยภาพของตนเองที่สามารถแสดง
พฤติกรรมให้อภัยได้  ซึ่ งเป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของจิต วิทยาเชิ งบวก (Positive 
Psychology) ที่มุ่งเน้นให้การเสริมสร้างต้นทุนทางจิตใจ เพื่อไว้รับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต  
 โดยสรุป แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย สามารถน าเอาแนวคิด
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่างๆมาปรับใช้ในแต่ขัน้ของกระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหาย โดยใน
ขัน้ตอนที่เกี่ยวกับความรู้สึก แนวคิดที่เหมาะสมในการน าไปใช้ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาแบบยึด
บุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Counseling) และการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตลัท์ 
(Gestalt Theory) ในขัน้ตอนที่เน้นเกี่ยวกบัความคิดจะใช้แนวทางการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การ
คิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) ส่วนในขัน้ตอนสนับสนุนที่ จะให้ เกิด
พฤติกรรม แนวทางที่เหมาะสมในการน าไปใช้ คือ การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและ
พฤติ ก รรม  (Cognitive behavioral therapy) และการใ ห้ ค าป รึกษ าเพื่ อ ส ร้างแ รงจู ง ใจ 
(Motivational interviewing) นอกจากนี ้การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง (Supportive 
Psychotherapy) และการให้ค าป รึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Counseling) สามารถน ามาใช้ เพื่อช่วยท าให้เกิดบรรยากาศของการให้ค าปรึกษาที่ปลอดภัย 
ไว้วางใจ และเป็นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีตลอดกระบวนการให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการให้อภยัของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และแนวทางการในการให้
ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยัแก่นกัจิตวิทยาได้น าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้ เสียหายและครอบครัว โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case study) ท าการ
เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก ซึ่งการค้นหากระบวนการให้อภยัของผู้เสียหาย กลุ่มผู้ให้ข้อมลู
หลัก (Key informants) คือ เยาวชนชายไทย อายุ 15-18 ปี ที่ถูกท าร้ายร่างกายสาหัสจากการ
ทะเลาะวิวาทและเป็นผู้ เสียหายในคดีอาญา จ านวน 8 ราย ที่เข้าร่วมการใช้มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญา ท าการเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2564 ใช้เวลาใน
การสัมภาษณ์ครัง้ละ 45 – 60 นาที ส่วนการค้นหาแนวทางการในการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
การให้อภัย กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลกั คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ท างานหรือศึกษาเกี่ยวกับการให้อภยั จ านวน 5 
ท่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ นักวิชาการหรือนักวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกบัการให้อภัย การ
ให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยในวัยรุ่น กลุ่มที่สอง คือ นักจิตวิทยาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่ท างานให้ค าปรึกษาผู้ เสียหายที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา การ
เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผลข้อมูลข้อมูล ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยสามารถ
สรุปประเด็นได้ ดงันี ้
  1.สรุปผลการวิจยั 
  2.อภิปรายผลการวิจยั 
  3.ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู ในส่วนวตัถุประสงค์ที่ 1 ค้นพบกระบวนการให้อภัยของผู้เสียหาย 
แบ่งเป็น 6 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1) การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2) การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ 
ขัน้ที่  3) การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นท าให้ไม่จบ ขัน้ที่  4) การจัดการความคิดและ
ความรู้สึก ขัน้ที่ 5) การตดัสินใจให้อภยั: เลือกที่จะจบ ขัน้ที่ 6) พฤติกรรมให้อภยั น ามาสู่การตอบ
วตัถุประสงค์ที่ 2 การค้นหาแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยัตามกระบวนการให้
อภัยที่ ค้นพบ โดยสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบ
ผสมผสานทฤษฎี ทัง้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Center 
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Therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตลัท์ (Gestalt Theory) การให้ค าปรึกษาแบบ
ประคับประคอง (Supportive Psychotherapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก  
(Positive Psychology Therapy) และการให้ ค าป รึกษาเพื่ อส ร้างแรงจู งใจ  (Motivational 
interviewing) มาใช้ให้ค าปรึกษาผู้เสียหายได้ โดยรายละเอียดจะอภิปรายผลในหวัข้อต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้ วิจัยจะแบ่งการอภิปรายผลเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ในส่วนที่ 1 
กระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหาย และส่วนที่ 2 แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้
อภัย โดยอภิปรายผลร่วมกับการทบทวนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การศึกษาในกลุ่มตวัอย่างอ่ืน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 ส่วนท่ี 1 กระบวนการให้อภัยของผู้เสียหาย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลค้นพบกระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหาย แบ่งออกได้เป็น 6 
ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ที่ 1) การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2) การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ ขัน้
ที่ 3) การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นไม่ท าให้จบ ขัน้ที่ 4) การจดัการความคิดและความรู้สึก 
ขัน้ที่ 5) การตัดสินใจให้อภัย: เลือกที่จะจบ ขัน้ที่ 6) พฤติกรรมให้อภัย ซึ่งมีลกัษณะสอดคล้องกับ
แนวคิดการให้อภัยทางชีวจิตสังคมของ Worthington (2006a) ที่ได้น าแนวความคิดทฤษฎี
ความเครียดและการจัดการกับความเครียด (Stress-and- coping Theory) ของ Lazarus และ 
Folkman (1984) มาเป็นพื น้ฐานให้ เข้ากับบริบทของการให้อภัย  โดยพัฒนาเป็นทฤษฎี
ความเครียดและการจัดการกับปัญหาเชิงชีวจิตสังคมของการให้อภัย (The Biopsychosocial 
stress-and-coping Theory of Forgiveness) อธิบายได้ว่า เมื่อการกระท าทัง้จากบุคคลหรือ
สถานการณ์ ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ (Transgression) ความขุ่นเคืองใจที่เกิดขึน้นีน้ าไปสู่
ความรู้สึกทางลบ เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม บุคคลจะมีการประเมินสิ่งที่เกิดขึน้ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
จัดการปัญหา หากบุคคลจะเลือกแก้ปัญหาด้วยการจัดการกับความคิดและความรู้สึกของตน 
น าไปสู่การตดัสินใจให้อภยั และมีพฤติกรรมให้อภยัตามมา โดยสามารถอภิปรายรายละเอียดของ
กระบวนการให้อภยัแต่ละขัน้ ดงันี ้
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  1.1 การรบัรู้ความรู้สึกทางลบ 
  กระบวนการให้อภัยของผู้เสียหาย กรณีที่ผู้ เสียหายเป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสจากการถูกผู้กระท าความผิดท าร้ายร่างกาย ผู้เสียหายมีการรับรู้ความรู้สึกทางลบจากการ
เผชิญกบัเหตกุารณ์รุนแรง ส่งผลต่อจิตใจ ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบ เช่น รู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึก
แค้น รู้สึกเสียใจ และรู้สึกกลวั จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าการถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหสัถือ
เป็นประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับวัยรุ่นได้ และบาดแผลที่เกิดขึน้นี ้ท าให้เกิด
ความเครียดที่กระทบกระเทือนจิตใจภายหลังที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ ในชีวิต ท าให้วัยรุ่นจะมี
ปฏิกิริยากลวั สบัสน ปฏิเสธความจริง รู้สึกเสียใจต่อการสญูเสียหรือถูกกระท าความรุนแรง มีความ
กงัวล หรือหวาดกลวัอย่างมาก มีความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห และมีความต้องการแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะก้าวร้าวตอบโต้ (American Psychological Association, 2000; The National Child 
Traumatic Stress Network, 2008) 
  จากการศึกษาของนักวิชาการ (Enright, 1996; McCullough & Worthington, 
1999; Strelan & Covic, 2006) พบว่าความรู้สึกทางลบเหล่านีส้ามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดทาง
ลบได้ ท าให้ผู้ เสียหายมีความคิดทีอ่ยากแสดงพฤติกรรมในลกัษณะแก้แค้นเอาคืนผู้กระท าผิด โดย
ต้องการไปท าร้ายร่างกายของผู้กระท าความผิดในแบบเดียวกบัที่ตนได้รับ เพื่อเป็นตอบโต้เอาคืน
ผู้กระท าความผิด สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกท าร้ายร่างกาย 
(Freedman, 2008) พบว่าวัยรุ่นมีความต้องการที่จะแก้แค้นและแสดงความรู้สึกโกรธของตน
ออกมา เพื่อให้ตนได้รับความยุติธรรมคืนจากผู้กระท าความผิด ซึ่งการแก้แค้นเป็นความก้าวร้าว
ที่มาจากแรงจูงใจที่จะเรียกร้องความยุติธรรมคืนมากบัตนเอง (Bies & Tripp, 2005) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Nussbaum (2016) ที่พบว่า บุคคลจะรู้สึกโกรธเมื่อได้รับบาดเจบ็จากการถูกท าร้าย
ร่างกายอย่างผิดกฎหมายจากบุคคลอ่ืน น ามาสู่ความคิดและอารมณ์ทางลบต่อการกระท า
ความผิด ท าให้มีความคิดที่อยากแสดงพฤติกรรมในลักษณะของการแก้แค้นเอาคืนผู้ที่กระท า
ความผิด  
  ดงันัน้ สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีส่ิงที่ไม่ถูกต้องเกิดขึน้กบัตน บุคคล
จะเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจ รู้สึกไม่พอใจ รู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห หรือมีความรู้สึกเสียใจ รู้สึกกลวั  อัน
