บทสรุปผู้บริหาร
โครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2”

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1. หลักการและเหตุผล
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเป็นการลบรอยมลทินและให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้กลับตัวเป็นคนดี
สามารถกลับสู่สังคมอีกครั้งได้ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาทั้งการหันเหคดี (Diversion)
และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ต่างก็มุ่งหมายไปที่การผันเด็กออกจาก
กระบวนการทางอาญา โดยให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเบี่ยงเบนคดีเด็ก และเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ตั้ ง แต่ ชั้ น สอบสวน ตลอดจนชั้ น ก่ อ นฟู อ ง ซึ่ ง มี ก รอบแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ 2 ประการ คื อ
(1) ข้อกาหนดทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และ (2) ข้อกาหนดใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (United Nations Convention on the Rights of the Child :
UNCRC) ซึ่งเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้วในปี พ.ศ.2535
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเปู าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ โดยเฉพาะเปูาหมายที่ 16.2 ยุติการละเมิด
การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ ความรุนแรง และการกระทาทรมานต่อเด็กทุกรูปแบบ และ
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการปูองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and Practical Measures on
the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal
Justice) ในหมวดที่ 3 การปูองกันและการแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กที่อยู่ภายใต้ระบบงานยุติธรรม ส่วนที่ 11
การลดจานวนเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกกระทารุนแรงอีกด้วย
ที่ผ่านมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ทาการทบทวนแนวคิด หลักการว่าด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานของสหประชาชาติ พบว่า การลิดรอนเสรีภาพควรเป็นมาตรการ
สุดท้ายในการปฏิบัติ โดยใช้เวลาให้สั้นและเหมาะสมที่สุด จึงควรใช้การหันเหคดี และมาตรการทางเลือกอื่น
รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการดาเนินคดีอาญา โดยแนวคิดในการหันเหคดี
มักใช้กับเด็กที่กระทาผิดซึ่งไม่ใช่กรณีความผิดร้ายแรง เพื่อปูองกันไม่ให้กระทาผิดซ้าอีก เนื่องด้วยการดาเนิน
คดี อาญาแบบปกติ จ ะเป็ น การสร้ างตราบาปให้ แก่ เด็ กว่ าเป็ นผู้ กระท าผิ ดมาก่ อน ซึ่ งจะน าไปสู่ พฤติ กรรม
กระทาผิ ดซ้าในอนาคตได้ จึ งควรหลี กเลี่ ย งการนาเด็กเข้าสู่ กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาโดยไม่จาเป็ น
นอกจากนี้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ยั ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ม องว่ า การกระท าผิ ด อาญาก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบหรือความเสียหาย ทาลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์ในสังคม จึงจาเป็น
ต้องมีการเยียวยาฟื้นฟูด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกฝุายได้รับการชดเชยเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย

ให้ผู้กระทาผิดได้มองเห็นมูลเหตุและผลกระทบอันเกิดจากการกระทาของตนและแสดงความรับผิดชอบต่อผล
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยั งช่ว ยให้ ชุมชนเกิดความเข้าใจในสาเหตุเบื้องหลั งของอาชญากรรมอันจะส่ งเสริมให้ เกิด
สวัสดิภาพของชุมชนและการปูองกันอาชญากรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
“การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธ รรม ”
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยได้ดาเนินการในช่วง
เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ทางโครงการได้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานมาตรการพิเศษ
แทนการดาเนิ น คดีอาญา ให้ ส อดคล้ องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 มาตรา 86 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ความสาคัญต่อการเพิ่ม
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและคืนสู่สังคม โดยไม่ถูกดาเนินคดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน และการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบาบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็กและเยาวชนกลับคืน
สู่สั งคม และยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การดู แลสิทธิ และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุ ติธรรมเต็มรูปแบบ
และได้กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านการเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด (ปีงบประมาณ 2559)
อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินโครงการดังกล่าว พบว่า กระบวนการในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ อัยการฝุายคดีเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีการดาเนินการ
