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          บทสรุปผู้บริหาร 

เกริ่นนํา 

  โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรรม” 
เป็นงานวิจัยช้ินแรก ท่ีมีการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ท้ังส่วนของศาลยุติธรรม โดย “สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม”  หน่วยงานที่มีหน้าท่ีควบคุม
เด็กและเยาวชนในระหว่างคดีและแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในระบบปิด “กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน” และหน่วยงานที่มีหน้าท่ีแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในระบบเปิด “กรมคุมประพฤติ” 
ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม ไปสู่เป้าหมายในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเหล่าน้ัน ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติ 
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะทํางานโครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคณะทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรจาก 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับกรมคุมประพฤติ กลุ่มที่สองเป็นคณะทํางานของสถาบันวิจัย 
รพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม 

  การดําเนินการโครงการมี 2 ระยะ ระยะท่ีหนึ่ง เป็นการศึกษา สํารวจเคร่ืองมือที่ท้ังสามหน่วยงานใช้
ในการจําแนก แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและติดตามเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและสํารวจสภาพปัญหาท่ี
แต่ละหน่วยงานประสบอยู่ ตลอดจนแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานในด้านการจําแนก แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและติดตามเด็ก 
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ระยะท่ีสอง เป็นการนําเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมา 
ไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีนําร่องและพัฒนางานเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

การดําเนินงานในส่วนรับผดิชอบของสถาบันวิจัยรพพัีฒนศักดิ์  สํานกังานศาลยุติธรรม 

  งานระยะท่ีหนึ่ง   

  โครงการวิจัย “การจําแนก บําบัด แก้ไข ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ี เข้าสู่กระบวน 
การยุติ ธรรมในส่วนท่ี เ ก่ียวข้อง กับศาลยุติ ธรรม” มี วัตถุประสง ค์  1)  เ พ่ือศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการในกระบวนการจําแนกเด็กและเยาวชน  กระบวนการแก้ไข บําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนและ
กระบวนการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 2) เพ่ือพัฒนากระบวนการจําแนกเด็กและเยาวชน กระบวนการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน และกระบวนการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ 3) เพ่ือบูรณาการระบบการปฏิบัติ 
ต่อเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม อย่างเป็นเอกภาพ 4) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน  

 การดําเนินงานใช้วิธีการสํารวจเอกสาร  การจัดทําแบบสอบถามบุคลากรในศาลเยาวชน 
และครอบครัว การสัมภาษณ์อดีตผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาสมทบที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับงานจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวน 
การยุติธรรมและการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชน 
และครอบครัว ได้แก่ ข้าราชการตุลาการ (อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
 ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาอาวุโส) ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ  กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ นักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ องค์กรเอกชนด้านเด็ก และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในกระบวน 
การยุติธรรม  

ผลการศึกษา พบว่า 

 สิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากกฎหมายระหว่าง 
ประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ดังน้ัน ในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนทุกฝ่าย 
จําเป็นต้องเคารพสิทธิและวางแนวปฏิบัติต่อเด็กละเยาวชนอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักการสําคัญดังต่อไปน้ี 

 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The Best Interest of the Child) 

 หลักการมีส่วนร่วมของเด็ก ทําให้เด็กมีบทบาทในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองมากขึ้น   
  ในขั้นตอนของคดี  

 หลักความร่วมมืออย่างเป็นหน่ึงเดียวในการทํางานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Co-Operation and  
  Integration)  

  หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน (Participation) ในกระบวนการจําแนก  บําบัด 
แก้ ไข ฟ้ืนฟู  และ ติดตาม  ซ่ึ ง ยั งผลให้ภาคประชา สังคมเข้ ามามีบทบาทมาก ข้ึน 
ในกระบวนการดังกล่าว 

 หลักความหลากหลาย (Diversity) ของโปรแกรมและกิจกรรมที่จะดําเนินการ บุคลากรและ
หน่วยงานในการดําเนินการ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับหลักการใช้ระบบเปิด (Open System) 
มากกว่าระบบปิด เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับหลัก
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ความเป็นเอกภาพของมาตรการต่างๆ (Unification of Measure) เพ่ือไม่เกิดสองมาตรฐาน 
โดยคํานึงถึงหลักการปฏิบัติให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะราย (Individualization of 
Treatment) และอาจจะ ต้อง ใ ช้หลั กการตรวจสอบโดยศาล  ( Judicial Review) 
ประกอบด้วย สําหรับกิจกรรมที่อาจจะมีการกระทบสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

 หลักการพัฒนาระบบยุติธรรมเพื่อการบําบัด (Therapeutic Justice) เป็นพัฒนาการใหม่ท่ี
มองระบบยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ความคิด 
ที่สําคัญน้ี ยังนําไปสู่การพัฒนารูปแบบศาลเยาวชนและครอบครัวแบบใหม่ ท่ีมิได้มีไว้ 
เพ่ือทําหน้าที่ตัดสินให้คดีเสร็จ แต่ยังต้องทําหน้าท่ีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเบ็ดเสร็จ 
(Problem-Solving Courts)  

 หลักความเป็นมืออาชีพ (Professionalization) จะทําให้เกิดการสร้างระบบสหวิชาชีพ 
ท่ี มีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ ในทางวิชาการเ พ่ือมาแก้ ไขปัญหา 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นระบบ โดยมีกระบวนการประเมินที่ 
เป็นกลางเพ่ือสร้างมาตรฐานที่ดีงาม (Standardization) 

 พัฒนาการทางกฎหมายเก่ียวกับระบบจําแนก บําบัด แก้ไข ฟื้นฟูและติดตามเด็ก 
และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชน 
ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงหลังน้ีได้มีความพยายามในแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดต้ังและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีการนําหลักการสากลท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเด็ก 
และเยาวชนมาใส่ไว้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหลักการเร่ืองประโยชน์สูงสุดของเด็ก เรื่องการจัดการเด็กและ
เยาวชนโดยระบบเปิด  รวมทั้ ง เรื่ องมาตรการพิ เศษแทนการดําเนินคดีอาญาที่ ถูกออกแบบขึ้น 
จากแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการหันเหคดีอาญา (Diversion) 
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน (Participation) ในกระบวนการจําแนก  บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู  
และติดตาม หลักความเป็นมืออาชีพ (Professionalization) จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบ
ยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนครั้งใหญ่ 

  จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายที่ ดี จําเป็นที่จะต้องมีการวางมาตรการในการควบคุมการ 
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม มิฉะน้ันปัญหาจะเกิดเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงมิใช่แค่ปัญหาต่อ
ตัว เ ด็กและ เยาวชน  แ ต่อาจจะ เป็น ปัญหา ต่อสั ง คม ด้วย  ตั วอ ย่ าง เ ช่น เ ด็กที่ ค วรจะถู ก บํ าบั ด  
แต่ถูกปล่อยออกไปอย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ สําหรับเด็กดีท่ีพลัดหลง 
เข้าไปในกระบวนการยุติธรรม ก็สมควรจะได้รับมาตรการที่เหมาะสมกับปัญหาของเขา ดังนั้น มาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีอาญา จึงมิใช่แค่เรื่องไกลเกลี่ยให้คดีจบไป แต่ยังต้องหมายถึงการพยายามสร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เ พ่ือผู้ เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหาย เด็กและเยาวชน 
สํานึกผิด ไม่หวนกลับมากระทําความผิดซํ้า คนในสังคมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขอีกครั้ง 

  หากทําการศึกษาผ่านมิติด้านพัฒนาการทางกฎหมายของไทย  ท่ีแม้จะมีวิวัฒนาการมา 
โดยลําดับประกอบกับมีพลังขับเคลื่อนจากพันธะกรณีท่ีประเทศไทยทําความตกลงเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กและในฐานะประเทศสมาชิกของสหประชาชาติในอันที่จะยอมรับกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก แต่ก็มีอุปสรรคสําคัญท่ีทําให้การพัฒนาการ
ด้านกฎหมายเกิดความล่าช้าอย่างไม่น่าเช่ือ  ดังจะเห็นว่ากระบวนการในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติศาล



4 
 

 

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ...  เริ่มมีการดําเนินการต้ังแต่ปี 2545  
แต่มาผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติในเดือน กันยายน 2553  นับเป็นเวลายาวนานถึง 8 ปี ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ี
มีคุณค่าต่อการนํามาศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในอนาคตเป็นอย่างย่ิง  

  ข้อท่ีน่าหยิบยกขึ้นพิจารณาว่าเป็นสาเหตุของปัญหา  ท่ีปฏิเสธไม่ได้ก็คือนโยบายของรัฐบาลท่ี
แยกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนออกจากสังกัดของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่มีจุดยึด
โยง  ทําให้ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวและกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชนถูกบิดผันจากการดําเนินงานร่วมกัน  ไปสู่การดําเนินงานในลักษณะคู่ขนานกัน  มีการแบ่ง
พ้ืนท่ีการทํางานถึงขนาดว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวมีหน้าท่ีเพียงพิจารณาพิพากษาคดี  การดําเนินการ
หลังคําพิพากษาเป็นบทบาทหน้าท่ีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงต่อมาเปล่ียนสถานะเป็น
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงขัดกับหลักการสากลท่ีมองเด็กเป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ  

  ผลพวงจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงนํามาซ่ึงความขัดแย้งทางความคิดท่ีแสดงออกและปรากฏให้
เห็นในร่างกฎหมายที่มีการเสนอโดยสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณา 
ของสภา จนต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าท่ีจะสามารถตกผลึกแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันได้  ซ่ึงการร่าง
กฎหมายภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวย่อมมีข้อจํากัดในการดําเนินการ อันส่งผลให้บทบัญญัติ 
ของกฎหมายในบางมาตราถูกออกแบบข้ึนโดยยังไม่สอดคล้องกับหลักการท่ีควรจะเป็น  ซ่ึงเป็นกรณีท่ี
สมควรมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายกันต่อไป 

  นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง ว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับนี้ เม่ือมีการประกาศใช้ ย่อมถือเป็นก้าวย่าง
สําคัญด้านพัฒนาการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของไทย  
แต่ถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไปสู่แนวคิดหลักการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมเพ่ือการบําบัด (Therapeutic Justice) ซ่ึงเป็นพัฒนาการแนวใหม่ท่ีมองระบบยุติธรรมในการ
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ความร่วมมือของทุกองคาพยพใน
สังคม  พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เป็นได้เพียงภาพฝันในทางแนวคิดทฤษฎี  มิอาจเกิดผลท่ีเป็นจริงได้ในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ดีแนวคิดสากลดังกล่าวนี้ยังเป็นเรื่องใหม่และมีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนบทบาทของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายในการดําเนินการ จําต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายขับเคลื่อนให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 พัฒนาการด้านหน่วยงานและองค์กรในการดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

  สําหรับในประเทศไทยก็มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน กล่าวคือ ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2450 มีการตั้ง
โรงเรียนดัดสันดานเด็กขึ้น ในปี พ.ศ. 2479 มีการจัดต้ังโรงเรียนฝึกอาชีพ ตามพระราชบัญญัติจัดการฝึก 
และอบรมเด็กบางจําพวก ในปี พ.ศ. 2495 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเด็กและเยาวชน  
และในปี พ.ศ. 2534 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว โดยแต่เดิมศาลเด็ก 
และเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
เป็นผู้ปฏิบัติการภายใต้การกํากับดูแลของศาล ต่อมา ภายหลังจากการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ได้
มีการจัดต้ังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทําให้ภาระหน้าท่ีหลายประการได้แยกออกจากงานของศาล
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เป็นการเฉพาะ ภายหลัง เม่ือมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ ก็ทําให้กรมคุมประพฤติเข้าไปมี
บทบาทในส่วนของการสอดส่อง ติดตาม รวมทั้งคุมประพฤติเด็กและเยาวชนด้วย และนอกเหนือจากหน่วยงาน
ยุติธรรมแล้ว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ก็ยังเป็นอีกหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลเด็กและ
เยาวชนท่ีมีความเส่ียงตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเด็กท่ีจําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ กล่าวคือ เด็ก
และเยาวชนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์กระทําความผิด ไม่ต้องรับโทษ รวมท้ังมีภารกิจหลักในเรื่องของการสงเคราะห์
เด็กอีกด้วย 

  ย่ิงไปกว่าน้ัน องค์กรสหวิชาชีพ ต่างก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู  
เยียวยาเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย โดยโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติถือเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่
ขึ้นกับศาลยุติธรรมและเป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้มาอย่างยาวนาน นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงาน
ด้านสุขภาพจิตของเด็ก หรือด้านการบําบัดยาเสพติด หรือด้านการดูแลสุขภาพเด็กในภาพรวมในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขมาร่วมพัฒนาในเรื่องน้ีด้วย และนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบัน 
ก็ยังมีหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานพัฒนาในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 