เนื่องมาจากการถูกผู้กระท าความผิดเข้ามาท าร้ายร่างกายในขณะนัน้ ผู้เสียหายไม่สามารถตอบโต้
อีกฝ่ายได้ ท าให้มีความรู้สึกทางลบเกิดขึน้อย่างท้วมท้น 
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  1.2 การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ 
  เมื่อผ่านพ้นระยะของความรู้สึกทางลบ ภายหลังที่ผู้ เสียหายถูกท าร้ายร่างกาย
อย่างสาหัส การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบของผู้เสียหาย หมายถึง การค้นหาสาเหตทุี่ท าให้
ตนเกิดความรู้สึกทางลบ การทบทวนตนเองผ่านเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ เพื่อหาค าตอบให้กับสิ่งที่ตน
เผชิญ ผู้เสียหายมีการอธิบายความรู้สึกของตนที่เกิดขึน้ว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกท าร้าย 
โดยพยายามท าความเข้าใจต่อตนเองว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ เกิดขึน้คืออะไร แล้วจะมีการ
ตอบสนองต่อความรู้สึกนัน้เป็นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ Worthington (1998) ที่อธิบายว่า การ
กระตุ้นของสิ่งเร้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ บุคคลจะเกิดความรู้สึกทางลบ ท าให้บุคคลมีการท า
ความเข้าใจในความคิดและอารมณ์ความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ซึ่งพบว่า
ผู้ เสียหายมีรูปแบบของการตอบสนองต่อเหตุการณ์รุนแรง 2 ลักษณะ คือ 1) ตอบโต้อย่างรุนแรง
กลบัคืน จากการที่ผู้ เสียหายมีความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น เพื่อตอบโต้ผู้กระท าผิด และจาก
การศึกษาอารมณ์โกรธ (Bies, 2001; Bies & Tripp, 2005; Tripp et al., 2002) พบว่าสามารถ
กระตุ้นท าให้เกิดพฤติกรรมแก้แค้นเอาคืน และการแก้แค้นถือเป็นแรงจูงใจภายในบุคคล เมื่อ
บุคคลถูกกระท า บุคคลจะตอบสนองต่อผู้กระท าความผิดกบัตนทัง้ทางพฤติกรรมก้าวร้าว หรือทาง
วาจาก็ได้ เพื่อตอบโต้ผู้ กระท าความผิดให้รู้สึกแบบเดียวกัน (Fox et al., 2001) และ 2) เป็น
ผู้ถูกกระท า เมื่อผู้ เสียหายมีความรู้สึกเสียใจ รู้สึกไม่ปลอดภยั รู้สึกกลวัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต ผู้ เสียหายจะมีความคิดว่าตนเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระท า เพื่อหาเหตผุลในการ
ทวงคืนความยุติธรรมให้เกิดขึน้กับตน (Exline et al., 2003) จะเห็นได้ว่าผู้ เสียหายพยายามท า
ความเข้าใจในความรู้สึกทางลบของตน ซึ่งเป็นการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลต่อความรู้สึกที่
เกิดขึน้ของตน (Thompson et al., 2005) 
  1.3 การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นไม่ท าให้จบ 
  การประเมินสถานการณ์ในกระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหาย หมายถึงการที่
ผู้ เสียหายประเมินต่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือแม้กระทั่งแรงจูงใจที่ผลักดันอยู่ภายใน
ตนเอง โดยใช้ความคิด พิจารณา ไตร่ตรองผลดีผลเสียที่มีผลกระทบต่างๆ สอดคล้องกบัการศึกษา
ของ Zourrig (2010) ที่อธิบายว่า บุคคลจะประเมินสถานการณ์ว่ามีความส าคญัหรือส่งผลกระทบ
ต่อตนเองอย่างไร ซึ่งการประเมินของบุคคลนัน้ ขึน้อยู่กับประสบการณ์  ความคิด อารมณ์ และ
เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อให้ตนเองสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและอารมณ์อย่าง
เหมาะสมในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึน้ภายหน้า สอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการของความเครียด
ของ Lazarus and Folkman (1984) อธิบายว่าบุคคลจะเกิดการประเมินเหตุการณ์  โดยใช้
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สติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อตัดสินว่ามีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร มีผลดีผลเสีย
อย่างไร (องัศินนัท์ อินทรก าแหง, 2551)  
  ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้เสียหายประเมินสถานการณ์ว่า การแก้แค้นไม่ท าให้จบ และ
การศึกษาของ Friese et al. (2012) ที่ว่า บุคคลแต่ละคนจะมีกลไกทางความคิดต่อการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์แตกต่างกัน ความต้องการแก้แค้นและการให้อภัยเป็นกระบวนการประเมิน
ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับการศึกษากลไกการพัฒนาของการแก้แค้น
และการให้อภัยของ McCullough et al. (2013) พบว่าผู้ เสียหายมีการประเมินว่าการแก้แค้นเอา
คืนท าให้เกิดปัญหาตามมาไม่จบสิน้ และการแก้แค้นคือปัญหาหรือเป็นโรค ส่วนการให้อภยัคือการ
รักษา ซึ่งในตามพัฒนาการของวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนากระบวนการคิดดังนัน้วัยรุ่นจึง
สามารถให้เหตผุลเชิงนามธรรมและประเมินสิ่งที่เกิดขึน้ด้วยเหตผุล น ามาสู่การตดัสินใจว่าจะให้
อภยัหรือไม่ให้อภยัผู้กระท าความผิด (Worthington et al., 2010)  
  1.4 การจดัการความคิดและความรู้สึก 
  การจัดการความคิดและความรู้สึก หมายถึง การที่ผู้ เสียหายมองหาวิธีการที่จะ
เข้ามาช่วยจัดการความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็นการปรับตัวของบุคคลในการเผชิญกับ
ความเครียดหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจ ซึ่งวิธีการเผชิญสิ่งที่เกิดขึน้เป็นความพยายามของบุคคลในการ
รักษาสภาวะสมดุลทางจิตใจ (Lazarus & Folkman, 1984) เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่บุคคล
ประเมินว่ามีผลกระทบต่อภาวะของตนที่เป็นอยู่ โดยบุคคลจะใช้ความคิดและการกระท าแก้ไขส่ิงที่
ก่อให้เกิดความเครียดหรือแก้ไขที่อารมณ์ที่ท าให้เป็นทุกข์ จากการศึกษาของ ไหมไทย ไชยพันธ์ 
(2556) พบว่า ผู้เสียหายมีวิธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมในการจัดการกบัความเครียด ความ
ไม่สบายใจที่เกิดขึน้ ด้วยวิธีการที่เน้นการแก้ปัญหาทางอารมณ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Aitken and Crawford (2007) ที่ว่าบุคคลจะเน้นการแก้ปัญหาทางอารมณ์มากกว่าแก้ไขปัญหา
แบบเผชิญหน้า และวิธีการที่ผู้ เสียหายใช้จดัการกบัปัญหาที่ค้นพบในการศึกษาครัง้นีม้ี 3 วิธี คือ 
1) การท าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ 2) มีมุมมองทางบวก และ 3) ท าสิ่งที่ชอบเพื่อให้ลืมเหตกุารณ์ ซึ่ง
เห็นได้ว่าแนวทางการจัดการปัญหาเป็นลกัษณะการจดัการปัญหาแบบมุ่งเน้นจดัการกับอารมณ์ 
สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการจัดการปัญหาของวัยรุ่น  พบว่าวัยรุ่นมัก
จดัการปัญหาแบบจัดการกบัอารมณ์เป็นหลกั และมีส่วนน้อยที่จดัการปัญหาแบบเน้นสาเหตขุอง
ปัญหา (Parikh et al., 2019) โดยเป็นลักษณะที่บุคคลจดัการกบัอารมณ์ที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ 
เลือกท ากิจกรรมต่างๆที่ตนสนใจ ตลอดจนการเลือกใช้มุมมองการมองโลกในแง่ดี การปลอบใจ
ตนเอง ท าให้ตนเองสามารถหลีกหนีจากต้นตอของปัญหา ซึ่งจะท าให้บุคคลนัน้ๆ ลดความเครียด
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ลงไปได้ จะเห็นได้ว่าผู้ เสียหายพยายามที่จะควบคุมผลกระทบทางอารมณ์จากความเครียดหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของคมกริช นันทะโรจพงศ์ และคณะ (2561) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจดัการความเครียดของวยัรุ่นตอนกลาง พบว่าส่วนใหญ่วยัรุ่นมกัจะ
ใช้วิธีการมองโลกในแง่ดีและขอความช่วยเหลือ ซึ่งการมองโลกในแง่ดีคือการมีมุมมองทางบวก 
รวมถึงการยอมรับความเป็นจริง ในส่วนการขอความช่วยเหลือ บุคคลที่อยู่รอบข้างของวัยรุ่นควร
ชีแ้นะแนวทางแก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแนะน า อีกทัง้ให้วยัรุ่นได้ท ากิจกรรมทางบวกหรืองานอดิเรก
ที่ชอบ เพื่อให้วยัรุ่นตอนกลางสามารถจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในทางที่เหมาะสม 
  1.5 การตดัสินใจให้อภยั: เลือกที่จะจบ 
  โดยการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ผู้ เสียหายได้ใช้ความคิดและเหตุผลตัดสินใจให้อภัย 
เพื่อต้องการให้เร่ืองราวทุกอย่างจบลง ซึ่งในกระบวนการขัน้นีส้อดคล้องกับแนวคิดการให้อภยัเชิง
ชีวจิตสังคมของ Worthington (2006a) ที่อธิบายว่า เมื่อบุคคลสามารถจัดการกับความคิดและ
ความรู้สึกของตนได้ บุคคลจะใช้ความคิดและความเป็นเหตผุลในการตดัสินใจให้อภยั เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ Enright (2012) เกี่ยวกบักระบวนการให้อภยั 4 ขัน้ ในขัน้ที่ 3 อธิบายถึงขัน้ตอนการ
ตดัสินใจของบุคคลว่ามาจากการจดัการกบัความคิดและความรู้สึกของตนได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่
เกิดขึน้ และสามารถข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นัน้ได้  อีกทัง้ยังพบว่าผู้ เสียหายมีการนับถือ
ศาสนาพุทธ มีความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นชุดความเชื่อเร่ืองเวรกรรม บาปบุญคณุโทษ การ
ท าดีได้ดี การท าชั่วได้ชั่ว น ามาใช้ในกระบวนการคิดตัดสินใจให้อภัย ท าให้ผู้ เสียหายมีเชื่อมัน่ใน
กระบวนการคิดตัดสินใจที่จะให้อภัยผู้ กระท าความผิด ซึ่งเห็นได้ว่าค าสอนหรือความเชื่อทาง
ศาสนาสามารถสนับสนุนให้เกิดการให้อภัยได้ (McCullough & Worthington, 1999; Rye et al., 
2001b; Tsang et al., 2005) รวมถึงครอบครัวก็เป็นส่วนส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจให้อภัยของ
ผู้เสียหายเช่นกนั จากการศึกษาครัง้นี ้ครอบครัวอบรมสัง่สอน เป็นแบบอย่างที่ดี คอยสนบัสนุนสิ่ง
ดีๆให้แก่ผู้ เสียหาย และเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้ เสียหายก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ได้ ท าให้
ผู้ เสียหายเชื่อในการตดัสินใจให้อภยัของตนเอง ซึ่งจากงานวิจยัในสหรัฐอเมริกา พบว่าวยัรุ่นเรียนรู้
การให้อภัยจากครอบครัว (Everding, 2010) รวมถึงวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ลูก ถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมให้อภัยผู้ อ่ืน ลูกจะมีแนวโน้มที่จะให้อภัยผู้ กระท า
ความผิด และถ้าหากวัยรุ่นมีสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว ก็ส่งผลท าให้เกิดการให้อภัยได้ (Paleari et al., 2010) จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ เสียหายมี
กระบวนการทางความคิดของตนเองในการตัดสินใจให้อภัยเพื่อให้เร่ืองราวจบลง โดยมีความเชื่อ