และความเข้าใจในกระบวนการใช้มาตรการพิเศษที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องมีการทาความเข้าใจกับบุคลากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิ บัติและจัดการอบรมให้ความรู้
และควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สาธารณะชนรับรู้ถึงกระบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครอง
เด็กและเยาวชน ผู้เสียหาย และบุคลากรในกระบวนการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงกระบวนการอื่น
นอกจากการดาเนินคดีทางอาญาปกติ รวมไปถึงการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มการใช้
มาตรการพิเศษ ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องมีการประเมินผลโครงการว่าสิ่งที่ดาเนินการไปแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หรือมีข้อเสนอแนะอื่น เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาแนวทางที่โครงการได้ดาเนินการไปแล้วให้มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงจัดดาเนินโครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะ
นาไปสู่การมีประสิทธิภาพในการดาเนินการเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูองให้กับ
สาธารณชน
3. เพื่อกากับ ติดตามและประเมินผลจากการนามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้น
ก่อนฟูองไปใช้ และการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกัน
2

ผลลัพธ์
1. บุ คลากรจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องมี ประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนิ นงานและมี แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) ร่วมกัน อันนาไปสู่การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
2. จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเพิ่มมากขึ้น
เด็กและเยาวชนไม่กลับไปกระทาผิดซ้าอีก
3. มีสื่อวีดีทัศน์และอินโฟกราฟิกในการเผยแพร่กระบวนการ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญา”
4. สาธารณชนรับรู้ถึงกระบวนการมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการจังหวัด
และศาลเยาวชนและครอบครัว
2. เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทน
องค์ ก ารซึ่ ง เด็ ก หรื อ เยาวชนอาศั ย อยู่ ด้ ว ย ชุ ม ชน รวมถึ ง ผู้ เ สี ย หายด้ ว ยหากคดี นั้ น เป็ น คดี ที่ มี ผู้ เ สี ย หาย
ซึ่งมีเงื่อนไขตรงกับข้อกาหนดในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่เ กี่ย วข้อ งมี ความรู้ ความเข้า ใจ สามารถนาหลั ก การใช้ม าตรการพิ เ ศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูองไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. มีการเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูอง
3. ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
4. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ในชั้นก่อนฟูองไปใช้
5. สาธารณชนรับรู้ถึงกระบวนการมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูอง
6. เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดีได้ และไม่กลับไปกระทาผิดซ้าอีก
7. ลดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะได้รับความรุนแรงจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
สรุปผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์สาคัญที่ทางโครงการตั้งไว้ คือ จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ การใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญาเพิ่มมากขึ้น และเด็กและเยาวชนไม่กลับไปกระทาผิดซ้าอีก ซึ่งจากการดาเนินโครงการ
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ตัวเลขของการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูอง 86 มาตรา)) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
จากร้อยละ 2.13 เพิ่มเป็นร้อยละ 2559 ในปีงบประมาณ 33.33 ร้อยละ 33.35 และร้อยละ 76. 35
ในปีงบประมาณ แต่ในขณะเดียวกันตัวเลขของการปฏิบั ตามลาดับ 2562 และ 2561 2563ติตามแผน
และตัวเลขของอัยการสั่งไม่ฟูองกลับมีอัตราลดลง กล่าวคือ ในปี เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนสาเร็จ 2559
94 ร้อยละ.เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผน 2563 เปรียบเทียบกับปี 133 และอัยการสั่งไม่ฟูองร้อยละ 7
97 และอัยการสั่งไม่ฟูองร้อยละ 83 สาเร็จเพียงร้อยละ. 79(ตัวเลขปี ไม่สามารถนามา 2562 และ 2561
(เพราะเด็กและเยาวชนจานวนหนึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผน เปรียบเทียบได้
2. ข้อสังเกต /ข้อท้าทายในการนามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาไปใช้ในงานกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
- แนวคิดเรื่องการแก้แค้นทดแทน (Retributive Justice) กับ ยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative
Justice) โดยเฉพาะในคดีที่มีผู้เสียหาย
- ประเด็ น ความเชื่ อ มั่ น (Trust) ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ต ารวจ อั ย การ ศาลเยาวชน
และครอบครัว และชุมชน ต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กระบวนการมาตรการพิเศษในการลด
การกระทาผิดซ้าของเด็กและเยาวชน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไป
1. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ป กครอง เด็ ก และเยาวชน
ผู้เสียหาย ผู้นาชุมชน ได้รับรู้ถึงมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีทางอาญาปกติ ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ผู้เสียหาย
ชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไขปั ญหา และเป็นการคืนเด็กดีสู่สังคมโดยไม่สร้างตราบาป และผลกระทบต่อการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายก็ได้รับการชดเชยเยียวยา ชุมชนสังคมมีความปลอดภัยสงบสุข ต่อยอดจาก
โครงการที่ได้จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการพิเศษฯ ที่ได้ดาเนินการจัดทาสารคดีชีวิตเด็กและเยาวชน
ที่หันเหคดี รวมถึงอินโฟกราฟฟิกขั้นตอนการดาเนินการมาตรการพิเศษฯ การจัดสัมมนาทางวิชาการไปแล้ว
2. สร้ า งความรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจร่ ว มกั น ต่ อ กระบวนการในการใช้ ม าตรการพิ เ ศษ )ยุ ติ ธ รรม
สมานฉันท์ (แทนการดาเนินคดีอาญา กับหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการฝุายคดีเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อันจะนาไปสู่การมีประสิทธิภาพในการดาเนินการเพิ่มมากขึ้น
3. เพิ่ มกระบวนการรั บ รู้ ในส่ ว นต ารวจในประเด็ นหารื อ เพิ่ มเติม ตาม ม .89 และหารื อร่ ว มกั บ
สานักงานตารวจแห่งชาติถึงการติดตามเด็กที่ไม่ปฏิบัติตามแผนและจะต้องกลับมาดาเนินคดีตามปกติ
4. หาแนวทางปฏิบั ติ กรณี ศาลให้ นายประกั นถอนเงินประกัน ในวัน ไต่ส วนแผนฯ เนื่ องจากศาล
ประสงค์จะอานวยความสะดวกให้กับนายประกันซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนที่มาศาลในวันดังกล่าว
เป็ น การประหยั ดเวลาและลดภาระค่า ใช้จ่าย แต่เ มื่อเด็ก ที่ได้ถ อนเงิน ประกั นไม่ปฏิ บัติตามแผนและศาล
ไม่มีอานาจในการออกหมายจับในข้อหาหนีประกัน ทาให้ติดตามตัวเด็กกลับมาดาเนินคดีตามปกติได้ยาก
5. สารวจต้น ทุน ทรั พยากรที่ใช้ในกระบวนการแต่ล ะราย )Unit Cost (ของเด็กและเยาวชนที่ใช้
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟูอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2559 ของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานต่อไป
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6. มีการกากับติดตาม และประเมินผลจากการนามาตรการพิเศษไปใช้ โดยจัดให้มีการนิเทศติดตาม
งาน ตามภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มีปัญหาอุปสรรค หรือจัดประชุมทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การหาแนวปฏิบัติที่ดี )Best Practice( เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นาไปปรับใช้กับบริบทพื้นที่ของตน
7. เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องวัดได้จากการทาแผนสาเร็จและอัยการสั่งไม่ฟูอง รวมไปถึงการที่
เด็กไม่กระทาผิดซ้า และมีชีวิตที่ดี )Good Life Modelคือ ด้าน 5 ใน ครบ ( มีการศึกษาหรือมีงานทา มีที่อยู่
อาศัย เป็นหลักแหล่ง มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ชุมชน มีการคบเพื่อนที่ดี และมีการใช้เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์
8. ทาการศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
ในชั้นก่อนฟูอง มาตราหลังอัยการส ปี 1 ภายใน และไม่กระทาผิดซ้า 86 ั่งไม่ฟูอง กับเด็กและเยาวชนที่คดี
ไม่เกิน ๕ ปี แต่ไม่ได้ใช้มาตรการพิเศษฯ และเด็กและเยาวชนที่เข้ามาตรการพิเศษในชั้นหลังฟูองตามาตรา 93
132 และชั้นก่อนมีคาพิพากษามาตราเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐาน )benchmark (ของการกระทาผิดซ้าของเด็ก
และเยาวชนที่ใช้มาตรการพิเศษ ศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้
9. เพิ่มศักยภาพในการเป็ น ผู้ป ระสานการประชุมอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นวิทยากรตัว คูณ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ ในการรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น หรือบุคลลากรมีการโยกย้าย
3. ความเป็นไปได้ในการออกแบบใหม่ในการนายุติธรรมสมานฉันท์มาใช้ในงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในอนาคต
สามารถนาแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปประยุกต์ใช้กับเด็กและเยาวชนได้ ใน คือ กลุ่ม 3
1) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการหันเหคดีในชั้นหลังฟูอง ตามมาตรา 93
132 ตามมาตรา และการใช้เป็นมาตรการทางเลือกอื่นแทนคาพิพากษา
2) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีคาพิพากษาให้ฝึกอบรม เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการการแก้ไขความขัดแย้ง
เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ
3) กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะการปูองกันเด็กนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและความเสี่ยง
ที่จ ะกระทาผิ ด ซึ่ งทางกระทรวงยุ ติธ รรมมี โ รงเรีย นยุ ติธ รรมอุ ปถั มภ์ และทางกรมพินิ จ และคุ้ม ครองเด็ ก
และเยาวชนมีการทางานเชิงปูองกันการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผ่านโครงการ ๑ สถานพินิจ
๖ สถานศึกษา ซึ่งสามารถนาแนวทางเชิงสมานฉันท์ในการปูองกันการกระทาผิดและสร้างโรงเรียนสมานฉันท์
ให้เกิดขึ้นต่อไปได้
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