  ปัญหาที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานและองค์กรในการดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวน 
การยุติธรรมของไทยซ่ึงมีความหลากหลาย จึงเกิดปัญหาในเร่ืองการขาดการประสานงานกันอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะองค์กรในภาครัฐนั้นยังขาดการทําความร่วมมือ ความเข้าใจกัน ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
และขาดการวางแผนงานร่วมกัน นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการใช้อํานาจท่ีขัดแย้งกัน หรือทับซ้อนกันใน
บางเร่ือง ก็สามารถนําไปสู่ความขัดแย้งในการดําเนินการได้ในบางครั้งบางคราว ทําให้การพัฒนาที่เป็น
เอกภาพเกิดข้ึนได้ยาก สําหรับองค์กรภาคเอกชน ยังขาดการสนับสนุนท่ีจะให้สามารถพัฒนาศักยภาพให้มี
บทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศาลยุติธรรม 

  การปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในยุคแรกเป็นการปฏิบัติงานท่ีเน้นบทบาท 
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ แต่ต่อมาเม่ือเริ่มได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสากลเกี่ยวกับการดําเนินคดีเด็ก 
และเยาวชนท่ีกระทําผิด ตลอดจนกระแสการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้มีการปรับบทบาท
เข้าสู่ระบบการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง มีการทํางานร่วมกับสหวิชาชีพแบบมืออาชีพ  
มีการประกาศนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัว
ราชอาณาจักร โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการประสานความ
ร่วมมือ ปฏิบัติงานเชิงป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ผลพวงดังกล่าว ทําให้มีการ
พัฒนาระบบการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมอย่างจริงจัง ผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวต่างมีนโยบายที่พัฒนางานไปข้างหน้า
ในเชิงรุก  มีการจัดต้ังโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยพัฒนาระบบบําบัดเด็กและเยาวชน มีการ
จัดต้ังสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชน ในระยะหลัง สํานักงานศาลยุติธรรมยังมีการส่ง
ผู้พิพากษาไปเข้ารับการศึกษาอบรมและการศึกษาต่อในต่างประเทศ มีการจัดทําโครงการวิจัย และมีการ
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดการพัฒนางานไป
ได้อย่างมาก 
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  แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาผ่านมิติการบังคับใช้กฎหมายของบุคลาการในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ถึงจะกล่าวได้ว่ามีพัฒนาการที่ล้ําหน้ากว่าพัฒนาการด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่ามีความพยายาม
ในการนํากระบวนการจําแนก  บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและติดตามเด็กและเยาวชน ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาของศาล  โดยอาศัยการตีความกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ  
แต่เน่ืองจากการขาดความชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายนี้เอง ประกอบกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานศาลยุติธรรมให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานให้เป็นระบบ
อย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้พัฒนาการด้านการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย  มิอาจพัฒนา
ต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้ เมื่อมีการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะการดําเนินงานของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางข้ึนอยู่ กับนโยบายของผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
แต่ละบุคคล  ไม่มีรูปแบบการดําเนินงานตามนโยบายแผนงานของหน่วยงาน จึงเป็นที่น่าเสียดายท่ี 
การพัฒนาการด้านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจาํแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับศาลยุติธรรมจึงยังไม่สามารถกําหนดทิศทางให้เกิดเครือข่ายการ
ทํางานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบและมีความ
ย่ังยืน 

 บทสรุปเก่ียวกับการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่ เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศาลยุติธรรม จากการประมวลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและ
การประชุมสนทนากลุ่ม 

  ในการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ ได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาในระบบการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัว และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องมือด้านการจําแนก ด้านการ บําบัด แก้ไข 
ฟ้ืนฟูและด้านการติดตามเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั่วไปด้านการ
จําแนกเด็กและเยาวชน การบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และการติดตามเด็กและเยาวชนในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องศาลยุติธรรม รวมทั้งข้อมูลด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรและข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ส่งไปยังข้าราชการตุลาการ (อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาอาวุโส) ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ประเทศ แล้วนํามาประมวลผลและนําเสนอผลท่ีได้จากแบบสอบถาม ในการจัดประชุมสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว ได้แก่ ข้าราชการตุลาการ 
(อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโส) ผู้พิพากษา
สมทบ และผู้อํานวยการ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ องค์กร
เอกชนด้านเด็ก และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวบรวมข้อมูลระดมสมอง รับฟังข้อวิจารณ์ 
และให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม ซ่ึงประมวลข้อมูลได้ ดังนี้ 

  การจําแนกเด็กและเยาวชน  

 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและจัดประชุมกลุ่ม  (Focus Group) ผู้ปฏิบั ติงาน 
ในศาลเยาวชนและครอบครัวและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เห็นตรงกันว่า การจําแนกเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญในการคัดกรองเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้ังแต่
เริ่มแรก ส่วนใหญ่เห็นว่าการจําแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมีความจําเป็น  
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แต่ควรทําครั้งเดียวเพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเด็กและเยาวชน ทําหลายครั้งได้เฉพาะกรณี
ท่ีจําเป็นเพ่ือตรวจสอบปัญหาพิเศษเท่านั้น และเห็นว่าการจําแนกเด็กและเยาวชนมีประโยชน์
หลายประการ ดังต่อไปนี้ การกําหนดแนวทางแก้ไขและจัดรูปแบบกิจกรรมบําบัด  
การหาสาเหตุการกระทําผิด จําแนกในขั้นต้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น  เพ่ือหาข้อมูลเตรียม
ความพร้อมให้ความช่วยเหลือก่อนปล่อยและหลังปล่อยสู่สังคม   

 ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กหรือเยาวชน รายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชน 
เป็นส่วนหนึ่งของการจําแนกท่ีเสนอศาล ข้อมูลจึงต้องได้มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่เห็นว่า
ข้อมู ลของ เ ด็กและ เยาวชน ท่ี ไ ด้ รับ ในรายงานการ สืบ เสาะจากสถานพินิ จฯ  
มีรายละเอียดไม่เพียงพอเท่าท่ีควร เพราะรายงานการสืบเสาะมีรูปแบบที่ตายตัว  
ไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน บางคร้ังขาดความเป็นปัจจุบัน อีกท้ังข้อมูลท่ีได้มาส่วนใหญ่เป็น
เชิงลงโทษมากกว่าแก้ไขเด็กและเยาวชน ไม่ได้จําแนกแยกกลุ่มและไม่ได้วิเคราะห์หา
ศักยภาพในเชิงบวกหรือในเชิงลบของเด็กและเยาวชน เพื่อนําเด็กและเยาวชน 
เข้าสู่การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูได้ตามสภาพปัญหา แม้จะมีข้อเสนอแนะแต่มิใช่ข้อเสนอแนะ
ท่ี จ ะ นํ า ไ ป แ ก้ ไ ข ด้ า น จิ ต วิ ท ย า ห รื อ สั ง ค ม  ท้ั ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก ข า ด บุ ค ล า ก ร 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการจําแนก และเห็นว่าการจําแนกเด็กและเยาวชนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดีควรมีลักษณะเฉพาะ เพราะเด็กและเยาวชนมีปัญหาต่างกัน 
พฤติการณ์การกระทํา ผิดมีความร้ ายแรงต่ าง กัน  ควรลงรายละเอียดเ ชิง ลึก  
เพ่ือให้สามารถนําผลไปใช้กับทุกหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องนําข้อมูลไปใช้ได้ต่อ  
ท้ังจะไม่เป็นการตอกย้ํา สร้างปมด้อยให้แก่เด็กจากการนําเด็กมาสัมภาษณ์ซํ้าอีก 

 จากการประชุมกลุ่ม มีความเห็นว่า ข้อมูลท่ีควรลงรายละเอียดในรายงานข้อเท็จจริงเด็ก
และเยาวชน ได้แก่ มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด เน้นพฤติการณ์ท่ีเป็นสาเหตุใน 
การกระทําความผิด กรณีคดีท่ีมีความซับซ้อนควรใช้สหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา แพทย์ 
นักสังคมสงเคราะห์ เข้าช่วยในหาข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลท่ีสามารถทดสอบสภาพจิตของเด็ก
และเยาวชน และควรระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล เพ่ือความน่าเช่ือถือ ข้อมูลท่ีจําแนกเด็กท่ี
กระทําความผิดได้ตามพฤติกรรม ลักษณะความผิด ความรุนแรง ไม่รุนแรง และข้อมูลท่ี
วิเคราะห์ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือเสริมสร้าง และแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน ข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนการแก้ไข บําบัด  
ควรมีข้อมูลท่ีแสดงศักยภาพในการดูแลเด็กและเยาวชนของครอบครัว ชุมชน โรงเรียนท่ี
ละเอียดและชัดเจนอันจะนําไปสู่กระบวนการทางกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีได้แก่ ข้อมูล 
เรื่องครอบครัว (ร้อยละ 92.8) สุขภาพจิต (ร้อยละ 89.1) ชุมชน (ร้อยละ 79.3) สุขภาพกาย 
(ร้อยละ 79.2) เพ่ือน (ร้อยละ 75.3) โรงเรียน/ครู (ร้อยละ73.7) คําแนะนําเก่ียวกับศักยภาพ
ของครอบครัวในการดูแลเด็ก (ร้อยละ 72.1) คําแนะนําเรื่องการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเยียวยาเด็ก 
(ร้อยละ 69.9) ผลการประเมินความเสี่ยงของเด็ก (ร้อยละ 64.5) ผลการประเมิน 
ความต้องการของเด็ก (ร้อยละ 58.8) และคําแนะนําเก่ียวกับศักยภาพของชุมชนในการดูแล
เด็ก (ร้อยละ 45.7)  
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 จากแบบสอบถาม มีความเห็นว่า หน่วยงานที่ควรทําหน้าท่ีในการจําแนกเด็กและเยาวชน
กระทําผิด 5 อันดับแรก คือ 1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2) ศาลเยาวชน 
และครอบครัว 3) สํานักงานคุมประพฤติ  4) กรมสุขภาพจิต 5) องค์กรด้านเด็กและเยาวชน  

 ข้อสรุปและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
  ระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อ 
การใช้ดุลพินิจของศาล ต้ังแต่ขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะปล่อยตัวหรือจะควบคุมไว้  
หรือขั้นตอนการออกคําสั่งเพ่ือใช้มาตรการพิเศษโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ
การหันเหคดี  หรือเ พ่ือการเลือกใ ช้มาตรการแก้ ไขบําบัด ฟ้ืนฟู  เพราะจะทําให้ มี 
การออกคําสั่ งอย่าง เหมาะสมตามสภาพของเด็กแต่ละคนในลักษณะเฉพาะตน  
(Tailor Made) หรือที่เรียกว่าเป็นการให้ความเป็นธรรม การลงโทษ และการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะราย (Individualization of Justice, Sanction 
and Treatment) น่ันเอง 
  การจําแนกเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเด็กและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในการประเมินแบบ
เร่งด่วนในช้ันแรกจะมีการประเมินว่าเด็กจะอยู่คนเดียวได้หรือไม่ จะทําร้ายตัวเองหรือไม่ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องประเมินถึงความเสียหายและผลกระทบในส่วนของผู้เสียหายหรือเหย่ือ
ควบคู่ไปด้วย (Victim Impact Assessment) ซ่ึงการจําแนกมีท้ังการประเมินในเบ้ืองต้น 
(Initial Assessment) และการประเมินเพ่ิมเติม (Additional Assessment) รวมท้ังการ
ประเมินเพ่ือการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู (Rehabilitating Assessment) ซ่ึงกระบวนการจําแนกจะ
ทําให้เข้าใจสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กท่ีชัดเจนขึ้น และจะต้องมีการประเมิน
ความเส่ียง (Risk Assessment) และความต้องการของเด็ก (Need Assessment) เพ่ือที่จะ
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดน่ันเอง 

  ในส่วนของศาลยุติธรรมนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการนับเป็น 
ศาลแรกที่ ไ ด้ ใ ห้ความสํ า คัญกับการ จํ าแนก เ ด็กและ เยาวชน ท่ีกระ ทําความ ผิด  
ทั้ง น้ีเพราะศาลเห็นว่าเด็กและเยาวชนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ มีประวัติ ความรู้
ความสามารถและโอกาสท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการกระทําความผิดท่ีแตกต่างกัน  
การจําแนกเด็กและเยาวชนจะทําให้ศาลได้ทราบว่าสมควรจะใช้มาตรการหรือเคร่ืองมือใดใน
การปฏิบัติต่อเด็ก ซ่ึงกระบวนการจําแนกน้ี ภายหลังได้มีการขยายผลในการปฏิบัติงานไปยัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวอ่ืนๆ ด้วย 

  ท่ีผ่านมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมท้ังกรมคุมประพฤติก็ได้
พยายามพัฒนาเคร่ืองมือในการจําแนกเด็กหลายประการ โดยมีแบบทดสอบเด็กหลาย
ประเภท ซ่ึงการทํางานวิจัยในโครงการน้ีก็ได้มีการศึกษาตัวอย่างของต่างประเทศหลาย
รูปแบบ  เ ช่น  ของหน่วยงานด้านเยาวชนในมลรัฐฟลอริดา  ท่ีน่าจะนํามาปรับใ ช้ 
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยได้ 

  จากการศึกษาวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนของไทยในด้านการจําแนกเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
สําคัญในการกําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กหรือเยาวชนภายหลัง
ออกจากกระบวนการยุติธรรม  อันเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสัมฤทธ์ิผลในการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถกลับคืนสังคมและใช้ชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์  ยังอยู่ในสถานการณ์ท่ียังไม่น่าพอใจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กซ่ึงเป็น
หน่วยงานแรกในการจําแนกเด็กและเยาวชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดทํารายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ยังไม่สามารถดําเนินการเพ่ือให้
ได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการกําหนดมาตรการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูและติดตามเด็กหรือ
เยาวชนน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพและในบางคร้ังยังขาดความน่าเ ช่ือถือ จนทําให้ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องสร้างกระบวนการจําแนกเด็กหรือเยาวชนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบ อีกทั้งการจําแนกโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนก็ดี  การจําแนก
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวก็ดีมิได้มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่กรมคุมประพฤติหรือ
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียติซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็ก
หรือเยาวชนในระบบเปิดตามคําพิพากษาหรือติดตามเด็กหรือเยาวชนภายหลังออกจาก
กระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนคนหนึ่งต้องผ่านกระบวนการจําแนกคร้ังแล้ว
ครั้งเล่า มีการดําเนินการจําแนกซํ้าซ้อน ท้ังท่ีมีข้อมูลท่ีจําเป็นอยู่แล้วจากการจําแนกท่ีผ่านมา 
การดําเนินงานด้านการจําแนกเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาอยู่ในสภาพ 
ต่างคนต่างทํา   

  จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติ 
ต่อเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมด้านการจําแนก ดังน้ี     

1) ด้านกระบวนการการปฏิบัติงาน หน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เ ด็กหรือ เยาวชนท้ังสี่ห น่วยงานควรมีการบูรณาการการดํ า เนินงาน 
ในการจําแนกเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็น
กระบวนการเดียวกัน ด้วยการทําความตกลงในการสร้างระบบการปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยยึดเด็กหรือเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดกระบวนการจําแนก  

2) ด้านข้อมูลท่ีได้จากการจําแนกเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
หรือเยาวชน ควรพัฒนาให้มีการเพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเด็กให้รอบด้านและมี
รายละเอียดเชิงลึกมากข้ึนตลอดจนมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลจําเป็นท่ีศาล
เยาวชนและครอบครัว กรมคุมประพฤติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ต้องใช้ โดยสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่จําต้องสัมภาษณ์เด็กซํ้าอีก โดยมี
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวว่าต้องการข้อมูล
เพ่ิมเติมในหัวข้อต่อไปนี้ 

  2.1 ข้อมูลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ พฤติกรรม และลักษณะในการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชน  

2.3 ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเชิงบวกและเชิงลบ  
เพ่ือเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  

      2.4 ข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงและความต้องการของเด็กและเยาวชน 
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2.5 ข้อมูลท่ีแสดงศักยภาพในการดูแลเด็กและเยาวชนของครอบครัว 
ชุมชน โรงเรียน ที่ละเอียดและชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนการ
แก้ไข บําบัด เด็กและเยาวชนต่อไป  

 2.6 ข้อมูลจากผู้ปกครอง   

3) ด้านการพัฒนาเทคนิควิธีการจําแนก ด้วยการขยายกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไปหา
ข้อมูล รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและจริยธรรมในการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้นตลอดจนในทางปฏิบัติรัฐมักจะขาดแคลน
บุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตเวช
ศาสตร์ และจิตแพทย์ ดังนั้น พัฒนาเคร่ืองมือในการจําแนกที่ง่ายต่อการ
ดําเนินการและการฝึกอบรมบุคลากรอ่ืนๆ ให้ช่วยปฏบิัติงานด้านการจําแนก จึง
เป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิง 

4) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจําแนกเด็กหรือ
เยาวชนในระหว่างหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กหรือ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรของศาล
เยาวชนและครอบครัวให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการของการจําแนกว่า 
จะสามารถใช้ในการกําหนดมาตรการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนได้ตรง
กับสภาพปัญหาที่แท้จริงได้ อย่างไร จะทําให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีความ
เช่ือม่ันในข้อมูลท่ีได้รับและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบดุลพินิจในการกําหนด
วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนน้ันได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ข้ึน เป็นการดีต่อ
พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กหรือเยาวชนในภาพรวม  

  การบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 

 การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูในภาพรวม 

  จากการเก็บข้อ มูลจากแบบสอบถามและจัดประชุมกลุ่ ม  (Focus Group) 
ผู้ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เห็นว่าการ แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู
เ ด็กและเยาวชนเป็นอีกส่วนท่ี มีความสําคัญ  รูปแบบและกระบวนในการบําบัด 
ท่ีมีประสิทธิภาพย่อมช่วยให้การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนประสบความสําเร็จ
และเห็นว่ากระบวนการบําบัดมีท้ังระบบปิดและระบบเปิด เม่ือระบบราชการไม่สามารถดูแล
ได้ท่ัวถึง จึงควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงมูลนิธิหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชนมีจุดเด่น  
จุดด้อยแตกต่างกันตามลักษณะความถนัดขององค์กร ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวมองค์กร
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดตามความถนัด
ขององค์กรนั้นๆ มารับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูตามโปรแกรม และควรมีการจัดศูนย์ข้อมูล
ด้านการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู โดยมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบบูรณาการข้อมูล
พร้อมทําคู่มือในการดําเนินการ  
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  โปรแกรมการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูต้องมีความหลากหลายเพ่ือรองรับสภาพปัญหาของ
เด็กท่ีรอรับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู  จึงต้องมีหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีพัฒนาเพื่อสร้าง
หน่วยบําบัดภาคเอกชนและพัฒนาการทํางานในภาพรวม โดยการสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ 

  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีสมควรมีส่วนร่วมในงานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชน 5 หน่วยงานแรก  คือ  1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 2)สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3) กระทรวงศึกษาธิการ 4) กระทรวง
สาธารณสุข  5)ชุมชน/เครือข่ายชุมชน  

  ข้อคิดเห็นที่สําคัญ คือ หน่วยงานต่างๆ ควรปรับปรุงพัฒนางานด้านการแก้ไข บําบัด 
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 5 ลําดับแรก คือ 1) หน่วยงานต่างๆ ควรทํางานเชิงบูรณาการร่วมกัน
มากยิ่ ง ขึ้ น  เ พ่ื อความ เป็ น เอกภาพ  และการ ทํ างาน ท่ี สอดค ล้อง กัน เป็ น ไป 
ในทิศทางเดียวกัน  2) ควรมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ/บุคลากร/สถานท่ี/อุปกรณ์ 
3) ควรทํางานอย่างจริงจังและดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) ควรพัฒนาบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีความรู้เข้าใจในกระบวนการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูให้มากยิ่งข้ึน 5) ควรจัดทํา
โครงการเก่ียวกับการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูโดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมมากข้ึน  

  ในภาพรวมส่วนใหญ่เห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัว ควรเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ หรือองค์กรด้านเด็กและเยาวชนต่างๆ ให้มาทํางานร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการจัดกิจกรรมแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู 

  ในส่วนของรูปแบบการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เห็นว่า รูปแบบการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ควรเน้น
ระบบเปิดมากกว่าระบบฝึกอบรมแบบปิดท่ีมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 

  ส่วนการพักหรือลดการฝึกอบรมในสถานที่ฝึกและอบรมแบบมีการควบคุมตัวและ
การพักการลงโทษจําคุกหรือการลดการลงโทษจําคุกเด็กและเยาวชนมีความเห็นตรงกันว่า
ต้องขอให้ศาลอนุญาตก่อนเสมอ 

 การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดโดยศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ดําเนินโครงการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดของศาลเยาวชนและครอบครัว ควรเป็นผู้พิพากษาสมทบ (ร้อยละ 
89.7) รองลงมาควรเป็นเจ้าหน้าท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว (ร้อยละ 71.3) และผู้พิพากษา 
(ร้อยละ 66.7) 

  รูปแบบการแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเ ด็กและเยาวชนกระทําผิด ท่ีศาลเยาวชน 
และครอบครัวใช้อยู่ในปัจจุบันเห็นว่ามีความหลากหลาย (ร้อยละ 75.5) เหมาะสมกับปัญหา
ของเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 68.9) ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 65.9) และในการ
บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิดมีการนําครอบครัวของเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 
81.1) และชุมชน (ร้อยละ 54.6) เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนผู้ เสียหายมี 2 ลักษณะ คือ  
นําผู้เสียหายเข้าไปมีส่วนร่วม (ร้อยละ 40.6) และไม่ได้นําเข้าไปมีส่วนร่วม (ร้อยละ 47.1) 
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 การใช้มาตรการตามมาตรา 95 และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือ
การดําเนินคดีตามปกติ 

  มีการนํากระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์และมาตรการตามมาตรา 95  
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน  

  ข้าราชการตุลาการ ผู้ พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นด้วย 
กับการนํามาตรการตามมาตรา 95 และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แทน 
การฟ้องหรือการดําเนินคดีตามปกติ 

  การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดโดยศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวน้ัน แต่ละศาลจะมีการดําเนินงานแตกต่างกัน และยังขึ้นอยู่ 
กับนโยบายของผู้บริหารศาลในยุคสมัยน้ันๆ 

  การใช้มาตรา 95 ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ .ศ .  2534 น้ัน  ยั งคงมี ปัญหาการนําไปใ ช้  
ดังน้ี ศาลแต่ละศาลจะนําใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของศาลนั้นๆ  
หรือผู้พิพากษาบางคนคิดว่าเป็นภาระ และไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีสามารถส่งต่อ
เด็กและเยาวชนได้ รวมทั้งหน่วยงานท่ีส่งต่อเด็กและเยาวชนยังไม่มีความพร้อม ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีการติดตามเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลในการ
ดํา เนินการให้ศาลทราบเท่า ท่ีควร  และเ ห็น ว่าถ้ าสถานพินิจและคุ้ มครองเ ด็ก 
และเยาวชน เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการใช้มาตรา  95 ด้วยก็จะดีมาก  
ส่วนใหญ่เห็นว่าศาลที่ตนปฏิบัติงานไม่มีปัญหาและอุปสรรคจากการใช้มาตรการพิเศษตาม
มาตรา 95  

  การใช้มาตรการพิเศษศาลจะใช้กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาช่วยใน
การดําเนินการซ่ึงก็แล้วแต่ละศาลจะใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนฟ้องหรือ
ระหว่างฟ้อง  แต่ยัง มีปัญหา  คือ  ขั้นตอนของกฎหมายของกระบวนการยุ ติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ท่ีไม่ชัดเจน(หมายถึงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534) 

  ศาลเยาวชนและครอบครัวควรมีบทบาทในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปใช้ในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และดําเนินการประสานระหว่าง
หน่วยงาน และเครือข่ายชุมชน 

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบการแก้ไข บําบัด และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิด 

  ในปัจจุบันทุกฝ่ายมีความต่ืนตัวในเรื่องของการพัฒนาระบบ แก้ไข บําบัด และฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน แต่ก็ยังขาดองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ และใน
ภาพรวมยังขาดนโยบายที่จะพัฒนาเรื่องน้ีอย่างเป็นเอกภาพ ซ่ึงจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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    1) การพัฒนาโปรแกรมการบําบัดฟ้ืนฟู 

  ต้ังแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีจากการสงเคราะห์ไป 
สู่การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การจัดทําหลักสูตรค่ายอบรมเยาวชนและสร้างกระบวนการติดตามเด็กหรือเยาวชนโดย
เครือข่ายชุมชนในโครงการรัฐราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชนเฉลิมพะเกียรติฯ  การจัดต้ังศูนย์
ให้คําปรึกษาในรูปแบบของห้องกิจกรรมเด็กและเยาวชน (Common Room) และจัดเป็น
ศูนย์ Hot Line เยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัว โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและ
เยาวชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาให้กับเยาวชน กองทุนอาหารเสริมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน โครงการพัฒนากระบวนการฝึกอบรม แก้ไข และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน  
เช่น โครงการค่ายอบรมเยาวชนเพ่ืออนาคตของชาติ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โครงการให้
คําปรึกษาแนะนํา โครงการสร้างชีวิตใหม่เด็กและเยาวชน 1 ต่อ 3 รวมท้ังโครงการบรรพชา
สามเณร เป็นต้น ซ่ึงการพัฒนาระบบการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีศาลเยาวชนได้จัดทําขึ้นยังรวมถึง
การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทต่างๆ ไม่ว่าการประชุมกลุ่มเยียวยาเชิง
สมานฉันท์และการประชุมกลุ่มสหวิชาชีพต่างๆ และการสร้างเครือข่ายพิทักษ์เด็กเยาวชน
และครอบครัวในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นท่ัวประเทศ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการ
ดูแลเด็กและเยาวชนควบคู่กันไป 

  สําหรับโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ก็ได้พัฒนางานด้านการฟ้ืนฟูบําบัดเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ เช่น การพัฒนาระบบงานนิติจิตเวชเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา ก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาพิพากษา 
หรือคําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว (Forensic Psychiatry System in Restorative 
Justice for Juvenile and Family Justice Development and Policy Reform) 
รวมท้ังการจัดทําโครงการชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วย 

ในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และกรมคุมประพฤติ  
ก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาโปรแกรมการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย 
โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือเข้ารับการบําบัด กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ตนเอง
และผู้อ่ืน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ต้ังแต่ก่อนการพิจารณาคดีในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนก่อนการพิจารณาคดี 
การบําบัดในช่วงของการหันเหคดี การบําบัดในศูนย์ฝึกและอบรม รวมทั้งการมีกิจกรรมแบบ
พิเศษในบ้านกาญจนาภิเษก และกิจกรรมการบําบัดในระหว่างการคุมประพฤติ เพ่ือให้เด็ก
เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตสํานึก ก็นับเป็นความพยายามที่สําคัญ 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดีๆ ท้ังหลาย จักต้องถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ท่ีมีความรู้
และมีความมุ่งม่ันในการทํางานด้านเด็ก ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมคุมประพฤติจําเป็นต้องพัฒนาให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 
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  เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูนี้ ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาไปอย่าง
ก้าวหน้า ซ่ึงกิจกรรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูมิใช่พุ่งเป้าไปที่ตัวเด็กหรือเยาวชนแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่รวมไปถึงการบําบัดบิดามารดา โรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือ
เยาวชนด้วย การศึกษาดูงานที่เมือง Miami Dade เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ารูปแบบโปรแกรม
การดําเนินการมีความหลากหลายมาก ดังนั้น ในอนาคต ก็น่าจะได้มีการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมใหม่ๆ มากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําโครงการหรือทําหลักสูตรการเรียนแบบ
พิเศษ (Classroom Curricula) การเข้าค่ายเดินป่า (Wilderness Camp) การให้อยู่บ้าน
เป็นกลุ่ม (Group Home) โครงการพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา 
(Leadership Development) การจัดทํากิจกรรมศาลท่ีดําเนินการโดยเยาวชน (Teen 
Court) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความโกรธ (Anger Management) ท่ีในปัจจุบันมี
หลากหลายวิธีท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเด็กที่เก็บกด มีความเคียดแค้น และชอบใช้ความ
รุนแรงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การใช้ศิลปะเพ่ือการบําบัด (Art Therapy) 
ท่ีอาจจะมีท้ังการให้เด็กได้ใช้การวาดเขียนหรือการปั้นเพ่ือเป็นการระบายและพัฒนาอารมณ์
ความความรู้สึก การใช้ดนตรีหรือการร่ายรําแบบ Eurhythmy ซ่ึงเป็นเรื่องของกายบําบัด
และจิตบําบัดควบคู่กันไป การจัดทําโปรแกรม “ปืน” เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้กระทําผิดท่ีใช้ปืน 
เป็นตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ของต่างประเทศ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึก 
และความรู้สึกนึกคิด (Cognitive Behavioral Therapy) อันเป็นกิจกรรมท่ีมีฐานทาง
วิชาการที่ดีและสามารถพิสูจน์ได้แบบเป็นวิทยาศาสตร์ และเน้นกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงภายในของเด็กและเยาวชน (Spiritual Transformation Process) ท่ีน่าจะ
นํามาพัฒนาอย่างจริงจังในประเทศไทยโดยจําเป็นต้องศึกษาวิจัยในรายละเอียด จนถึงขั้น
นํามาปรับใช้เพ่ือการปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

    2) การพัฒนาองค์กรแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 

  การก่อต้ังศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของโรงพยาบาล 
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  การก่อต้ังมูลนิ ธิ เ พ่ือการพัฒนาระบบยุ ติธรรมด้านเด็ก 
และเยาวชน รวมท้ังการก่อต้ังโรงเรียนฟ้าใสวิทยาและศูนย์ฝึกอาชีพฟ้าใสปันน้ําใจ นับเป็น
ตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรที่ เกี่ ยวข้อง ใ ห้ มีความพร้อมท่ีจะรอง รับกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ซ่ึงยังต้องกระทําอย่างจริงจังมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
เพราะในปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานข้างต้นยังประสบปัญหาในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคลากร และงบประมาณ 

  สํ าหรั บการ พัฒนาในส่ วนของกรม พินิ จและคุ้ มครอง เ ด็กและ เยาวชน  
และกรมคุมประพฤติ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูและดูแลเด็ก 
และเยาวชนนั้น จําต้องเป็นหน่วยงานกลางท่ีจะพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานพินิจ พยาบาล ซ่ึงต้องให้สามารถทํางานแบบ
ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกรรมการสงเคราะห์ กรรมการคุ้มครอง
เด็ก  ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกระทรวงแรงงาน ตัวแทนกระทรวง
สาธารณสุข ตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
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พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ รวมทั้งการทํางานในเชิงรุกเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย 

  นอกเหนือจากการพัฒนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแล้ว การพัฒนา
หน่วยงานภายนอกก็เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะหลักการใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเน้นระบบการบําบัดแบบเปิด (Open System) 
หมายความว่าควรให้โอกาสเด็กและเยาวชนมีอิสรภาพให้มาก ไม่เน้นการควบคุมตัว  
และไม่เน้นการอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ ดังน้ัน หากครอบครัวของเด็กและเยาวชน 
มีความพร้อม ครอบครัวอาจให้การดูแลเพ่ือการแก้ไขบําบัดเอง และหากชุมชนพร้อม ชุมชน
ก็อาจเข้ามาช่วยดูแลเด็กและเยาวชนนั้นด้วย โดยผ่านผู้นําหรืออาสาสมัครของชุมชน  
และนอกเหนือจากน้ัน การพัฒนาองค์กรสหวิชาชีพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
ก็เป็นเร่ืองสําคัญ เช่น การพัฒนาให้เกิดหน่วยงานพิเศษด้านการบําบัดเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิดโดยเฉพาะ เช่น การต้ังศูนย์สุขภาพจิตเก่ียวข้องกับเรื่องน้ีในโรงพยาบาลเพ่ือ
ดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  

  หากการบําบัดแบบเปิด ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน ต้องให้ศาลพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ ในกรณีที่ให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาดําเนินการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูและเด็กหรือเยาวชน ในระบบปิด ต้องให้กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับรองมาตรฐานและให้ อํานาจศาลเยาวชน 
และครอบครัวในการติดตามการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแบบมีการควบคุมตัวด้วย  

  ตามท่ีคณะผู้วิจัยได้ไปศึกษาดูงานระบบยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนที่เมือง Miami-
Dade ทําให้ได้เห็นว่าองค์กรท่ีทํากิจกรรมด้านการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมจํานวนมากเป็นองค์กรทางภาคประชาชนสังคมและชุมชน 
(Community-Based Rehabilitation and Restoration Services) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่
ให้การศึกษาแก่เด็กและครอบครัว องค์กรด้านการบําบัด หรือองค์กรด้านการสงเคราะห์ ซ่ึง
องค์กรเหล่าน้ีอยู่ในพ้ืนที่ ผูกพันกับพ้ืนที่และตัวเด็กและเยาวชนโดยตรง ทําให้มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการเป็นอย่างมาก เพราะพัฒนางานมาอย่างมืออาชีพและมีความต่อเนื่อง
ยาวนาน ในประเทศไทยแม้จะมีองค์กรภาคประชาสังคมทําหน้าท่ีน้ีอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีอยู่น้อย
มาก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนามากข้ึน ควบคู่ไปกับการ
ทํางานของภาครัฐ เพ่ือให้ชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนไป
พร้อมกัน ซ่ึงการสนับสนุนอาจเป็นได้ท้ังการให้เงินสนับสนุนอย่างจริงจังตามความเป็นไปได้
และผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งอาจให้การสนับสนุนในเชิงการให้บุคลากร การให้องค์ความรู้ 
ทักษะ เครื่องมือในการดําเนินการและงบประมาณอย่างจริงจัง ซ่ึงอาจจัดให้ตามผลงานที่ได้
กระทําให้เกิดขึ้นแก่ระบบยุติธรรมตามความเหมาะสม ซ่ึงการพัฒนาหน่วยงานภายนอกเพื่อ
การบําบัดน้ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจจะต้องต้ังองค์กรใหม่ขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ประสานงานและ
ทําการพัฒนาในเร่ืองน้ีให้เกิดเป็นรูปธรรมข้ึนโดยเร็ว 

  ดังนั้ นการพัฒนาองค์กรแก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟู จัก ต้องกระทําทั้ ง ในหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภาคเอกชน  ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมาทั้ง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรภาคเอกชน ได้พยายามพัฒนากิจกรรมต่างๆ ท่ี
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หลากหลาย แต่ยังไม่มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และ
การดําเนินกิจกรรมเหล่าน้ันอย่างเป็นระบบ อาจจะต้องต้ังองค์กรใหม่ขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้
ประสานงานและทําการพัฒนาในเรื่องน้ีให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นโดยเร็ว โดยทําหน้าท่ี
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลองค์กรต่างๆ ท่ีมีศักยภาพในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
และบูรณาการการปฏิบัติงานขององค์กรเหล่านั้น จัดทําเป็นแผนยุทศาสตร์ในการบําบัด 
แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน รวมท้ังจัดทําคู่มือในการดําเนินการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชน  ซ่ึงหน่วยงานน้ีต้องจัดทําภารกิจในภาพรวมที่จําเป็น ไม่เพียงแต่เป็นการรวมรวมองค์
ความรู้ แต่ต้องเป็นการทํางานวิจัยในเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  

  3) การพัฒนาระบบการประเมินผลการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 

  ท่ีผ่านมา การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีมีอยู่มากมาย ท้ังในส่วนของศาลเยาวชน 
และครอบครัวและส่วนของหน่วยราชการอ่ืน และขององค์กรภายนอก ยังไม่ถูกประเมินอย่าง
จริงจังและเป็นระบบ ในอนาคต จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการประเมินท่ีเป็นระบบและได้
มาตรฐาน  ซ่ึงอาจจะกระทําโดยหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเป็นกลาง สําหรับการ
ดํ า เนิ น ง านของห น่วยงานภายนอกศาล เยาวชนนั้ น  หาก มีการ เ ปิด โอกาส ใ ห้ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ หรือเจ้าหน้าท่ีของศาล  
มีบทบาทเข้าไปร่วมประเมินผลการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรายงาน 
การดําเนินการ หรือการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม หรือการพบปะกับเด็กและเยาวชนหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรง  ก็ ย่อมทําให้มีการช่วยพัฒนางานให้ดีขึ้นไ ด้ด้วย การมีส่วนร่วม   
ซ่ึงการพัฒนางานต่างๆ เป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้การทํางานของทั้ งระบบมี 
ความสมบูรณ์ขึ้น  

  การติดตามเด็กหรือเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม 

 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน  

   ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดต้ังบ้านพักเตรียมความพร้อมหรือบ้านกึ่งวิถี (Halfway 
 House)ก่อนปล่อย มีความจําเป็นมาก ก่อนปล่อยตัวควรจัดโปรแกรมการฝึกงาน 
  และจัดหางานให้เด็กและเยาวชน (ร้อยละ 81.4) รองลงมาเห็นว่าควรเป็นการปัจฉิมนิเทศ 
  (ร้อยละ 73.9) หาสถานที่ศึกษา(ร้อยละ 72.1) จัดอบรมหลักสูตรท่ีจําเป็นสําหรับเด็ก 
  และเยาวชน (ร้อยละ 64.3) 

 การติดตามเด็กและเยาวชน 

    ระบบการติดตามเด็กและเยาวชนหลังได้รับการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูน้ันเป็นเรื่องสําคัญ 
  มาก  วัตถุประสงค์ของการติดตามเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
  สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน และติดตามเรื่องทางสังคมของเด็ก 
  และเยาวชน 
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   เ ม่ือเสร็จสิ้นคดีแล้ว รัฐจะไม่มีอํานาจใดๆ เหนือเด็กอีก ทางครอบครัวอาจ 
  ไม่ต้องการให้ ติดตามเด็กและเยาวชน เพราะมองว่าเป็นการจํากัดสิทธิส่วนบุคคล  
  ทําให้การติดตามไม่สามารถทําได้มากนัก การติดตามหลังปล่อยควรมีกฎหมายกําหนด 
  ขอบเขตที่ชัดเจน 