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ทางศาสนาและครอบครัวเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้ เสียหายเชื่อมั่นในการตัดสินใจและก้าวข้ามผ่าน
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ได้ 
  ขัน้ที่ 6.พฤติกรรมให้อภยั 
  ภายหลังที่ผู้ เสียหายได้ตัดสินใจให้อภัย ซึ่งมาจากกระบวนการคิดตัดสินใจของ
ตนเอง จากกระบวนการคิดดงักล่าวก็น ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการให้อภยั ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้ 
แบ่งเป็น  2 ลกัษณะคือ 1) การปล่อยวางทางอารมณ์ เป็นพฤติกรรมให้อภยัทางอารมณ์ ผู้เสียหาย
ไม่มีความรู้สึกโกรธ ไม่เกลียด ไม่แค้น ไม่มีเร่ืองค้างคาจิตใจต่อผู้ กระท าความผิดอีกต่อไป 
สอดคล้องกับ Strelan and Covic (2006) ที่อธิบายว่าการให้อภัยคือการตอบสนองต่อผู้ที่กระท า
ผิดผ่านการยกโทษ ไม่ต้องการแก้แค้น หรือมีความรู้สึกทางลบที่เจ็บแค้นต่อการกระท าผิด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์จากความรู้สึกทางลบให้เป็นอารมณ์กลางๆหรืออารมณ์ทางบวกก็ได้ และ 2) 
ไม่กลับไปท าร้ายคู่กรณี เป็นพฤติกรรมให้อภัยทางการกระท า เป็นการไม่ไปแก้แค้นเอาคืน ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิด ต่างคนต่างอยู่ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อกันและกัน โดยผู้ เสียหายมี
พฤติกรรมทางบวกต่อผู้ กระท าความผิด ไม่ไปแก้แค้นเอาคืน ไม่ไปหาเร่ืองทะเลาะวิวาท ไม่ไป
ติดตามว่าผู้กระท าความผิดเป็นใคร เรียนสถาบันไหน เพื่อเป็นยุติเร่ืองราวที่เกิดขึน้ไว้ที่ตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการการศึกษาของนักวิชาการที่ว่าบุคคลที่ตัดสินใจให้อภัยจะมีความตัง้ใจที่จะไม่
แสดงพฤติกรรมแก้แค้นต่อผู้ กระท าความผิด (Armour & Umbreit, 2004; McCullough, 2008; 
Strelan, 2007; Strelan & Covic, 2006; Thompson et al., 2005)  
  นอกจากนี ้ยังค้นพบว่าเมื่อผู้ เสียหายได้ตดัสินใจให้อภยัผู้กระท าความผิด และมี
พฤติกรรมให้อภัย ทัง้ทางอารมณ์และการกระท า ก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวกต่อตนเองเพิ่มมาก
ขึน้ ซึ่งในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าผู้ เสียหายมีความคิดเชิงบวกต่อตนเองที่สามารถการก้าวผ่าน
ปัญหาไปได้ เมื่อรับรู้ว่าตนเองมีคณุค่าจะช่วยให้เกิดการให้อภัยต่อตนเอง น าไปสู่การให้อภัยต่อ
ผู้ อ่ืนตามมา (Cardi et al., 2007; Eaton et al., 2006; Strelan, 2007) 
  เมื่อผู้ เสียหายให้อภัยผู้ กระท าความผิด มีความรู้สึกกลางๆ หรือความรู้สึก
ทางบวกเพิ่มขึน้ และยินยอมที่จะพูดคุยถึงเหตุการณ์ ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึน้ โดยการเข้าร่วม
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งผู้กระท าความผิดรู้สึกส านึกผิด มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนไปในทางบวก ได้กล่าวขอโทษ และจะรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึน้
ทัง้หมด ถือว่าการขอโทษ การแสดงความรับผิดชอบเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้ผู้ เสียหายให้อภยัและ
จบเร่ืองราวที่เกิดขึน้ (Fehr et al., 2010; McCullough et al., 1998) 
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 ส่วนท่ี 2 แนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย 
 ส าหรับแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั ผู้วิจยัได้น าเสนอแนวทางภาย
หลังจากการได้วิเคราะห์ขัน้ตอนในกระบวนการให้อภัยแต่ละขัน้  เพื่อค้นหาแนวทางการให้
ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัยในแต่ละขัน้ของกระบวนการที่เหมาะสม และได้เสนอให้
ผู้ เชี่ยวชาญท าการประเมนิตรวจสอบแนวทางการให้ค าปรึกษาในแต่ละขัน้ของกระบวนการให้อภยั
ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และภายหลังได้ข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้ วิจยัได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
  1. การใ ห้ ค าป รึกษ าแบบยึ ดบุ คค ลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง  (Person-Centered 
Counseling) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในขัน้ที่ 1 การรับรู้ความรู้สึกทางลบ เนื่องจากเป็นขัน้ตอน
แรกของกระบวนการให้อภยั จากการศึกษาของ Hong and Jacinto (2011) อธิบายว่าขัน้ตอนแรก
ในการท างานร่วมกับผู้ รับบริการ ก็คือการสร้างสัมพันธภาพ (Building rapport) โดยผู้ ให้
ค าปรึกษาควรเปิดใจ ยอมรับ มีความจริงใจ มีความเข้าอกเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ น้กับผู้ รับบริการ
อย่างไม่มีเงื่อนไข  ซึ่งเป็นบทบาทหลักของผู้ให้ค าปรึกษาในทฤษฎีนี ้ อีกทัง้การรับฟังอย่างตัง้ใจ 
การเปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายพดูคยุระบายความรู้สึกอย่างอิสระ ท าให้ผู้ เสียหายเกิดความไว้วางใจ
ในการที่จะส ารวจความรู้สึกของตนเอง ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษาและ
ผู้รับบริการ ถือว่าเป็นสิ่งส าคญัในการท างานร่วมกนัในกระบวนการให้ค าปรึกษา (Duncan et al., 
2009) นอกจากนีย้งัสามารถน าแนวทางการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศนูยก์ลางไปปรับใช้ใน
กระบวนการขัน้ที่ 4 การจัดการความคิดและความรู้สึก โดยให้ผู้ เสียหายได้ประเมินและเลือกใช้
วิธีการจัดการกับความคิด ความรู้สึกทางลบที่เหมาะสมตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้ เสียหายอย่างอิสระ โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่ชีน้ าหรือแสดงความคิดเห็น จะช่วยสะท้อนให้
ผู้ เสียหายได้เข้าใจในสิ่งที่ตนคิด สิ่งที่ต้องการ หรือการกระท าของตน สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
Kalmthout (2007) ที่อธิบายว่าผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความเข้าอกเข้าใจ จะท าให้ผู้ รับบริการสามารถที่
จะแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างอิสระและสามารถเลือกวิธีการจดัการกบัของตนเองได้ 
  2. การให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์ (Gestalt Theory) แนวคิดนีส้ามารถ
น ามาใช้ในขัน้ที่ 1 การรับรู้ความรู้สึกทางลบ ขัน้ที่ 2 การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ และขัน้ที่ 
4 การจัดการความคิดและความรู้สึก โดยน าเทคนิคส าคัญของแนวคิดเกสตัลท์คือ เก้าอีว่้าง 
(empty chair) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ รับบริการได้ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไปปรับใช้ใน
ขัน้ตอนดังกล่าว เนื่องจากเป็นขัน้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ เข้าใจ และจัดการกับความรู้สึก
เป็นหลัก ทัง้นีส้อดคล้องกับแนวทางการให้ค าปรึกษาของ Malcolm and Greenberg (2000) ที่
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ศึกษาเกี่ยวกับการให้อภัย โดยใช้เทคนิค empty chair เพื่อท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกเข้าใจถึง
จิตใจบุคคลอ่ืนเพิ่มขึน้ จนน ามาสู่การให้อภัย เทคนิคการตระหนักรู้ (self-awareness) เพื่อให้
ผู้ เสียหายเกิดการตระหนกัรู้ต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึน้ ทัง้นีเ้น้นให้ผู้ เสียหายตระหนกัในสภาวะ
อารมณ์ที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ และให้สังเกตอารมณ์ทางลบที่เกิดขึน้ นอกจากนีใ้นส่วนของการ
จดัการความคิด ความรู้สึก โดยให้ผู้ เสียหายเกิดการตระหนักรู้ รับรู้ความคิด ความรู้สึก เผชิญกับ
ความจริงและเผชิญกับความรู้สึก เพื่อให้ผู้ เสียหายยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ อยู่กับปัจจุบัน สามารถ
เลือกวิธีการจดัการกบัปัญหาได้ตามศกัยภาพของตน (Harris, 2007)  
  3. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral 
therapy) เป็นแนวคิดที่สามารถน ามาปรับใช้ในกระบวนการให้อภัย ขัน้ที่ 2 การท าความเข้าใจ
ความรู้สึกทางลบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เสียหายมองเห็นว่าความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้มาจากชุดความคิด
ลกัษณะใด และส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมอย่างไร โดยน าเทคนิคกรอบความคิดที่
เชื่อมโยงความรู้สึกและพฤติกรรมมาปรับใช้เพื่อให้ผู้ เสียหายมองเห็นการเชื่อมโยงความคิดและ
พฤติกรรม ส่วนในขัน้ที่ 3 การประเมินสถานการณ์: การแก้แค้นไม่ท าให้จบ สามารถน าเอาเทคนิค
พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียจากชุดความคิดทางลบที่เกิดขึน้มาปรับใช้ โดยชีใ้ห้เห็นว่าการท า
พฤติกรรมดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไร หรืออาจจะชีช้วนให้ผู้ เสียหายลองทดสอบความ
สมเหตุสมผลของชุดความคิดใหม่ เพื่อดูว่าความคิดใหม่ที่เกิดขึน้จะน าไปสู่ผลทางความรู้สึกและ
พฤติกรรมอย่างไร ซึ่งแนวคิดตลอดจนเทคนิควิธีดงักล่าวข้างต้นสามารถน ามาใช้กับวยัรุ่นที่ถูกท า
ร้ายร่างกาย หรือเผชิญเหตุการณ์รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cohen et al., 2009; Dorsey et 
al., 2011) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Lee and DiGiuseppe (2018) ที่จดัท าโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและพฤติกรรม (CBT) กับเด็กและวัยรุ่นที่มีประสบเหตุการณ์ที่
กระทบกระเทือนจิตใจจากเหตุการณ์เดียว (อุบตัิเหตรุถยนต์ ถูกกระท าด้วยความรุนแรง หรือการ
พบเห็นความรุนแรง) อายุ 8-18 ปี พบว่า CBT สามารถช่วยลดความรู้สึกทางลบของเด็กและวยัรุ่น
ได้ อีกทัง้เด็กและวยัรุ่นสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง จาก
ความรู้สึกทางลบให้กลายเป็นความรู้สึกกลางหรือความรู้สึกทางบวกมากขึน้ เช่นเดียวกับ
โปรแกรมการให้อภัยของ Hong and Jacinto (2011) ในกิจกรรม “ประสบการณ์ที่คงอยู่ ” 
(Experience inventory) ผู้ ให้ค าปรึกษาให้ผู้รับบริการประเมินสถานการณ์ ผลกระทบของการให้
อภยั ไม่ให้อภยั นอกจากนีแ้นวคิดการให้ค าปรึกษาแบบ CBT ยงัสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในขัน้ที่ 
4 การจดัการความคิดและความรู้สึก โดยสนบัสนุนให้ผู้ เสียหายพฒันาความคิดที่เหมาะสม โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ เสียหายมองเห็นว่าชุดความคิดที่เหมาะสมจะน าไปสู่ความรู้สึกและพฤติกรรม



 116 

 
 

อย่างไร และขัน้ที่ 5 การตัดสินใจให้อภัย โดยเป็นการน าเอาเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (role 
play) โดยให้ผู้ เสียหายลองจินตนาการว่า หากผู้กระท าความผิดอยู่ตรงหน้า แล้วตัดสินใจให้อภัย
จะเกิดความคิดและความรู้สึกอย่างไร สอดคล้องกับการศึกษาของ Friedberg and Brelsford 
(2013) ที่ศึกษาเทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาแบบ CBT ส าหรับเด็กและวัยรุ่น พบว่า การแสดง
บทบาทสมมติสามารถพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบจ าลอง ช่วยให้เด็กและวัยรุ่นได้
เปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกหรือพฤติกรรม จึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
น ามาใช้ได้ และขัน้ที่ 6 พฤติกรรมให้อภยั น าเอาเทคนิคมอบหมายการบ้านหรือกิจกรรมให้ท า โดย
เป็นกิจกรรมให้ผู้ เสียหายได้ท าการส ารวจถึงความรู้สึก ความคิดที่เกิดขึน้ เมื่อผู้ เสียหายได้มีโอกาส
แสดงพฤติกรรมให้อภัย หรืออาจจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ เสียหายได้ลองท าสมุดบันทึกอารมณ์
ความคิด (Corey, 2012) จะเห็นได้ว่าแนวคิดนีม้ีเทคนิคที่หลากหลายในการช่วยให้ผู้ เสียหายได้
ปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  4. การให้ค าปรึกษาแบบประคบัประคอง (Supportive Psychotherapy) เป็นการ
มุ่งเน้นกับปัจจุบัน เทคนิคที่ใช้คือการให้ผู้ เสียหายสามารถเชื่อมโยงการกระท ากับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ และการตอบสนองของผู้ เสียหาย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในขัน้ที่ 1 การรับรู้ความรู้สึก
ทางลบ โดยผู้ ให้ค าปรึกษาให้ความเชื่อมั่นกับผู้ เสียหายในการสนับสนุนให้ผู้ เสียหายแสดงออก
อารมณ์ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ มีความเชื่อมัน่ว่าความรู้สึกดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้ โดยที่ไม่
ต้องกังวลว่าความรู้สึกทางลบที่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรรู้สึก และขัน้ที่ 3 การประเมินสถานการณ์: การ
แก้แค้นไม่ท าให้จบ ผู้ให้ค าปรึกษาคอยประคับประคองความรู้สึกที่เกิดขึน้ของผู้ เสียหาย โดยผ่าน
ท่าทีของผู้ ให้ค าปรึกษาที่แสดงออกถึงความจริงใจ ตัง้ใจที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ เสียหายลด
ความรู้สึกของการเป็นผู้ถูกกระท า เพื่อให้ผู้ เสียหายสามารถปรับตัวและเข้าใจตนเอง สอดคล้อง
การศึกษาของ Summers and Barber (2010) ที่อธิบายว่าการให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง
สามารถช่วยให้บุคคลเข้าใจในสถานการณ์ เกิดการรับรู้ในตนเอง ใช้จุดแข็งของตนในการปรับตัว 
มีสติกับปัจจุบัน โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้อ านวยให้บุคคลได้มองเห็นการเชื่อมโยงของการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์  ซึ่งช่วยให้บุคคลเข้าใจที่มาของรูปแบบที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน 
(Gabbard, 2009; Winston et al., 2004) 
  5. การให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing) เป็นการ
ประยุกต์โดยการใช้เทคนิค Change talk เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เสียหายเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีย้ังสามารถน าเอาเทคนิคการถามเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
(OARS) ซึ่งเป็นการใช้ค าถามปลายเปิด การยืนยันในความคิด การไตร่ตรอง และการสรุป เพื่อ
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ช่วยให้ผู้รับบริการมีความมัน่ใจว่าสิ่งที่ตดัสินใจไปนัน้ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง (Miller & Rollnick, 
2013)  ซึ่งสามารถน ามาใช้ในขัน้ที่  5 การตัดสินใจให้อภัย: เลือกที่จะจบ โดยการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ เสียหายตัดสินใจให้อภัย สร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนัน้ น ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลง และชีช้วนให้ผู้ เสียหายมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างชุดความคิดในปัจจุบนัที่เกิด
ขึน้กับชุดความคิดในก่อนหน้านี ้และขัน้ที่ 6 พฤติกรรมให้อภัย สามารถใช้เทคนิคการเสริมสร้าง
ต้นทุนทางจิตใจ เพื่อไว้รับมือกบัสถานการณ์วิกฤติที่จะเกิดขึน้ในอนาคต สอดคล้องกบัการศึกษา
เกี่ยวกับต้นทุนทางจิตใจของวัยรุ่น (Finch et al., 2020) พบว่าการเสริมสร้างต้นทุนทางจิตใจ
สามารถช่วยให้วัยรุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชี วิต ซึ่งต้นทุนทางจิตใจเป็น
ทรัพยากรทางบวกแห่งความหวัง ความเข้มแข็งทางใจ การมองโลกในแง่ดี และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต ท าให้บุคคลมีความเข้าอกเข้าใจผู้ อ่ืน มีความรู้สึกทางบวก และมี
พฤติกรรมทางบวกเพิ่มขึน้ ถือว่าเป็นหลกัส าคญัในการการให้อภยั (Lopez et al., 2015)  
  6. การให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Counseling) 
มุ่งเน้นการจดัการกบัคุณลกัษณทางจิตเชิงลบและพฒันาไปสู่ผลลพัธ์เชิงบวก ซึ่งสามารถน ามาใช้
ในขัน้ที่ 6 พฤติกรรมให้อภยั โดยใช้เทคนิคการค้นหาศกัยภาพภายใน จุดแข็งในตนเอง เพื่อให้เกิด
การเชื่อมั่นในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ (Lopez et al., 2015) สอดคล้องกับ
โปรแกรมการให้อภัยของ Hong and Jacinto (2011) ในกิจกรรมที่  “การปล่อยและก้าวไป
ข้างหน้า” (Letting go and moving forward) โดยให้ผู้รับบริการได้ส ารวจความคิด ความรู้สึก เมื่อ
ผู้ รบับริการมีความรู้สึกทางบวกมากขึน้ ชีช้วนให้ผู้ รับบริการมองเห็นศักยภาพภายในที่สามารถ
ข้ามผ่านเร่ืองที่เกิดขึน้ได้  
    จะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างการให้อภยัได้อย่างทัง้ 6 ขัน้ตอน โดยเป็นผลจากการประยุกต์เอาเทคนิค
ของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการในการให้ค าปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการให้ค าปรึกษาที่ช่วยให้เกิดการอภยัของ Hong and Jacinto (2011) ว่าการผสมผสาน
ทฤษฎีให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ รับบริการได้มากกว่าการใช้ทฤษฎีเดียว 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ขวญัธิดา พิมพการ (2561) ที่อธิบายว่า การน าเทคนิคที่หลากหลาย
ในแต่ละทฤษฎีมาช่วยในการให้ค าปรึกษาจะท าให้การปรึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  จากการศึกษาของโมเดลการพัฒนาการให้อภัย  (REACH to Forgiveness 

Model) ของ Worthington (2006b) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้ขัน้ที่ 1 R: Recall the hurt คือ 

การระลึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึน้ ขัน้ที่ 2 E: Empathy คือ การเข้าใจถึงจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์
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ที่เกิดขึน้กับตนเอง ขัน้ที่ 3 A: Give an Altruistic Gift of Forgiveness คือ การให้ผู้ รับการอบรม

มองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้อภัย ขัน้ที่ 4 C: Commit to Forgiveness คือการให้ผู้

เข้าอบรมได้สร้างความกล้าที่จะให้อภัย ขัน้ที่ 5 H: Hold Onto the Forgiveness คือ การฝึกให้

ผู้รับการอบรมยังคงอารมณ์ทางบวกไว้ เช่น การฝึกความคิดเชิงบวก ซึ่งทัง้ 5 ขัน้ตอนของโมเดลนี ้

มีลักษณะใกล้เคียงกับกระบวนการให้อภัยที่ค้นพบจากการศึกษาครัง้นี  ้และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัยได้  โดยในขัน้ที่ 1 การรับรู้

ความรู้สึกทางลบ สอดคล้องกบัขัน้ตอนการระลึกถึงความรู้สึก (Recall the hurt) ซึ่งเป็นการระลึก

ถึงความเจ็บปวด ความรู้สึกทางลบ โดยให้ผู้ รับบริการระบายความรู้สึกอย่างอิสระ เพื่อระลึกถึง

ความรู้สึกที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ โดยใช้การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง ในขัน้ที่ 2 การ