   ในการติดตามหลังปล่อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
 มนุษย์สามารถเข้ามาดูแลได้เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต 
 สถาบันครอบครัวและชุมชน  

    ข้ อ มูลจากแบบสอบถามพบว่ า  ข้ า ร าชการ ตุลาการ  ผู้ พิ พากษาสมทบ  
  และผู้ อํ านวยการส่วนใหญ่เ ห็นว่าศาลท่ีตนปฏิบั ติ งานมีกระบวนการติดตามเด็ก 
  และเยาวชน มี 3 รูปแบบ คือ 1) การติดตามหลังปล่อยอย่างเดียว 2) การเตรียมการณ์   
  ก่อนปล่อยและมีการติดตามหลังปล่อย 3) การเตรียมการณ์ก่อนปล่อยอย่างเดียว 
   วัตถุประสงค์การติดตาม เพ่ือป้องกันการกระทําความผิดซํ้า (ร้อยละ 88.3) เพ่ือช่วยเหลือ 
  ด้านจิตใจ (ร้อยละ 62.1) เพ่ือช่วยเหลือในทางสังคม (ร้อยละ 55.5) และเพ่ือช่วยเหลือ 
  ทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 35.2) 

    หน่วยงานหลักที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อย  
  5 อันดับแรก คือ 1) กรมคุมประพฤติ 2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
  3)  กระทรวงการ พัฒนาสั งคมและความ ม่ันคงของมนุษ ย์  4)  เ ครื อข่ าย ชุมชน  
  5) ศาลเยาวชนและครอบครัว 

   หน่วยงานราชการของไทยที่มีบทบาทในการดูแลเด็กและเยาวชนนั้นมีหลาย
 หน่วยงานแต่ทํางานแยกส่วนกัน การติดตามเด็กและเยาวชนของแต่ละหน่วยงานต่างสร้าง 
 เครือข่ายของหน่วยงานมาช่วยเหลืองานด้านนี้  แต่ปัญหาในการทํางานเครือข่ายติดตาม 
  ก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทน ดังนั้นต้องมีการวางแผนให้มีตัว
 ประสาน ต้องทํางานในเชิงลึกประสานชุมชน พัฒนาจุดบริการต่างๆ ในพ้ืนที่หรือชุมชนไม่
 ว่าโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานีอนามัย พัฒนาความรู้ให้ครอบครัวเด็กและเยาวชนซ่ึง
 องค์ความรู้หลายเรื่องต้องหาจากชุมชน อย่ามองข้ามศักยภาพของชุมชน ต้องมี “หน่วยงาน 
  กลางในการประสานงาน” ในพ้ืนท่ีประสานกับองค์การปกครองท้องถิ่น 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบการติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด  

   ในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานในกระบวน 
  การยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ด้านระบบการจําแนกเด็กและเยาวชน และด้านการ  
 แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนแล้ว แต่ความสนใจในงานด้านการติดตามเด็ก 
  และเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม (Follow Up) ยังมีอยู่น้อย 

  ระบบการติดตามต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Juvenile Pre- 
Released) โดยต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดการติดตามเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนและป้องกันการกระทําความผิดซํ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามได้แก่ 
การสงเคราะห์หลังปล่อย (After Care Services) ที่อาจจะมีทั้งแบบบังคับ (Voluntary 
After-Care)  และไม่ บังคับ  (Compulsory After-Care)  ซ่ึ ง จํา เ ป็นต้องมีการประเมิน 
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ความเสี่ ยงท่ี เกี่ ยวข้องกับเด็กและเยาวชน (Risk Management) รวมท้ังการประเมิน 
ความต้องการของเด็กและเยาวชน (Need Assessment) เพ่ือจะได้ช่วยสนองตอบเด็กได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป ตัวอย่างเช่นเด็กอาจต้องการหางานทําหรือการเข้าศึกษาต่อเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงในการประกอบอาชญากรรมอีก ดังน้ัน การดูแลสงเคราะห์จึงอาจจําเป็นต้องทําควบคู่ไปกับ
การเฝ้าระวังติดตามอย่างเหมาะสม ซ่ึงกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
อาจจะต้องพัฒนาระบบการประสานงานในเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง เพ่ือไม่ให้งานเกิดความซํ้าซ้อน 
ต่อไป ซ่ึงควรมีหน่วยงานหลักท่ีทําหน้าท่ีในการติดตามภายหลังออกจากระบวนการยุติธรรม 
แบบมีเงื่อนไขในการดูแล ควรมีการจัดเก็บสถิติโดยเฉพาะการกระทําผิดซํ้าของเด็กและ
เยาวชน มีการจัดทําคู่มือการติดตาม มีระยะเวลาและแผนงานในการติดตามให้ชัดเจน และ
การติดตามควรมีกําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 

    กรณีเด็กและเยาวชนไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง ควรประสานเครือข่ายท่ีอยู่ใกล้เด็ก 
และเยาวชนมากท่ีสุดเป็นผู้ติดตามดูแล ต้องทํางานในเชิงลึกประสานชุมชน พัฒนา จุดบริการ 
ต่างๆ ในพ้ืนที่หรือชุมชนไม่ว่าโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานีอนามัย เป็นต้น หากเด็กและ
เยาวชนหรือครอบครัวต้องการความช่วยเหลือจะได้มีความสะดวกและเข้าถึงหน่วยงาน
ติดตามโดยง่าย ควรทํางานเป็นเครือข่ายติดตามเด็กและเยาวชนโดยมีค่าตอบแทนให้
หน่วยงานเครือข่ายเพ่ือประสิทธิภาพในการติดตาม มีหน่วยงานกลางในการประสานงานของ
เครือข่าย พร้อมท้ังให้การพัฒนาเพ่ิมความรู้เรื่องการติดตามเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง 
และสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานหรือชุมชนเครือข่ายอย่างเพียงพอ  

สําหรับงานด้านการติดตามเด็กหลังออกจากกระบวนการยุติธรรมนี้ เป็นเรื่องที่ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้
พิพากษาสมทบหรือเจ้าหน้าที่ของศาลอาจมีบทบาทในการเข้าเย่ียม หรือการตรวจ รายงาน
ผลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือช่วยติดตามเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปกับ ห น่ ว ย ง า น
อ่ืนๆ และนอกเหนือจากการให้บทบาทหน่วยงานของรัฐในการติดตามเด็กและ เยาวชนแล้ว 
ภารกิจนี้น่าจะถูกส่งเสริมให้เป็นของชุมชนท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น กิจกรรมการสอดส่องดูแลโดย
ชุมชน หรือกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์ ดังน้ัน ระบบการประสานงานกับชุมชนเกี่ยวกับการ
ติดตามนี้ จึงสมควรต้องกระทําอย่างมีจริงจังในอนาคต เพ่ือให้เกิดการส่งต่อการดูแลเด็กและ
เยาวชนไปยังชุมชนต่อไป นอกเหนือจากนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีดี ควรมีการเช่ือมโยง
ของระบบติดตาม ระหว่างหน่วยงานติดตามกับกลไกในการติดตามให้เป็นระบบ เพ่ือไม่เกิด
การซํ้าซ้อน ก็จะช่วยทําให้ระบบการติดตามมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังน้ัน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายจึงสมควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศาลเยาวชนและครอบครัวในภาพรวม 

    การพัฒนาศาลเยาวชนและครอบครัวในภาพรวมให้เกิดความพร้อมในการจัดทําระบบการ
จําแนก บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาจทําได้ด้วยการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบงาน และการเพ่ิมการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
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  1. การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารศาลในระดับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวหรือระดับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษา ผู้พิพากษา
สมทบ หรือเจ้าหน้าท่ีของศาลเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น ต้ังแต่เรื่องของการคัดเลือกบุคลากร
เข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว ระบบโยกย้าย และระบบการฝึกอบรมต่างๆ    

ในส่วนของผู้บริหารศาล  นอกจากจะจําเป็นต้องได้ผู้ พิพากษาที่ มีความรู้ 
ความสามารถและความสนใจเข้าไปทํางานด้านเด็กและเยาวชนแล้ว  ยังต้องมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาระบบงาน ตลอดจนมีศักยภาพในการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระบวนการยุติธรรม รวมถึงองค์กร
ภาคเอกชนและประชาสังคม เพราะหากผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวนอกจากไม่สามารถนําพาศาลเยาวชนและครอบครัวไปสู่มาตรฐานท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาเด็กหรือเยาวชนได้อย่างบรรลุวัตถุของการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวแล้ว  
ยังกลับกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวเสียเอง 

  ในส่วนของผู้พิพากษาน้ัน จําเป็นต้องได้ผู้พิพากษาที่ มีความรู้ ความสามารถ 
และความสนใจเข้าไปทํางาน โดยต้องสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากร  
เพราะการย้ายผู้พิพากษา บ่อยๆ ย่อมทําให้การพัฒนาที่ดีขาดความต่อเนื่อง  

  สํ าหรับผู้ พิพากษาสมทบน้ัน  บทบาทของ ผู้ พิพากษาสมทบในปัจ จุ บัน น้ี 
 ไม่สมควรจะทําหน้าที่แค่เป็นผู้คอยปลอบประโลม หรือเป็นแค่ผู้สงเคราะห์บริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่กิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว แต่สมควรจะมีส่วนร่วมมากกว่านั้น 
ท้ังในส่วนของการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตาม โดยเฉพาะการทําหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย 
การมีส่วนร่วมค้นหามาตรการดําเนินการที่เหมาะสมกับเด็ก การเพ่ิมบทบาทในการติดตาม
ผลการทําแผนเกี่ยวกับเด็ก และเม่ือภาระหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบก้าวหน้าไปถึงเรื่องการ
ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างจริงจัง ในอนาคตก็อาจจะต้องพิจารณาคัดเลือก 
ผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับเด็กมาโดยเฉพาะเป็นการพิเศษ เพราะใน
ปัจจุบันผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่ยังมีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว และส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการ
บํานาญ หรือมีบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังน้ัน ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจจะต้องมีการ
พิจารณาทบทวนการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบจากบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้
ความสามารถเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง เพ่ือท่ีจะได้เข้ามาพิจารณาพิพากษาคดี
เด็กและเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว ในอันท่ีจะสามารถ
แก้ไขพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนให้กลับคืน  สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์  เป็นเรื่องท่ีมีความ
จําเป็น  ที่ผ่านมาระบบการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบยังมีข้อบกพร่องท่ีอาจทําให้ไม่ได้บุคคล
ท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาในบางคร้ังบางคราว ซ่ึงในประเด็นน้ีน่าจะได้นํามาพิจารณาปรับปรุง
ในวาระที่จะต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการตุลาการในการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ
ตามร่ างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิ ธี พิจารณาคดี เยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ....ต่อไป 
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ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวน้ัน จําเป็นต้องมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเด็กและเยาวชนมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได้มาช่วยงานผู้ พิพากษา 
และผู้พิพากษาสมทบแบบองค์รวม สําหรับการประสานงานด้านคดีและการจัดการคดีน้ัน 
ซ่ึ งในอนาคตอาจมีความจําเป็นต้องเ พ่ิมตําแหน่ง  “ ผู้ จัดการคดี” (Case Manager)  
ขึ้นมารับผิดชอบติดตามและประสานงานเ ก่ียวกับการจําแนก  แก้ ไข  บําบัด ฟ้ืนฟู  
หรือติดตามเด็กหรือเยาวชน อย่างจริงจังในอนาคต 

   การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็น  
ทั้งในช่วงการเตรียมการก่อนดํารงตําแหน่ง ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้หรือการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้  ศึ กษา ดู งานต่ างๆ  น้ั น  จั ก ต้ องกระ ทํ าอ ย่ าง ต่อ เนื่ อ ง ด้ วย วิ ธี 
ที่เหมาะสม ท่ีจะทําให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจทั้งปรัชญา กฎหมาย และวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริง    ท่ีผ่านมาศาลยุติธรรมยังไม่มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ  ทําให้บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

  2. การพัฒนาระบบงาน 

  แม้ศาลเยาวชนและครอบครัว ท่ัวประเทศจะได้ มีความต่ืนตัว ท่ีจะพัฒนา 
และปรับปรุงงานด้านเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด โดยมีหลายศาลมีผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป แต่ระบบงานในภาพรวมยังต้องการการพัฒนาอีกหลายด้าน 