ท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ สอดคล้องกับในขัน้ตอนการเข้าอกเข้าใจ (Empathize with the 

person who harmed you) เป็นการท าความเข้าใจถึงอารมณ์ที่เกิดขึน้  โดยใช้เทคนิค empty 

chair ซึ่งเป็นเทคนิคให้การให้ค าปรึกษาตามแนวเกสตัลท์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในอารมณ์ที่

เกิดขึน้ ได้เข้าไปส ารวจอารมณ์และท าความเข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึน้  ในขัน้ที่ 3 การประเมิน

สถานการณ์ : การแก้แค้นไม่ท าให้จบ สอดคล้องกับขัน้ตอนการค้นหาประโยชน์ (Give an 

altruistic gift of forgiveness) เป็นการฝึกประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริง มองผลกระทบที่

จะเกิดขึน้ พิจารณาข้อดีข้อเสีย โดยใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและพฤติกรรม เพื่อ

ช่วยให้ผู้รับบริการได้มองเห็นความเชื่อมโยงของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ในขัน้ที่ 4 การ

จดัการความคิดและความรู้สึก พบว่าโมเดล REACH ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอารมณ์

และความรู้สึก ท าให้ในขัน้ที่ 4 ใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและพฤติกรรมในการค้นหา

วิธีการจัดการกับความคิดและความรู้สึกที่เหมาะสมของผู้ รับบริการ ในขัน้ที่ 5 การตัดสินใจให้

อภัย: เลือกที่จะจบ สอดคล้องกับขัน้ตอนที่ 4 การยอมรับจะให้อภัย (Commit to Forgiveness) 

เป็นการฝึกให้ผู้รับการอบรมปรับเปลี่ยนความคิดไปในทางบวกที่เป็นประโยชน์และฝึกความเชื่อมัน่

ในการอภยั โดยใช้แนวทางการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและพฤติกรรมและการให้ค าปรึกษาเพื่อ

สร้างแรงจูงใจ และขัน้ที่ 6 พฤติกรรมให้อภัย สอดคล้องกับขัน้ตอนที่ 5 การยังคงให้อภัย (Hold 

Onto the Forgiveness) คือ การฝึกให้ผู้ รับการอบรมยังคงอารมณ์ทางบวกไว้ เพื่อที่จะท าให้เกิด

พฤติกรรมทางบวกมากขึน้ โดยใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและพฤติกรรมและการให้

ค าปรึกษาตามแนวจิตวิทยาเชิงบวก 
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  ทัง้นีก้็ขึน้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติในการน าไปใช้ว่าจะเลือกใช้เทคนิคแนวคิดทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบใด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้อภัย ซึ่งการให้อภยัที่เกิดขึน้นัน้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ
ลืมเหตกุารณ์ความเจ็บปวด ความโกรธ ความเคียดแค้นที่ผ่านมา แต่เป็นการปลดปล่อยจากความ
เจ็บปวด ความโกรธไม่ให้กลบัมาท าร้ายใจของเราได้อีกต่อไป (Evensen, 2013) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครัง้นี ้ท าให้ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 
ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป และข้อจ ากัด 
ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.ในเชิงด้านการปฏิบตัิ  
   1.1 ส าหรับนกัจิตวิทยาในศาลเยาวชนและครอบครัว จากผลการศึกษา
พบว่า แนวทางในการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการให้อภยัของ
ผู้เสียหายของเยาวชนที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัส ประกอบด้วยแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบ
การรู้การคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling) การให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์ (Gestalt 
Theory)  การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง (Supportive Psychotherapy) การให้ค าปรึกษา
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และการให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
(Motivational Interviewing) ซึ่ งแต่ละแนวคิดสามารถน าไปประยุกต์ ใ ช้ ในขัน้ ต่างๆ ของ
กระบวนการให้อภัย ดังนัน้นักจิตวิทยาศนูย์ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ เสียหายและครอบครัวในศาล
เยาวชนและครอบครัว สามารถน าเอาเทคนิควิธีจากแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาดังกล่าวมา
ผสมผสานหรือบูรณาการ เพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษาหรือออกแบบโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการให้อภัยแก่ผู้ เสียหาย เพื่อช่วยให้ผู้ เสียหายก้าวข้ามผ่านประสบการณ์ทางลบที่
เกิดขึน้และมีความรู้สึกทางบวกต่อตนเองมากขึน้ 
   1.2 ส าหรับครอบครัวของผู้ เสียหาย จากผลการวิจยั กระบวนการให้อภัย 
ในขัน้ที่ 5 การตัดสินใจให้อภัย: เลือกที่จะจบ พบว่าครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจให้อภัยของ
ผู้เสียหาย โดยการอบรมสัง่สอน การดแูลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ท าให้ผู้ เสียหายเชื่อมัน่ใน
การคิดตดัสินใจของตนเอง ดงันัน้บุคคลในครอบครัวควรใส่ใจ ดูแล เป็นแบบอย่างที่ดี สนบัสนุน 
ให้ก าลงัใจแก่ผู้ เสียหายในการตดัสินใจให้อภยัและก้าวข้ามผ่านเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ไปได้ 
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  2. ในเชิงด้านนโยบาย  
   2.1 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าว
จัดท าเป็นคู่มือส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เสียหายที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ เสียหาย ตลอดจนการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเฉพาะทางแก่
นกัจิตวิทยาในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความช านาญในการให้ค าปรึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการให้อภยัในผู้เสียหาย 
   2.2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ควรมีนโยบายการท างาน
ร่วมกนัในการส่งต่อข้อมลูของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด โดยส่งต่อข้อมูล
ตัง้แต่ผู้ เสียหายได้รับความเสียหายในโอกาสแรกที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผู้ เสียหาย
ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจตัง้แต่ได้รับผลกระทบจากการกระท าผิด รวมถึงได้รับการคุ้มครอง
สิทธ์ิทางกฎหมายตามสิทธ์ิที่พึงจะได้รับตัง้แต่โอกาสแรก 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรน าเอาแนวทางการให้ค าปรึกษาที่ค้นพบไปศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดย
พฒันาเป็นโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัยกับกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงใน
บริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชนในศนูย์ฝึกฯ เยาวชนในสถานพินิจ เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการให้อภัยในกลุ่ม
ตวัอย่างอ่ืน เช่น ผู้ เสียหายที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ผู้ เสียหายที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น เพื่อศึกษากระบวนการให้อภัยในผู้ เสียหายกลุ่ม
อ่ืนๆ และน าไปสู่การพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเฉพาะกลุ่มบริบทนัน้ 
  3. สามารถน าเอาข้อค้นพบเกี่ยวกบักระบวนการให้อภยัเพื่อน าไปพฒันาเป็นแบบ
วดัการให้อภยัในกลุ่มผู้ เสียหายหรือเยาวชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เช่น เยาวชนที่กระท าความผิด
ในสถาบันการศึกษา เยาวชนในสถานพินิจ เพื่อศึกษาระดับ/แนวโน้ม/หรือปัจจัยที่จะมีผลต่อการ
ให้อภัยของเยาวชนที่กระท าความผิด นอกจากนีอ้าจจะมีการศึกษามิติการให้อภยัที่ครอบคลุมทัง้
การให้อภยัตนเอง การให้อภยัผู้ อ่ืน และการให้อภยัสถานการณ์ 
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 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
  1. เนื่องจากในช่วงการเก็บข้อมูล เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้ต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และโทรศัพท์ จึงท าให้ไม่สามารถที่จะบันทึก
การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านทางใบหน้า ท่าทางของผู้ เสียหาย มาใช้ขยาย ข้อความในการ
สมัภาษณ์ได้  
  2. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลจากผู้ เสียหายได้ผ่านระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ 
การเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาแล้ว ท าให้ประสบการณ์บางอย่างไม่ได้
ถ่ายทอดออกมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ถ้อยค าที่ปรากฏในการสัมภาษณ์มีลักษณะการตอบ
แบบเป็นการบรรยายความคิดมากกว่าการบรรยายความรู้สึก รูปแบบการตอบของผู้ เสียหายจะ
เป็นประโยคสัน้ๆ ไม่ค่อนมีรายละเอียดชดัเจน 
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2553  
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจัยดังต่อไปนีคื้อ 
 1. ท าประเมินด้วยแบบวดัการให้อภยัส าหรับวยัรุ่นของรัก ชุนณหกาญจน์ (2556b) 
 2. ความสมคัรใจเข้าร่วมวิจยัและยินดีให้ข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก  
ความไม่สบายกาย หรือไม่สบายใจท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย  
 1. มีความเครียดจากการเล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึน้ 
 2. ไม่สบายใจ ความรู้สึกทางลบเกิดขึน้ 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย ความเครียด ไม่สบายใจ 
 หากเด็กในปกครองของท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การ
ปฏิบตัิงานใดๆ ของเด็กในปกครองของท่านหรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนของเด็กในปกครองของท่าน(ในกรณีทีเ่ดก็ในปกครองของท่านก าลงัศึกษาอยู่) แต่อย่างใด   
หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึง
ประสงค์จากการวิจัย  
 1. เด็กในปกครองของท่านสามารถติดต่อ นางสาวพิมพ์ชนก มะโนท า หมายเลขโทรศพัท์ 
087-5691526 
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 2. เด็กในปกครองของท่านจะได้รับการช่วยเหลือหรือดูแลรักษาอันเนื่องมาจากการวิจัย
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา คือ นางสาวพิมพ์ชนก มะโน
ท า หมายเลขโทรศพัท์ 087-5691526 
ค่าตอบแทนหรือของท่ีระลึกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ ค่าเดินทางเพื่อมาติดต่อตามนัด 
 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะต้องรับผิดชอบเอง  ไม่มี 
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี ้  
 1. ผู้ วิจยัจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบงั 
           2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมการวิจยั จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงาน ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุข้อมูลรายบุคคลได้ 
ข้อมลูของผู้เข้าร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้
ทุนวิจยั สถาบนั หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจยัใน
คนมีหน้าที่ตรวจสอบได้  
 3. ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่ประการใด  
 4. ผู้ เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยั หรือถอนตวัออกจากโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบ
ต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนของท่าน (ในกรณีที่ท่านก าลงัศึกษาอยู่) ท่านมีสิทธ์ิที่จะไม่เข้าร่วมการวิจยัก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตผุล   
 5. หากเด็กในปกครองของท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี ้
เด็กในปกครองของท่านสามารถแจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบได้ที่  
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 11019 โทรสาร: (02) 259-
1822  
       