การพัฒนาการจัดทํานโยบายด้านเด็กและเยาวชน ในปัจจุบัน ยังขึ้นอยู่กับอธิบดีผู้
พิพากษาศาลเยาวชนและครอบค รัวกลางหรือผู้ พิพากษา หัวหน้าศาล เยาวชน 
และครอบครัวแต่ละศาลท่ีจะนําพาศาลไปตามดุลพินิจของแต่ละท่าน ไม่มีความย่ังยืน และไม่
เป็นเอกภาพ ทําให้ศาลบางศาลมีความก้าวหน้า ในขณะท่ีศาลอีกหลายศาลยังไม่มีความรู้
ค วาม เ ข้ า ใจ ใน เ ร่ื อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ทํ า ให้ เ ด็ กหรื อ เ ยาวชนไ ม่ ไ ด้ รั บการปฏิ บั ติที่ ดี 
โดยเสมอภาคกัน   นอกจากน้ีการพัฒนานโยบายการปฏิบัติงานของศาลเยาวชน 
และครอบครัวให้เป็นระบบและยั่งยืน  จะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละช่วงระยะเวลาให้
มีการพัฒนาต่อเน่ืองกันภายใต้ยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน 
ท่ีถูกกําหนดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัว 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับระบบการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นเอกภาพ  
ไม่เพียงแต่กําหนดขึ้นจากแนวคิดของผู้บริหารจากส่วนกลางเท่าน้ัน   

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมการดําเนินการแบบใหม่ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้น 
ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจจะต้องลงทุนใช้งบประมาณจํานวนมากในการสร้าง 
องค์ความรู้ ใหม่ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเช่น การจ้างให้ผู้ เ ช่ียวชาญมาคิดค้นเครื่องมือ 
ท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเป็นนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในการทํางานแบบ 
สหวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความรู้ท่ีเพียงพอในการดําเนินการอย่างเหมาะสม  

   นอกเหนือจากน้ี การพัฒนาระบบข้อมูลของศาลเยาวชนและครอบครัวให้เอ้ือ 
ต่อการทํางานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก คู่มือในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
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โปรแกรมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็ก หรือข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นส่ิงสําคัญท่ี 
จะทําให้การทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  3. การเพ่ิมการสนับสนุนด้านงบประมาณ 

   สําหรับเรื่องงบประมาณของศาลเยาวชนและครอบครัวน้ัน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างขาด
แคลนไม่เพียงพอมาโดยตลอด ส่งผลกระทบอย่างสําคัญต่อการพัฒนานโยบายระบบการ
ปฏิบั ติต่อเด็กหรือเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาพรวม ดังจะเห็นได้ 
จากการบางยุคบางสมัยท่ีผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีความพยายามกําหนด
แผนงานและประกาศเป็นนโยบายให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศปฏิบัติอย่างเป็น
เอกภาพ  แต่ก็เป็นเรื่องปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากขาดการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานศาลยุติธรรมในจํานวนที่เพียงพอต่อการดําเนินงานศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ประเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนงานนโยบายดังกล่าว                       

   ดังนั้น ผู้บริหารศาลยุติธรรมต้องตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน และพยายามทําให้รัฐบาลเห็นความสําคัญของเร่ืองดังกล่าว 
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอท่ีจะเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน
อย่างเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครั วอ ย่ างแ ท้จริ ง  สํ าหรับการ พ่ึ งพาเ งินและทรัพยากร ต่างๆ  
ของผู้พิพากษาสมทบเพื่อให้ใช้ในการดําเนินงานราชการด้านเด็กและเยาวชน แม้จะเป็นความ
เสียสละด้วยความสมัครใจของท่านผู้ พิพากษาสมทบแต่ก็ ไ ม่น่าจะถือเป็นแนวทาง 
ท่ีถูกต้องในการพัฒนางานอย่างถูกหลักการจัดการที่ดี 

  อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก็ได้สร้างกลไกจัดการกับปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรา 32 ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่สถานท่ีท่ีทําการตรวจรักษา แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตาม
คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงน่าจะเป็นช่องทางที่พอจะคลี่คลาย
ปัญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
แต่ท้ังนี้คงต้องฝากความหวังไว้ที่ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังเก่ียวกับเรื่องน้ีว่าจะมีหลักเกณฑ์ท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะรองรับ
กิจกรรมท่ีจําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในฐานะทุนทางสังคมหรือไม่ 

  4. การพัฒนาระบบงานของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม 

    4.1 การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ 

  เน่ืองจากงานด้านการจัดทําระบบการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตาม
เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพในการดําเนินการจึงเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิง 
ดังน้ัน การพัฒนาองค์ความรู้ท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติจักต้องกระทําอย่างจริงจังกับทุก
ส่วนและทุกระดับ การฝึกอบรมบุคลากรจากทุกฝ่ายไปพร้อมๆ กัน ทําให้เกิดการศึกษา
เรียนรู้ไปด้วยกัน โดยไม่แยกหน่วยงานแต่ให้ถือเด็กเป็นศูนย์กลาง 
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  นอกเหนือจากนี้ การพัฒนาระบบสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพ
องค์การด้านเด็กและเยาวชน การพัฒนาองค์กรชุมชนด้านเด็กและเยาวชน การพัฒนา
เครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วย 

    4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลกลางท่ีใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวน 
   การยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ 

  การพัฒนาระบบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บและการจัดทํา
ฐานข้อมูล ท้ังในส่วนของเด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
และข้อมูลอ่ืนๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัว และขององค์กรภาคประชาสังคม 
และชุมชน เช่น รายช่ือหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ 
จะส่งเด็กไปบําบัดฟ้ืนฟู รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านเด็กและเยาวชนน่าจะได้มีการจัดทําระบบการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือนําไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ท้ังระบบ
อย่างเหมาะสม โดยจัดทําระบบเอกสารและฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการพัฒนาในเรื่อง
น้ีอาจหมายความรวมถึงการพัฒนาห้องสมุด และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนด้วย 

    4.3 การพัฒนาระบบการประเมินงาน 

  ในปัจจุบันองค์กรในกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนต่างก็ม่ันใจว่า
กิจกรรมท่ีหน่วยงานของตนได้ดําเนินการเป็นงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาระบบการประเมินงานโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการประเมินงานขององค์กร
ยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลางจากหน่วยงานภายนอก (External Assessment) 
และมีระบบติดตามท่ีจริงจัง ซ่ึงอาจทําโดยสถาบันวิชาการ หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  
ก็น่าจะทําให้มาตรฐานการทํางานในเรื่องของการจําแนก บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก 
และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมได้รับการยอมรับมากย่ิงขึ้น 

           4.4 การพัฒนาความร่วมมือและการประสานงาน 

  งานวิจัยฉบับนี้ขอเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือและการประสานงานใน 
  2 มิติ 

   มิ ติ ท่ีหนึ่ ง : การพัฒนาด้านการปฏิ บั ติงานร่วมกันของหน่วยงานหลัก 
  ในกระบวนการยุ ติ ธ ร รมอ ย่ า ง เป็ นอ ง ค์ ร่ ว ม  มี เ ด็ กหรื อ เ ย า วชน เป็ นศู น ย์ กล า ง  
  โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ 

   ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับบทเรียนจากการปฏิบัติงานภายใต้ทัศนคติ 
  ท่ีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กต่างคนต่างทํางานภายใต้แนวคิดในการรักษา 
  พ้ืนท่ีอํานาจของตนเอง  จนกระท่ังการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน 
  ขาดความร่วมมือกันในระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกันเอง  และกับองค์กรภายนอก  
  ส่ งผลกระทบต่อพัฒนาทาง ด้านกฎหมายและพัฒนาการทางด้านแนวปฏิบั ติของ 
  ระบบปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนของไทยอย่างมากดังท่ีได้นําเสนอมาแล้ว ดังน้ัน การพัฒนา 
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 ความร่วมมือของ  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชน จึงเป็นหัวใจ 
  สําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และเป็นเรื่องที่  

จะต้องทําอย่างจริงจัง  โดยการทําลายกําแพงพ้ืนท่ีอํานาจของแต่ละองค์กร  แล้วมาร่วมกัน 
ออกแบบระบบการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ทั้งด้านการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู   
และติดตามเด็กหรือเยาวชนที่มีความเหมาะสม  สามารถแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชน กระทํา
ความผิดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์อย่างแท้จริงกัน ด้วยการ
บริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไม่ซํ้าซ้อนกันในทุกกระบวนการ มีการ
พัฒนางานในเชิงคดี โดยเฉพาะการพัฒนาระบบส่งต่อ จากหน่วยงานหน่ึงสู่หน่วยงานหนึ่ง ซ่ึงอาจจะต้อง
มีผู้จัดการคดี (Case Manager) ที่เป็นผู้ประสานงานอย่างจริงจังกับทุกฝ่าย ซ่ึงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องมีรูปแบบอย่างไรนั้น เป็นโจทย์ท่ีคณะวิจัยโครงการระบบปฏิบัติ
ต่อเด็กหรือยาวชนในกระบวนการยุติธรรมด้านการจําแนก การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟูและการ
ติดตามเด็กและเยาวชนต้องร่วมกันค้นหาคําตอบจากผลงานวิจัยท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป  

   มิติท่ีสอง : การพัฒนาในเชิงนโยบาย 

 สําหรับการพัฒนาในเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการยุติธรรม
ด้านเด็กและเยาวชนท้ังหมดควรมีโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ควรมีนโยบายการบริหารท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรบูรณาการแผนการ
ดําเนินงานร่วมกัน และมีระบบการเช่ือมโยงแผนการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

  กิจกรรมท่ีจะทําให้ เกิดการพัฒนาความร่วมมือและการประสานงาน  
ได้แก่ การประชุมประจําปีร่วมกัน การพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์อย่าง
สมํ่าเสมอ รวมถึงการปรึกษาหารือเพ่ือจัดทําแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายจะต้องรู้สึกเป็นเจ้าของงานท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน โดยไม่มี
หน่วยงานใดสําคัญไปกว่ากัน ดังน้ัน การพัฒนานโยบาย กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ควรจะเป็นเรื่องการร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ต่างคนต่างทํา ต่างคนต่างเป็น
เจ้าของแต่ผู้เดียว 

  ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะจัดต้ังองค์กรใหม่เพ่ือการพัฒนาใน 
เ ชิ งน โยบาย เ ก่ี ย วกั บกระบวนการยุ ติ ธ ร รม ด้ าน เ ด็ กและ เยาวชน  ใ นรู ปแบบ 
ของคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน หรือ 
สถาบัน วิจั ยและพัฒนาด้ านกระบวนการยุ ติ ธรรม เ ก่ียว กับ เด็กและเยาวชน  
ในลักษณะของสถาบันเพ่ือการปฏิรูประบบยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็น 
องค์รวม เพ่ือให้เกิดความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
หรือเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบต่อไป  
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  งานระยะท่ีสอง 

  งานระยะท่ี 1 “ โครงการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูและติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้า 
สู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศาลยุติธรรม ” ได้ข้อสรุปว่าควรต้องมีการปรับปรุงระบบ
การจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนอีกหลายประการ ท้ังในส่วนงานของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังต้องพัฒนางาน 
ในส่วนของเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและภาคเอกชนในรูปแบบ 
สหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบไปด้วย แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  
นักการศึกษา ฯลฯ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนเครือข่ายชุมชน   

  จากข้อสรุปของโครงการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นผลให้เกิดการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 2 “โครงการ
จัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือ
คําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สํารวจและจัดทําทะเบียนหน่วยงาน
ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่ทํางานด้านเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างให้
สามารถนํามาใช้ประโยชน์สําหรับการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 3) จัดทําแนวทาง
การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่นําร่อง 2 จังหวัด และ  4) ศึกษาวิธีการจัดการและ
รูปแบบการดําเนินงานด้านการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนขององค์กรตัวอย่างและนํามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม (Best Practice) 

 การดําเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 คือ การสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลองค์กรและ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนท่ี  2 คือ การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีนําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรษีะเกษ 

 ขั้นตอนที่ 1 : การสํารวจและจัดทําฐานข้อมูล  

  ใช้วิธีการสํารวจเอกสาร เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กร 
และหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับเด็กในกระบวนการยุติธรรม  

 ผลการศึกษา พบว่า 

 ประเทศไทย มีหน่วยงานท่ีทํางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวจํานวนมาก ท้ังองค์กรของรัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน ท้ังที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม และไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเด็ก 
และเยาวชน 

 การดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน  
และชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ท้ังในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟู แต่ยังไม่เป็นระบบและครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 กิจกรรมที่องค์กรเอกชนดําเนินการมากที่สุดคือ กิจกรรมด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ/ 
 ฝึ กอา ชีพ  การ ให้ ทุนส นับส นุน  เ ป็น กิจกรรม เชิ ง ป้องกั น  แต่การ เข้ ามามี ส่วน ร่วม 
ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยังมีอยู่น้อย  
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 การ ดํ า เ นิน ง านขององค์ ก ร เ อกชน ยั งข าดการส นับส นุนจากภาครั ฐ  ใ นทุ กๆ  ด้ าน  
เช่น ด้านองค์ความรู้ เงินทุน ข้อมูล ฯลฯ รัฐควรเข้าไปมีบทบาทให้การสนับสนุนเพ่ือให้องค์กร
เหล่านี้เป็นกําลังสําคัญของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างเบ็ดเสร็จเป็นองค์รวม  

  ขั้นตอนท่ี ๒ : การพัฒนาระบบในพื้นท่ีนําร่อง 

 การดําเนินงานใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนด้วยวิธีการประชุม
กลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 การเริ่มต้นพิจารณาเพ่ือวางแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ควรพิจารณา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเด็กและเยาวชนกับปัญหาสังคมอ่ืนๆ ในองค์รวม ซ่ึงปัญหาเด็กและเยาวชน 
จะเป็นท้ังผลและสาเหตุของปัญหาสังคมอ่ืนๆ (ดังแผนภาพท่ี 1) เน่ืองจากปัญหาเด็กไม่เกิดและดํารง 
อยู่ตามลําพังในสังคม การมองภาพองค์รวมจะสามารถแก้ไขสาเหตุและพิจารณาผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ในภาพที่
กว้างขึ้น 

แผนภาพท่ี ๑ ความสัมพันธข์องปัญหาเด็กและเยาวชนกับปัญหาสังคมอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

กล่าวคือ  

 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่พบในปัจจุบัน เช่น มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปัญหาการเสพยาเสพติด ปัญหา
กระทําผิดคดีอาญา มีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวไม่อบอุ่น ในขณะเดียวกันปัญหา
ของเด็กและเยาวชนอาจไปเป็นสาเหตุของปัญหาครอบครัวแตกแยกก็ได้ 

 ปัญหาเด็กและเยาวชนนําไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และตามมาด้วยปัญหาทารกขาด 
ผู้อุปการะเนื่องจากบิดา-มารดาขาดความพร้อมในการเลี้ยงดู 
 ปัญหาเด็กและเยาวชนก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ชุมชน/ สังคม เช่น แข่งรถจักรยานยนต์  
ขับรถเสียงดัง ม่ัวสุม ฯลฯ  

ปัญหาครอบครัว 

ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร

ก่อความเดือดร้อน
รําคาญให้ชุมชน/ 

สังคม 

ปัญหา
อาชญากรรม 

ปัญหาเด็กและเยาวชน 

- พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

- ปัญหายาเสพติด 

- กระทําผิดคดีอาญา 

ทารกขาด
ผู้อุปการะ 
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 หากใช้มาตรการแก้ไขไม่ถูกต้องจะทําให้เด็กและเยาวชนกลับมากระทําผิดร้ายแรงขึ้นอีกได้  
เช่น เด็กกระทําความผิดไม่รุนแรง หากถูกส่งตัวไปควบคุมรวมกับเด็กกระทําความผิดรุนแรง จะเกิด 
การเรียนรู้และกลับมากระทําความผิดที่รุนแรงขึ้นได้ในภายหลังท่ีพ้นจากการควบคุมตัวแล้ว 

 ปัญหาอาชญากรรมอาจเกิดขึ้นจากเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําความผิดเอง เช่น เด็กหรือเยาวชนไป
ลักทรัพย์ผู้ อ่ืน ฯลฯ และปัญหาอาชญากรรมเป็นสาเหตุการกระทําผิดของเด็ก เช่น เด็กและเยาวชน 
ตกเป็นเคร่ืองมือของกระบวนการค้ามนุษย์ หรือค้ายาเสพติด ฯลฯ 

 เม่ือพิจารณาในมิติองค์รวมดังกล่าวจะพบว่า องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจด้านเด็ก
และเยาวชนจะมีจํานวนมากทั้งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตํารวจ อัยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ ฯลฯ และไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนในชุมชนน้ันๆ ฯลฯ 

 การดําเนินการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้องมองในมิติองค์รวม บูรณาการหน่วยงาน องค์กร  
และบุคคล ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม การแก้ปัญหาจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการแยกกันทําตามภารกิจของตนเช่นท่ีผ่านมา 

 ข้อค้นพบ องค์กร หน่วยงาน และบุคคล ในจังหวัดนําร่อง (อุบลราชธานีและศรีษะเกษ) ที่เกี่ยวข้อง
และมีภารกิจด้านเด็กและเยาวชนทั้งท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีอยู่จํานวน
มากและมีความหลากหลาย ต่างมีศักยภาพ เครื่องมือ และประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน สามารถปฏิบัติ
ภารกิจของตนได้เป็นอย่างดี แต่ขาดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ทําให้งานด้านเด็กและเยาวชนใน
ภาพรวมไม่สามารถรับมือกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อสรุป-การสังเคราะห์ความรู้-ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน  
เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว” สามารถสังเคราะห์
ความรู้ สรุปได้ดังนี้ 

  1. องค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชน 
และครอบครัว ในปัจจุบัน สามารถจําแนกออกเปน็ 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ีหนึ่ง: เป็นองค์กรเด่ียวท่ีมีโปรแกรมสําหรับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว 
 แต่ยังไม่เคยดําเนินงาน/ ให้บริการเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมหรือเคยให้บริการอยู่ 
 เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ  

  สําหรับองค์กรในกลุ่มท่ีหน่ึง โครงการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็น “ฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่าย” เพ่ือประโยชน์สําหรับการดําเนินงานแก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  กลุ่มท่ีสอง: เป็นองค์กรสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนเกิดจากการประสานงานให้บูรณาการ 
  การทํางานร่วมกัน 

  องค์กรเครือข่ายกลุ่มท่ีสอง เคยมีและมีอยู่ในระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยศาลเยาวชน
และครอบครัวจัดต้ังขึ้นเพ่ือประโยชน์สําหรับการดําเนินของศาล แต่การดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย 
กลุ่มท่ีสองน้ีกลับขาดความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารศาลของผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัว 

  2. องค์กรเครือข่ายทั้งสองกลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวในขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังต่อไปน้ี 

  ขั้นตอนก่อนและระหว่างคดี เป็นการปฏิบัติงานภายใต้ความเห็นชอบของศาลเยาวชน 
  และครอบครัว ก่อนการดําเนินคดีภายหลังการตรวจสอบการจับ และระหว่างดําเนินคดีในช้ัน 
  ศาลฯ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 73 วรรคท้าย และการใช้มาตรการพิเศษก่อนฟ้องมาตรา 86  
  ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
  พ.ศ. 2553 

  ขั้นตอนหลังฟ้อง เป็นการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อนพิพากษามาตรา 132  
  และมาตรการพิเศษช้ันพิจารณา (มาตรา 90) ภายใต้คําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว 

  3. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ สามารถสังเคราะห์สรุปเป็นข้อค้นพบได้ดังต่อไปน้ี 

  3.1 ความสําคัญขององค์กรเครือข่ายต่อการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นจากแนวคิด “เด็กเป็นทุนทางสังคม” 
เป้าหมายสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจึงมิได้มุ่งเน้นการลงโทษ แต่มุ่งแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่พลัดหลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และไม่หวนกลับไป
กระทําผิดซํ้าอีก 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์แห่งกฎหมาย กลไกต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนจึงถูกออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะให้มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กและ
เยาวชน  การก่อ ต้ังกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศจะขึ้นอ ยู่กับบริบท 
ของประเทศน้ันๆ ภายใต้ข้อบังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎแห่งกรุงปักกิ่ง  

 ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495  
โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  

 ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้ มี บุคลากร/ หน่วยงานทําหน้าท่ี เฉพาะ 
ในการดําเนินคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญา   
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 การบรรลุ เป้าหมายการแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
โดยการดําเนินงานเฉพาะในวงของบุคลากร/ หน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นเรื่องท่ียาก 
จะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยองค์
ความรู้จากสหวิชาชีพต้ังแต่การค้นหาสาเหตุการกระทําความผิด และการกําหนดแนวทาง/ วิธีการแก้ไข-บําบัด-
ฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนเฉพาะราย 

 การบรรลุเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ปรับเปล่ียนตัวเอง กลับคืนสู่ครอบครัว และใช้ชีวิตเป็นปกติในสังคมได้ จําเป็นต้องอาศัยภาคีร่วมพัฒนาทุกภาค
ส่วนท่ีมีอยู่ในสังคม นอกเหนือจากบุคลากร/ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสร้างและประสานเครือข่าย
จึงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

  3.2 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553: เครื่องมือสร้างและประสานเครือข่าย
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

 ปัจจุบันเป็นที่ท่ียอมรับกันว่าการแก้ปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดไม่สามารถดําเนินงาน 
โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยลําพัง จําต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังองค์กรพัฒนาเอกชน  
ภาคประชาสังคม และชุมชน 

  ท่ีผ่านมามีความพยายามของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนท่ีประสงค์ 
จะทํางานให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม นําแนวคิด  
“การสร้างและประสานเครือข่าย” มาใช้เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดในการทํางานตามระบบปกติ ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  

 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มีการนําหลักการสร้างและประสานเครือข่ายเพื่อการทํางานแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนมา
บรรจุไว้ เพ่ือสร้างหลักการทํางานรูปแบบใหม่ที่ใช้ “ทุนทางสังคม” จากทุกภาคส่วน นอกเหนือจากทรัพยากร/ 
บุคลากรของหน่วยงานและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 

  3.3 เครอืข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 

  หลักการสําคัญในกฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อ 19.1 หลักการให้ใช้วิธีของสถานฝึกอบรมแบบปิดให้น้อย
ท่ีสุด โดยควรจัดเป็นหนทางสุดท้ายของการวางข้อกําหนดและให้อยู่ในระยะเวลาที่สั้นท่ีสุดเท่าท่ีจําเป็น  

  ศาลเยาวชนและครอบครัวได้นําหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เห็นได้จากสถิติการ
ตัดสินลงโทษจําแนกตามประเภทของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร  
ปี พ.ศ . 2549–2553 พบว่าศาลใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนไม่จํากัดอิสรภาพเป็นส่วนใหญ่  
และใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนจํากัดอิสรภาพเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่าน้ัน   

  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มาตรา 32 บัญญัติให้ศาลเยาวชนและครอบครัวรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก 
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เยาวชน สตรีหรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านให้
คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชน เป็นการเปิดช่องทางให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนนอก
กระบวนการยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน และมาตรา 33 บัญญัติให้ส่วนราชการ 
และองค์การเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดําเนินการดังกล่าว 

  3.4 เครือข่ายในการทํางานด้านการฝึกอบรม 

  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 55 บัญญัติให้อธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนจัดต้ังสถานศึกษา  
สถานฝึกอบรม สถานท่ีแนะนําทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิด เพ่ือเปิดช่องทางให้ส่วน
ราชการหรือภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมดําเนินงานฝึกอบรมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กดําเนินการและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการสงเคราะห์ หน่วยงานในการรักษาพยาบาล หน่วยงานในการจัด
การศึกษา (มาตรา 3 (3) (4) (5)) และกําหนดให้มีคณะกรรมการสหวิชาชีพทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้อํานวยการสถานพินิจในการปฏิบัติต่อเด็ก (มาตรา 43) 

   3.5 รูปแบบความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับภาคีเครือข่ายที่ผ่านมา 

  องค์กรเครือข่ายถูกพัฒนาขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเร่ิมปรากฏให้เห็นต้ังแต่ปี 2542 
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวบางแห่งพัฒนาระบบการดูแล แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับชุมชน ในรูปแบบท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวประสานงานจัดต้ังอาสาสมัคร
เครือข่ายชุมชน ให้มีบทบาทติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากกระบวนการยุติธรรม 
และกลับคืนสู่ชุมชน รวมทั้งรายงานความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนต่อศาลเป็นระยะภายใต้เงื่อนไขคุมความ
ประพฤติตามคําสั่งศาล1 

  การดําเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่ายสหวิชาชีพเป็นเพียงการช่วยเหลือศาลฯ พัฒนา
โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในลักษณะโปรแกรมสําเร็จรูป  

  ความร่วมมือและการทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กรเครือข่าย  
มีศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ต้ังแต่จัดหางบประมาณ ตลอดจนการกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินการ ไม่เป็นการทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนไม่ได้
ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก/ เยาวชนเฉพาะรายเฉพาะกรณี 

  ผลการศึกษาวิจัย โดยออกแบบสอบถามสํารวจข้อมูลไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว 
ท่ัวประเทศ ได้รับข้อมูลกลับคืนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจํานวน 62 ศาล จากท้ังหมด 76 ศาล  
(ร้อยละ 81.6) พบข้อมูลที่สําคัญ คือ  

                                                            
1 ข้อมูลจากรายงานวิจัยโครงการการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะท่ี 1 ในส่วนรับผิดชอบของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
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  ศาลเยาวชนและครอบครัวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.0) ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่าย
ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือในรูปแบบเดิม ชุมชนยังไม่มีบทบาทในกระบวนการ 

  3.6 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

  “กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม” เป็นบทสังเคราะห์ความรู้ 
จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ของ “โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว”2 ได้ข้อเสนอกลไกการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ภายใต้การเปิดโอกาสของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 25533  ซ่ึงเป็นรูปแบบกระบวนการบําบัดโดยชุมชนรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจากรูปแบบท่ีมีอยู่เดิม 