      ลงชื่อ...................................................   
            ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั     
          วนัที่...............................................   
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   หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
    (Informed Consent Form) 
 
       วนัที่ ……………....….….………… 
 
 ข้าพเจ้า………………………………………………..……………………..………….
อายุ………..…ปี อยู่บ้านเลขที่………………...…..       ถนน……………..........หมู่ที่......... 
แขวง/ต าบล…………………………….………….....เขต/อ าเภอ…..…………………..........
จงัหวดั…………...........................................โทรศพัท์............................................... 
ขอท าหนังสือนีใ้ห้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
 ข้อ 1 . ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวิจยัของนางสาวพิมพ์ชนก มะโนท า 
เร่ือง  การให้อภัยของผู้ เสียหาย:กรณีศึกษาเยาวชนที่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา  
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนีด้้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขู่
เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจยัทุกประการ 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากผู้ วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจัย 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั อาการหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางป้องกัน และแก้ไข 
หากเกิดอนัตราย ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่าน
ข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด อีกทัง้ยังได้ รับ
ค าอธิบายและตอบข้อสงสยัจากหวัหน้าโครงการวิจยัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้า ได้รับการรับรองจากผู้ วิจัยว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็น
ความลบั  จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเท่านัน้ 
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยนี ้และ
การบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานใดๆ ของข้าพเจ้า หรือส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน (ในกรณีที่ข้าพเจ้าก าลงัศึกษาอยู่) 
 ข้อ 6.  หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่
พึงประสงค์จากการวิจยั สามารถติดต่อกับ นางสาวพิมพ์ชนก มะโนท า หมายเลขโทรศัพท์ 087-
5691526  
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 ข้อ 7.  หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบตัิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจัย 
ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจยัที่
ท าในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000 ต่อ 11019 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนา
ของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัพร้อมกบัหวัหน้าโครงการวิจยัและต่อหน้าพยาน 
 
 
ลงชื่อ …………………………………...    ลงชื่อ ……………………………………   
   (………………………………….....)       (……………………………….......) 
      ผู้ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม           ผู้ให้ข้อมลูและขอความยินยอม/หวัหน้าโครงการวิจยั 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………พยาน ลงชื่อ …………………………………พยาน 
      (…………………………………… )            (…………………………………… ) 
 
ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมการวิจยั อ่านหนงัสือไม่ออก ผู้ที่อ่านข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการวิจยัคือ
.........................................................จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 
 
      ลงชื่อ …………………………………พยาน 
                (…………………………………….) 
หมายเหต ุ  
 1. ในกรณีผู้ให้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมาย
เป็นผู้ให้ความยินยอมด้วย หรือ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง จะต้องมีผู้มี
อ านาจท าการแทน เป็นผู้ให้ความยินยอม 
 2. กรณีผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัย ไม่สามารถอ่านหนงัสือได้ ให้ผู้ วิจยัอ่านข้อความในหนงัสือ
ให้ความยินยอมนีใ้ห้แก่ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัฟังจนเข้าใจแล้ว และให้ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัยลง
น าม  ห รือพิ ม พ์ ล าย นิ ้วหั ว แม่ มื อ รับ ท ราบ  ใน ก ารใ ห้ ค วามยิ น ย อมดั ง กล่ า ว ด้ วย
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ภาคผนวก ข 

- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสัมภาษณ์ผู้เสียหาย 
- รายชื่อผู้เชียวชาญในการตรวจแบบประเมินแนวทางการให้ค าปรึกษา 
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  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสัมภาษณ์ผู้เสียหาย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัก ชุณหกาญจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      อาจารย์ประจ า 
      คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
อาจารย์ ดร.ครรชิต  สระอบุล   อาจารย์ประจ า 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
นางสาวสิธยา  อนุสนธ์ิ    นกัจิตวิทยาช านาญการ 
      ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาญจนบุรี 
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 รายชื่อผู้เชียวชาญในการตรวจแบบประเมินแนวทางการให้ค าปรึกษา 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัก ชุณหกาญจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      อาจารย์ประจ า 
      คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
อาจารย์ ดร.ภิญญาพนัธ์  เพียซ้าย  อาจารย์ประจ า 
      คณะมนุษยศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  ครามานนท์   อาจารย์ประจ า 
      สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
นางประภาพรรณ  คงชนะ   นกัจิตวิทยาช านาญการ 
      ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นางสาวสธิยา  อนุสนธ์ิ    นกัจิตวิทยาช านาญการ 
      ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ค 

- แบบสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา 
- แบบประเมินแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย 
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    แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
  การให้อภัยของผู้เสียหาย: กรณีศึกษาเยาวชนท่ีถูกท าร้ายร่างกายสาหัส
   จากคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  Forgiveness of injured persons: Case study the youth was seriously  
  injured from criminal case of the central juvenile and family court 
 
ผู้วิจัย:  นางสาวพิมพ์ชนก มะโนท า 
วัตถุประสงค์การวิจัย:   
 1. เพื่อค้นหากระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
คดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 2. เพื่อค้นหาแนวทางแก่นกัจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั เพื่อให้
นกัจิตวิทยาได้น าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ เสียหายและเยาวชนผู้กระท าผิดต่อไป 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเกี่ยวกบัประสบการณ์การให้อภยัของผู้ เสียหาย โดยท าการ
ส ารวจค้นหา ท าความเข้าใจและอธิบายกระบวนการในการอภัยตามประสบการณ์ที่เกิดขึน้ของ
ผู้ เสียหาย เพื่อมุ่งหวังที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การให้อภัยที่สอดคล้องกับบริบท
เฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา ซึ่งการที่จะเข้า ใจต่อ
ประสบการณ์ของกระบวนการให้อภัยที่มีความลึกซึง้และซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเพื่อศึกษาค้นหาและอธิบายกระบวนการให้อภัยของ
ผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัน
เป็นลักษณะเฉพาะตามบริบทการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อได้ข้อมูล
เกี่ยวกบักระบวนการให้อภยั ผู้ วิจยัจะน ามาค้นหาแนวทางให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภยั  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 1.1 อายุ...................... 
 1.2 ระดบัการศึกษา............................................................................. 
 1.3 เป็นผู้ เสียหายในคดี......................................................................... 
 1.4 เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตัง้แต่ ปี พ.ศ. .............................. 
 1.5 ผลกระทบที่เกิดขึน้ (ร่างกาย/จิตใจ) จากการถูกท าร้ายร่างกาย.................... 
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ตอนท่ี 2 ค าถามหลักของการให้อภัยของผู้เสียหาย: กรณีศึกษาเยาวชนท่ีถูกท าร้าย
ร่างกายสาหัสจากคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 2.1 ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ว่าในตอนนัน้เกิดความคิด 
ความรู้สึกอย่างไรบ้าง เอาที่สามารถเปิดเผย หรือสบายใจที่จะเล่าให้ฟังได้ (การรับรู้อารมณ์ด้าน
ลบ) 
 2.2 แล้วอะไรที่ท าให้คณุตดัสินใจจดัการความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึน้ (ประเมินและท า
ความเข้าใจ) 
 2.3 ช่วยอธิบายถึงแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการจดัการกบัปัญหาหรือความรู้สึกที่เกิดขึน้
ให้ฟังหน่อย (การจดัการกบัความคิด/ความรู้สึก) 
 2.4 คณุมีความคิด และความรู้สึกอย่างไรกบัวิธีการที่คณุเลือกใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 
(ตรวจสอบความเข้าใจ/ความเห็นใจ) 
 2.5 เมื่อคุณได้จดัการกบัปัญหาหรือความรู้สึกที่เกิดขึน้ คิดว่าตวัเองมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้างที่เป็นรูปธรรม หรือพฤติกรรมที่เด่นชดั (ตรวจสอบพฤติกรรมการให้อภยั)   
 2.6 คณุคิดว่าการให้อภยัคืออะไร (ตรวจสอบความคิด/ความรู้สึก/พฤติกรรมการให้อภยั)  
 2.7 คุณคิดว่าการที่คนเราจะให้อภัยผู้ อ่ืนได้นัน้จะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง (กระบวนการใน
การให้อภยั)  
 2.8 ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่คุณจะให้อภัยผู้ กระท าความผิด คุณมีความคิด 
ความรู้สึกอย่างไรก่อนหน้านัน้บ้าง (กระบวนการในการให้อภยั)  
 2.9 ที่คุณบอกว่าสามารถให้อภัยผู้ กระท าความผิดได้แล้วนัน้ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า
พฤติกรรมอะไรในตัวคุณที่บ่งบอกว่าให้อภัยผู้ กระท าผิดได้ (ตรวจสอบความคิด/ความรู้สึก/
พฤติกรรมการให้อภยั) ตรงนีล้องฟังเขาเล่าดกู่อนว่ามีประเด็นความคิด หรือ ความรู้สึกออกมาไหม
ถ้าไม่มีค่อยถามเจาะครับ 
 2.10 คณุคิดว่าอะไรที่ท าให้คณุสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์จากทางลบ อาจจะเป็น โกรธ 
โมโห แค้นให้เป็นอารมณ์กลางๆ หรืออารมณ์ทางบวกได้อย่างไร (ประเมินอารมณ์) 
 2.11 คุณมีมุมมองต่อการให้อภัยของคุณอย่างไร คุณคิดว่าการให้อภัยคืออะไรตาม
มมุมองของคณุ (ประเมินความคิด) 
 2.12 คณุปรับความคิดของคณุอย่างไรต่อผู้กระท าความผิด (ประเมินความคิด) 
 2.13 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้อภัยของคุณ (กระบวนการในการให้
อภยั) 
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 2.14 การให้อภยัมีประโยชน์ต่อคณุอย่างไร (ประเมินความคิด) 
 2.15 การให้อภยัของคณุมีผลต่อผู้กระท าผิดอย่างไร (ประเมินความคิด) 
 2.16 คณุจะท าอย่างไรให้การให้อภยัยงัคงอยู่ต่อไป (ประเมินความคิด) 
 2.17 เมื่อคณุตดัสินใจให้อภยัแล้ว แต่มีบางครัง้ที่เหตกุารณ์นัน้ผ่านเข้ามาในความคิด คณุ
จะเกิดความโมโห ความโกรธ ฯลฯ ขึน้มาอีกหรือไม่ อย่างไร (ประเมินความคิด) 
 2.18 ถ้าหากเราให้อภัยแล้ว แต่เราจะยงัมีความขุ่นเคือง หรือคับแค้นใจอยู่อีก คณุมีวิธีใน
การจดัการกบัความคิด ความรู้สึกเหล่านีอ้ย่างไร (ประเมินความคิด) 
 2.19 ความเชื่อ หรือหลักค าสอนทางศาสนามีผลต่อการให้อภัยของคุณหรือไม่ อย่างไร 
(ความเชื่อทางศาสนา) 
 
หมายเหตุ: ค าถามเหล่านี เ้ป็นค าถามหลัก ซึ่งอาจเกิดประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์สามารถตอบประเด็นได้อย่างอิสระเพิ่มเติม เพื่อที่จะน าประเด็นที่เกิดขึน้น าไปสู่การ
ค้นหากระบวนการให้อภัยของผู้ เสียหาย กรณีศึกษาเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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  แบบประเมินแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย 
 
 แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้
อภัย เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “การให้อภัยของผู้ เสียหาย : กรณีศึกษาเยาวชนที่ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสจากคดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง” เพื่อให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คณุภาพเชิงเนือ้หาแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมต่อกระบวนการให้อภัยในแต่ละขัน้ 
อนัเป็นส่วนหนึ่งของวตัถุประสงค์ของการวิจยัครัง้นีโ้ดยเป็นแนวทางแก่นักจิตวิทยาได้น าไปใช้ใน
การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ เสียหายและครอบครัวต่อไป 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การให้อภยั หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ เสียใจ กลัว เป็น
ต้น บุคคลจะท าความเข้าใจเกี่ยวความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึน้ น าไปสู่การประเมินทางความคิด
และความรู้สึกที่เกิดขึน้ และบุคคลเลือกตัดสินใจจัดการปัญหาหรือจัดการกับความรู้สึกอารมณ์
ทางลบนัน้ ทัง้นีเ้มื่อจดัการกบัปัญหาได้ จะท าให้เกิดการตดัสินใจที่จะให้อภยั หรือเกิดการให้อภัย
ทางอารมณ์ บุคคลจะมีความรู้สึกกลางๆหรืออารมณ์ทางบวก และน ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการ
ให้อภยั 
 2. เยาวชนที่เป็นผู้ เสียหาย หมายถึง บุคคลอายุ 15 - 18 ปีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต
และร่างกาย โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายของเยาวชน เช่น ตา
บอด หูหนวก ลิน้ขาด เสียประสาทการรับรู้ เสียแขน ขา มือ เท้า นิว้หรืออวยัวะส าคัญอ่ืน หน้าเสีย
โฉมอย่างติดตัว ทุพพลภาพ จนไม่สามารถด าเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ หรือป่วยเรือ้รังตลอดชีวิต 
เป็นต้น 
 3. แนวทางการให้ค าปรึกษาเพือ่เสริมสร้างการให้อภยั หมายถึง แนวทางการให้ค าปรึกษา
ที่ผู้ วิจัย การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้การให้อภัย ตาม
กระบวนการให้อภยัของผู้เสียหายที่ค้นพบ ซึ่งผู้ วิจัยจะใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบผสมผสาน
ทฤษฎี ทัง้แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Center Therapy) 
แนวคิดการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเกสตัลท์  (Gestalt Theory) การให้ค าปรึกษาแบบ
ประคับประคอง (Supportive Psychotherapy) แนวทางการให้ค าปรึกษาแบบการรู้การคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิงบวก  
(Positive Psychology Therapy) และการให้ ค าป รึกษาเพื่ อส ร้างแรงจู งใจ  (Motivational 
interviewing) 
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กระบวนการให้อภัยที่ค้นพบ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน  
 ขัน้ที่ 1.การรับรู้ความรู้สึกทางลบ 
 ภายหลังจากที่ผู้ เสียหายได้เผชิญเหตุการณ์รุนแรงและถูกผู้ กระท าผิดเข้ามาท าร้าย
ร่างกายอย่างสาหัส หรือพยายามฆ่า ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกทางลบจากการถูกกระท าที่เกิดขึน้ 
จนเกิดเป็นความรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น บางรายมีความรู้สึกกลัว รู้สึกเสียใจร่วมด้วย 
เนื่องจากเหตกุารณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ ผู้ เสียหายไม่สามารถตอบโต้อีกฝ่ายได้ ท าให้มี
อารมณ์หรือความรู้สึกทางลบอย่างท้วมท้น และความรู้สึกทางลบเหล่านีส้ามารถกระตุ้นให้เกิด
ความคิดทางลบได้ ท าให้ผู้ เสียหายมีความคิดที่อยากแสดงพฤติกรรมในลักษณะแก้แค้นเอาคืน
ผู้กระท าผิด โดยต้องการไปท าร้ายร่างกายของผู้กระท าผิดในแบบเดียวกับที่ตนได้รับ เพื่อเป็น
โต้ตอบฝ่ายที่เข้ามาท าร้าย อีกทัง้เป็นการเติมเต็มความรู้สึกและความเสียหายที่เกิดขึน้ของผู้ ให้
ข้อมลูหลกั  
 ขัน้ที่ 2.การท าความเข้าใจความรู้สึกทางลบ 
 เมื่อผู้ เสียหายที่ถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหสัรับรู้ความรู้สึกทางลบของตน พบว่ามีการรับรู้
ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ว่าเป็นผลจากการที่ถูกคุกคาม ผู้ เสียหายถูกผู้กระท าผิดมาคุกคามจน
ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหสั ผู้ เสียหายจะมีการตอบสนองต่อการถูกคกุคามในลกัษณะที่ตนท าความ
เข้าใจความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้และจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งที่คุกคามนัน้ โดยผู้เสียหายมีการ
ตอบสนองต่อการถูกคุกคามแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะตอบโต้ ดังพบได้จากความรู้สึก
โกรธ รู้สึกโมโห รู้สึกแค้น ต้องการเอาคืน จะมีปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งคกุคามแบบความคิดต้องการแก้
แค้น และ 2) ลักษณะถอยหนี ที่พบได้จากความรู้สึกเสียใจ ไม่ปลอดภัย กลัวเหตกุารณ์ที่ผ่านมา
และสิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคต จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งคุกคามในลักษณะที่คิดว่าตนเป็นเหยื่อ
หรือผู้ถูกกระท า 
 ขัน้ที่ 3 การประเมินสถานการณ์ 
 เมื่อผู้ เสียหายได้พยายามท าความเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกทางลบของตนที่เกิดขึน้ ซึ่ง
จะพบได้ว่า แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ คือต้องการแก้แค้นและคิดว่าตนเองตกเป็นผู้ถูกกระท า โดย
ความคิดและความรู้สึกเหล่านีท้ าให้ผู้ เสียหายมีการย า้คิดถึงเร่ืองราวที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะเร่ือง
ความคิดและความรู้สึกทางลบ เมื่อกระบวนการคิดท างานมากขึน้ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมลูหลัก
ท าการประเมินต่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือแม้กระทัง่แรงจูงใจที่ผลกัดนัอยู่ภายในตนเอง 
ซึ่งนับว่าเป็นรอยต่อส าคัญที่ผู้ เสียหายจะก้าวข้ามผ่านไปสู่การให้อภัยหรือไม่ให้อภัย ในกรณีที่
ผู้ เสียหายเกิดความต้องการแก้แค้น หากตัดสินใจแก้แค้นเอาคืน โดยไม่ได้ประเมินถึงผลกระทบที่
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ตามมา ก็สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ให้อภัย แต่หากผู้ เสียหายประเมินว่าการแก้แค้นไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและการแก้แค้นจะส่งผลกระทบต่อตนเองตามมา ก็อาจจะท าให้มีแนวโน้ม
ไปสู่การให้อภัยได้ ส่วนในกรณีที่ผู้ เสียหายมองตนว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ ถูกกระท า ก็จะประเมิน
ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ว่ามามีสาเหตมุาจากเหตุการณ์ที่ตนถูกท าร้ายร่างกายอย่างสาหัสมา
อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึน้  
 ขัน้ที่ 4.การจดัการความคิดและความรู้สึก 
 เมื่อผู้ เสียหายได้ประเมินสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ในกรณีที่ต้องการแก้แค้นเกดิความตระหนกั
ว่าการแก้แค้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีและจะส่งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา บุคคลจึงต้องพยายามมอง
หาวิธีการอ่ืนที่จะมาช่วยคลี่คลายหรือจัดการความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ เช่น 
โกรธ โมโห แค้น ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายที่ประเมินว่าตนเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ ถูกกระท า เกิด
ความรู้สึกเสียใจ กลวั กงัวลใจ ดังนัน้ผู้ เสียหายจึงพยายามมองหาวิธีการที่จะเข้ามาช่วยสนบัสนุน
ให้ก าลังใจหรือจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึน้ ซึ่ งพบได้ว่ามีแนวทางในการช่วยจัดการความคิด 
ความรู้สึกทางลบ สามารถแบ่งวิธีการจัดการความคิดและความรู้สึกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การ
จดัการแบบเผชิญปัญหา และการจดัการทางอารมณ์ 
 ขัน้ที่ 5.การตดัสินใจให้อภยั 
 เมื่อผู้ เสียหายมีวิธีในการจดัการกับความคิดและความรู้สึกทางลบที่เหมาะสมกับตนเอง
แล้ว ก็จะส่งผลท าให้ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึน้ในตอนแรกเร่ิมเจือจางลงเป็นความรู้สึกเฉยๆหรือ
ความรู้สึกกลางๆ มากขึน้ พบว่าเมื่อมีความรู้สึกกลางๆเกิดขึน้ ท าให้ผู้ เสียหายได้มีการทบทวน
ตนเองและรับฟังการชีแ้นะจากคนรอบข้างต่อการตัดสินใจที่จะให้อภัยผู้ กระท าผิด โดยพบว่า
ผู้ เสียหายมีการตัดสินใจให้อภัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ตดัสินใจจากตนเอง และ 2) แรงสนบัสนุน
จากครอบครัว  
 ขัน้ที่ 6.พฤติกรรมให้อภยั 
 ภายหลงัที่ผู้ เสียหายได้ตดัสินใจให้อภยักบัผู้กระท าผิดแล้ว ซึ่งเป็นผลจากการตดัสินใจของ
ตนเองที่มองว่าการให้อภัยท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกหรือความรู้สึกกลางๆกบัตนเอง หรือความ
เชื่อทางศาสนาที่เข้ามาช่วยให้เข้าใจในการตดัสินใจให้อภยั นอกจากนีแ้รงสนบัสนุนจากครอบครัว
ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ เสียหายคิดที่จะตัดสินใจให้อภยัผู้กระท าผิดได้ จากความคิดดังกล่าวก็
น ามาสู่การแสดงพฤติกรรมการให้อภยั ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึน้สะท้อนผ่านให้เห็นในแง่คิดลกัษณะ
ของการแสดงอารมณ์และการกระท า โดยที่พฤติกรรมให้อภยัทางอารมณ์มีลกัษณะที่ผู้ เสียหายไม่
มีความรู้สึกโกรธ ไม่เกลียด ไม่แค้น ไม่มีเร่ืองค้างคาจิตใจต่อผู้กระท าผิด ส่วนในพฤติกรรมให้อภัย
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ทางการกระท า จะพบลักษณะการไม่ไปแก้แค้นเอาคืน ไม่ยุ่งเกี่ยว ต่างคนต่างอยู่ ไม่สร้างความ
เดือดร้อนต่อกนั 
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ค าชีแ้จงในการตอบแบบประเมินแนวทางการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการให้อภัย 

 

 ให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาระดบัความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาในแต่ละ
ขัน้ของกระบวนการให้อภัย ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  √   ลงใน
ช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ค าตอบมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ ระดับมากที่สุด หมายถึง 
แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษานัน้มีความเหมาะสมมากที่สดุ ระดบัมาก หมายถึง  แนวคิดทฤษฎี
การให้ค าปรึกษานัน้มีความเหมาะสมมาก ระดับปานกลาง หมายถึง แนวคิดทฤษฎีการให้
ค าปรึกษานัน้มีความเหมาะสมปานกลาง ระดบัน้อย หมายถึง แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษานัน้
มีความเหมาะสมน้อย ระดับน้อยที่สุด หมายถึง  แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษานัน้มีความ
เหมาะสมน้อยที่สดุ 
 ระดบัคะแนนและการแปลผล มีดงันี ้
  คะแนน  16 – 25 หมายถึง  แนวคิดทฤษฎีนัน้มีความเหมาะสมมาก 
  คะแนน  11 – 15 หมายถึง  แนวคิดทฤษฎีนัน้มีความเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน  1 – 10  หมายถึง  แนวคิดทฤษฎีนัน้มีความเหมาะสมน้อย 
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กระบวนการ แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ระดบัความเหมาะสมของ 

แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

มากที่สดุ  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ขัน้ท่ี 1 การรับรู้
ความรู้สึกทางลบ 
 

1. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive counseling)  
มีเป้าหมายให้ ผู้รับบริการมองเห็น
ความเช่ือมโยงระหว่างความรู้สึกท่ีเป็น
ทุกข์กับกระบวนการคิด ท่ีท าให้เกิด
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม อีก
ทัง้ได้มองเห็นความคิด ความรู้สึกทาง
ลบท่ีท าให้เกิดความทุกข์  เช่น โกรธ 
โมโห แค้น เสียใจ กลวั เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เสียหายเกิดการตระหนักรู้ใน
อารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึน้ 

      

2. การให้ค าปรึกษาตามแนว 
เกสตอลท์ (Gestalt Theory) 
ให้ผู้รับบริการเกิดการตระหนักรู้ใน
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เน้นความรู้สึกของ
ตนเองท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ 
เพ่ือให้ผู้เสียหายส ารวจความรู้สึกของ
ตนเองท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ 

      

3.การให้ค าปรึกษาตามแบบยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Counseling) 
ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางส าคัญ 
โดยผู้ให้ค าปรึกษาสร้างสัมพันธภาพ
และความจริงใจให้เกิดขึน้ 
เพื่อให้ผู้ให้ค าปรึกษาเปิดใจยอมรับ
ผู้รับบริการ มีความจริงใจและเห็นใจ
ในส่ิงท่ีเกิดขึน้กับผู้รับบริการอย่างไม่มี
เงื่อนไข ท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
ไว้วางใจและได้ระบายความรู้สึกอย่าง
อิสระ 
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กระบวนการ แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ระดบัความเหมาะสมของ 
แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ขัน้ท่ี 2.การท าความ
เข้าใจความรู้สึกทาง
ลบ 
 

1. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive counseling)  
มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกท่ี
เป็นทุกข์กับกระบวนการคิด ท่ีท าให้
เกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดการตรวจสอบ
ความรู้สึกทางลบท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นผล
มาจากชุดความคิดแบบใด มองเห็น
ความเชื่อมโยงของความ รู้สึกและ
ความคิดท่ีเกิดขึน้ น าไปสู่การจัดการ
ความคิด ความรู้สึกเหล่านัน้ 

      

ขัน้ท่ี 3 การประเมิน
สถานการณ์ 

1. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive counseling)  
มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกท่ี
เป็นทุกข์กับกระบวนการคิด ท่ีท าให้
เกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เสียหายได้ท าการประเมิน
และส ารวจความสมัพันธ์ของความคิด
ท่ีมีต่ออารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม 
หากบุคคลมีความคิดต้องการแก้แค้น
จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร เกิด
พฤติกรรมอย่างไร 

      

2.การให้ค าปรึกษาแบบ
ประคบัประคอง (Supportive 
Psychotherapy) เป็นการ
ประคบัประคองผู้รับบริการให้อยู่ใน
สภาวะเดิมได้ สามารถปรับตวัและ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับ
สถานการณ์นัน้ๆได้ เพื่อ
ประคบัประคองจิตใจของผู้เสียหายท่ี
คิดว่าตนเป็นผู้ถูกกระท าให้กลบัมาอยู่
ในสภาวะปกติหรือผ่านพ้นความรู้สึก
ทางลบไปได้ 
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กระบวนการ แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ระดบัความเหมาะสมของ 

แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ขัน้ ท่ี  4.การจัดการ
ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
ความรู้สึก 
 

1.การให้ค าปรึกษาตามแบบยึดบุคคล
เป็ นศู น ย์ กล าง  (Person-Centered 
Counseling) ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร เ ป็ น
ศูนย์กลางส าคัญ โดยผู้ให้ค าปรึกษา
สร้างสัมพันธภาพและความจริงใจให้
เกิดขึน้โดยไม่ชีน้ า แต่ช่วยสะท้อนกลับ
ให้ผู้รับบริการเข้าใจในส่ิงท่ีคิด รู้สึก 
หรือต้องการ น าไปสู่การยอมรับตนเอง 
เพ่ือให้ผู้ให้ค าปรึกษากระตุ้นหรือชีช้วน
ให้ ผู้ เสียหายส ารวจ รูปแบบวิธีการ
จัดการกับความเครียดท่ีเกิดขึน้ โดยท่ี
ผู้เสียหายได้คิดอย่างอิสระ 

      

2.การให้ค าปรึกษาตามแนว 
เกสตอลท์ (Gestalt Theory) 
ให้ผู้รับบริการเกิดการตระหนักรู้  รับรู้
ความคิด ความรู้สึก อยู่กับปัจจุบัน
เผชิญ กั บความจริงและเผชิญ กั บ
ความรู้สึก 
เพ่ือให้ผู้เสียหายยอมรับส่ิงท่ีเกิดขึน้ อยู่
กับ ปัจจุบัน  สามารถ เลือก วิธีก าร
จัดการกับปัญหาได้ตามศักยภาพของ
ต น  ร วม ถึ ง เ ป็ น ก า รส ร้ าง ค ว าม
รับผิดชอบต่อการกระท าและการ
ตดัสินใจของตวัเอง 

      

3. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive counseling)  
มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมองเห็น
ความเช่ือมโยงระหว่างความรู้สึกท่ีเป็น
ทุกข์กับกระบวนการคิด ท่ีท าให้เกิด
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เสียหายประเมินได้ว่าจะเลือก
วิธีการจัดการความคิดและความรู้สึก
อย่ างไร ท่ีสามารถช่วยจัดการกั บ
ปัญหาหรือคลี่คลายอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ขัน้ท่ี 5.การตัดสินใจ
ให้อภัย 
 

1.การให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยาเชิง
บวก (Positive Psychology 
Counseling) 
โดยให้ ผู้รับบ ริการเกิ ดแรงจู งใจ
ภายในทางบวก ส่งเสริมศักยภาพ
และทรัพยากรท่ีดีภายใน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เสียหายเกิดความ
มั่นใจว่างส่ิงท่ีเขาตัดสินใจ น ามาสู่
ความรู้สึกทางบวก เห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

      

2.การให้ค าปรึกษาแบบจิตวิทยา
แนวพุทธ (Buddhist Psychology 
Counseling) 
ให้ผู้รับบริการรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ 
รู้เท่าทันความจริง สามารถแก้ไข
ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ 
เพื่อน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้ผู้เสียหาย
เกิดการยอมรับความจริง ความทุกข์ 
การปล่อยวาง และการรู้จักคิดแบบ
กลางๆ ไม่ยึดติดกับตวัตน 

      

3.การให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์
การส่ือสารสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Transactional Analysis Theory) 
เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการส ารวจ
และเข้าใจบุคลิกภาพของตนอย่างมี
เหตุผล เรียนรู้แนวทางท่ีจะอยู่กับ
ปัจจุบัน สามารถผูกพันและสร้าง
สัมพันธภาพท่ีใกล้ชิด  จริงใจกับ
บุคคลอื่น 
เพื่ อ เส ริมสร้างให้ ผู้ เสียหายและ
ครอบครัวมีทกัษะในการส่ือสารหรือ
มีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเข้าใจ เห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกันต่อสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ 
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แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ขัน้ท่ี 6.พฤติกรรม
ให้อภัย 
 

1.การให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
(Motivational interviewing) 
ให้ผู้รับบริการเกิดแรงจูงใจภายในและ
ท าตามเป้าหมายของตนเองได้ 
เพ่ือให้ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจท่ีจะ
ท าพฤติกรรมให้อภัยต่อไป 

      

2. การให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิดและ
พฤติกรรม (Cognitive counseling)  
มีเป้าหมายให้ ผู้รับบริการมองเห็น
ความเช่ือมโยงระหว่างความรู้สึกท่ีเป็น
ทุกข์กับกระบวนการคิด ท่ีท าให้เกิด
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
เพื่ อ ให้ ผู้ เสียหายเห็นว่าการแสดง
พฤติกรรมให้อภัยส่งผลต่อความคิด 
ความรู้สึก อารมณ์ทางบวกอย่างไร 
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ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกลุ พิมพ์ชนก  มะโนท า 
วัน เดือน ปี เกิด 14 กุมภาพนัธ์ 2534 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัล าปาง 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาจิตวิทยา   

จาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2563 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาประยกุต์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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