  หลักการแนวคิดพ้ืนฐานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

1. กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “เด็กเป็นทุนทางสังคม” 
  อุดมการณ์หลักของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนคือ การแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือประโยชน์ 
 สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้ยุติเพียงแค่ผู้พิพากษา 
 มีคําส่ังหรือคําพิพากษา แต่การมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของผู้ พิพากษาในคดีอาญาที่เด็ก 
  และเยาวชนกระทําความผิดเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเท่านั้น 

2. กระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูต้องการทรัพยากรทางสังคมจํานวนมาก อาทิ บุคลากรที่มีความรู้ 
ความชํานาญเฉพาะด้านทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ พนักงานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าพนักงานในศาล แพทย์ 
จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ฯลฯ และบุคลากรนอกกระบวนการยุติธรรม  
ซ่ึงกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญในการทํางานเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆอย่างหลากหลายมิติ เพ่ือมิให้การดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นไป 
โดยขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ ไปกระทบสิทธิและประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 

3. สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าจํานวนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมีมากเกินกว่า
ศักยภาพของบุคลากรในระบบจะรองรับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมทั้งการเพิ่มจํานวน
บุคลากรในระบบก็ทําได้ยาก ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากร
ภายนอกระบบยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สถาบันทางสังคมต่างๆ ฯลฯ นอกจากน้ันยังได้
กําหนดให้มีค่าตอบแทนสําหรับการดําเนินการตามคําสั่งศาลเพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไว้
อีกด้วย 

                                                            
2 ระยะเวลาดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 เดือน (ธันวาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555) 
3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า “ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมี

หน้าท่ีในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัด
ฟื้นฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์ หรือด้านให้คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งท้องท่ีนั้นๆ” 



31 
 

 

4. กระบวนการติดตามภายหลังการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต้องอาศัย ชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่จึงเป็นกําลัง 
  สําคัญในการติดตามพฤติกรรมของเด็กไม่ให้หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก เด็กและเยาวชน 
  ท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ล้วนแต่มาจากครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น ครอบครัว  
 แตกแยก ครอบครัวท่ีขาดพ่อ แม่ หรือขาดทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งการคบเพ่ือนหรือมีเพ่ือนบ้าน 
  ท่ีพร้อมจะชักชวนให้ไปกระทําความผิด การประพฤติตัวไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เม่ือเด็ก 
  และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพ้นจากการฟื้นฟูตามคําสั่งศาลแล้วกลับไปอาศัยยังภูมิลําเนา   
  เดิมมีความเสี่ยงที่จะกระทําผิดซํ้าได้สูงมาก แม้ว่าจะอยู่ระหว่างควบคุมความประพฤติก็ตาม   
  เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมได้  
  ดังนั้น ชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่จึงเป็นกําลังสําคัญในการดําเนินการในเร่ืองนี้ 

  5. การกระจายอํานาจการบริหารราชการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีความใกล้ชิด 
   กับประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่ารั ฐบาลกลาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ท้ั งอํานาจ 
   และงบประมาณตามภารกิจและเครือข่ายในพ้ืนที่ท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชน ภารกิจด้านเด็ก 
   และเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นภารกิจหน่ึงท่ีองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงสมควรอย่างย่ิงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  
  เด็กและเยาวชน 

   6. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีจํานวนมากมีภารกิจโดยตรงในกระบวนการยุติธรรมตามข้ันตอนต่างๆ  
   แต่ ยังขาดการบูรณาการการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน เน่ืองจากวัฒนธรรมการทํางานแบบแยกส่วน 
  ตามกระทรวง กรม และหน่วยงาน รวมทั้งขาดการสื่อสารซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้การแก้ไขฟ้ืนฟู
  เด็กและเยาวชนที่ผ่านไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การทํางานเป็นไปแบบต่างคนต่างทํา ซ่ึงหากมี 
   การบูรณาการการทํางานร่วมกันแล้วจะเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขึ้นมาทันที 
   โดยไม่ต้องเพ่ิมงบประมาณเข้ามาในระบบแต่อย่างใด หรือท่ีเรียกว่าเกิดการ Synergy น่ันเอง 

  แนวทางในการจัดต้ังกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

1. ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดพ้ืนท่ีให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็ก 
  และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

  1.1 บุคคล/ หน่วยงานที่ควรเข้ามาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก 
   และเยาวชนแบบมีส่วนร่วมแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) บุคลากร/ หน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  
ประกอบด้วย 

ก. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ข. อัยการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ค. พนักงานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
ง. พนักงานคุมประพฤติ 
จ. ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าพนักงานในศาลเยาวชนและครอบครัว 
ฉ. โรงพยาบาล แพทย์ จิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
ช. นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 
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ซ. เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ฌ. ฯลฯ 

2) หน่วยงาน/ บุคลากรท่ีไม่มีภารกิจโดยตรงในกระบวนการยุติธรรม แต่พระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้  ประกอบด้วย 

  ก. ข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

   ข. ข้าราชการของหน่วยงานประจําจังหวัด เช่น แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ทหาร 
    ตํารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ 

  ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การ 
   บริหารส่วนตําบล (อบต.)  

  ง. สถาบันการศึกษาในและนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียน  หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน 

  จ. ธุรกิจเอกชน 

  ฉ. องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ มูลนิธิ 

  ช. ภาคประชาชน  
 

แผนภาพที่ 1 

หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กและ
เยาวชน

เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม 

เครือข่ายที่ไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 

จังหวัด ทหาร 

ศาสนา 

เกษตร 

NGOs 

เกษตร 

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

สาธารณสุข 

การศึกษา อปท. 

ตํารวจ 

อัยการ 

ศาล 

คุมประพฤติ 

พม. 
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2. ประสานงานและจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในพื้นที่  
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 ตําแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษา 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ประธาน 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย คณะทํางาน 

องค์กรพัฒนาเอกชน คณะทํางาน 

ภาคธุรกิจ คณะทํางาน 

หมายเหตุ การกําหนดให้ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยในระดับจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานท่ีปรึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนในเชิงนโยบายในระดับจังหวัด   

3. คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกําหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เน้นบูรณาการ
การทํางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยยึดเด็ก/ เยาวชนเป็นศูนย์กลางและจัดต้ังองค์กรในรูป
คณะทํางานระดับจังหวัดในลักษณะ “องค์กรเครือข่ายสหวิชาชีพ” 

4. คณะทํางานระดับจังหวัดและศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในการส่งต่อเด็ก/ เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเป็น
รายกรณี ตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี 

ก. ขั้นตอนระหว่างคืนตัวเด็ก/ เยาวชนให้ครอบครัวหรือปล่อยตัวช่ัวคราวเพื่อรอกระบวนการ
พิจารณาคดี 

แนวทางการปฏิ บั ติ ต่อเด็กหรือเยาวชนในคดี  จะเกิดจากมติของคณะทํางาน  
ท่ีประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ(สหวิชาชีพ) ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญการดําเนินงาน
ฟ้ืนฟูแก้ไขเด็กและเยาวชน  

เงื่อนไข/ ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ คณะทํางานต้องประกอบด้วย 
สหวิชาชีพที่หลากหลาย และศาลต้องเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ในคดี 

ข. ขั้นตอนการพิจารณาและพิพากษา 

การปฏิบั ติงานของคณะทํางาน ในขั้นตอนการพิจารณาและพิพากษาของศาล  
เป็นไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน  โดยคณะทํางานสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุกขั้นตอน
ภายใต้ความเห็นชอบของศาล ดังน้ี 
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- กรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณา (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 90)  

- กรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้เด็ก/ เยาวชนเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
ก่อนมีคําพิพากษา (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 132) 

- กรณีศาลมีคําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ และกําหนดเง่ือนไขคุม
ความประพฤติเพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (5)) 

5. การดําเนินงานของคณะทํางานระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับพ้ืนที่ยึดหลักการบูรณาการ 
การทํางานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ความรู้ สถานที่ เคร่ืองมือ 
และข้อมูลข่าวสาร ทํางานในรูปแบบ “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน
การทํางานร่วมกันภายใต้จิตสํานึกรักท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 

6. กลไกของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู 
โดยชุมชนในรูปแบบใหม่  ท่ีขับเค ล่ือนไปพร้อมกันทุกภาคส่วน  ตามภาระหน้า ท่ีของตน  
ภายใต้การบูรณาร่วมกัน โดยมีเจตจํานงมุ่งแก้ไขพฤติกรรมเด็ก/ เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

7. การบูรณาการการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ท้ังงบประมาณ บุคลากร ความรู้ 
สถานท่ี เครื่องมือ และข้อมูลข่าวสาร เป็นการทํางานในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ท่ีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตามความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะ ของสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ ซ่ึงนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน
เ พ่ิมขึ้ นแล้ ว  ยั ง ทําใ ห้การทํ างานของแต่ละหน่วยงาน ท่ี เข้ าร่ วมง่ ายขึ้ นก ว่า เ ดิม อีก ด้วย  
กระบวนการแก้ ไขบําบัดฟ้ืนฟูเ ด็ก/ เยาวชนที่กํ าหนดขึ้นและดําเนินการด้วยองค์ความรู้  
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างหลากหลายของคณะทํางานระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับพ้ืนท่ี 
จะมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนเฉพาะรายกรณี มากกว่าการดําเนินการ
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเช่นท่ีผ่านมา 

8. รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/ บุคคลสามารถทําได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 

ก. คณะทํางาน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลท่ีประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน 
การยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมซ่ึงทําได้ 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี (ตําบล/ ท้องถิ่น/ 
ชุมชน) 

การดําเนินงานจะใช้วิธีการประชุมตัดสินใจตามมติของคณะทํางาน เป็นหลักการ   
ดําเนินงาน กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการ/ 
คณะทํางาน ระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในคณะกรรมการ/ คณะทํางาน เป็น
ศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานระหว่างศาลฯ กับคณะกรรมการ/คณะทํางาน เรียกประชุม 
และประสานงานระหว่างคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในการศึกษาคร้ังน้ี เทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง 
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ข. หน่วยงาน/ บุคคล เป็นการเข้าร่วมในฐานะหน่วยงาน/ บุคคลที่ได้รับมอบหมายภารกิจ 
จากศาลเยาวชนและครอบครัวตามข้อเสนอของคณะทํางานระดับจังหวัดหรือคณะทํางาน 
ระดับพ้ืนที่(ตําบล /ท้องถิ่น/ชุมชน)เช่น การฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน การบําบัดยาเสพติด  
การฝึกอบรม การแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 2 

ระบบ/ กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก/ เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิพากษา 

สถานพินิจ 

ระบบเปิด 

เด็กเข้าสู่
กระบวนการ 

ตํารวจ ศาล 
ครอบครัว 

ศาล 

ครอบครัว 

 

 

 

ศูนย์ฝึก 

   



 

 

 

ยุติคดี 

 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

(ชุมชน) 

มาตรการดูแลระหว่างพิจารณา
คดี (ม. 73 วรรคท้าย) 

มาตรการดูแลระหว่างพิจารณา
คดีโดยสถานพินิจ 

แผนแก้ไข บําบัด 
ฟื้นฟู ม. 132 

มาตรการ
พิเศษ ม. 86 

คํา

มาตรการ
พิเศษ ม. 90 

จําหน่ายคดี 

ระบบปิด

41 
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คําอธิบายแผนภาพ 

ผังแสดงการไหลของเด็กเม่ือเข้าสู่กระบวนการ เป็นภาพรวมของการเคล่ือนย้าย (ทางกายภาพ) เด็ก/ 
เยาวชนจากจุดเริ่มต้นเม่ือเด็กต้องสงสัยและถูกนําตัวเข้าสู่ระบบ ดังต่อไปน้ี 

 

 เม่ือเด็กต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือถูกนําส่งเจ้าหน้าท่ี 

 เจ้าหน้าที่ตํารวจนําเด็ก/ เยาวชนส่งศาลภายใน 24 ช่ัวโมง 

 ศาลมีคําสั่งปล่อยตัวช่ัวคราวส่งเด็กให้ครอบครัว  

 ศาลมีคําสั่งควบคุมตัวส่งเด็กให้สถานพินิจ 

 ศาลมีคําสั่งใช้มาตราการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหรือการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อน
พิพากษา 

 ศาลมีพิพากษาส่งเด็กไปฟ้ืนฟูในระบบเปิด 

 ศาลมีคําพิพากษาส่งเด็กไปฟ้ืนฟูในระบบปิด 
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แผนภาพที่ 3 

กระบวนการยุติธรรมแบบมสี่วนร่วม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












ศาลเยาวชน

และครอบครัว



 












 

คณะกรรมการระดับจังหวัด

คณะกรรมการระดับพื้นที่ 

43 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 
  ภารกิจเดิม ภารกิจในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

 กลไกศูนย์กลาง (อปท.) 1. ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน 
2. จัด/ ให้บริการสาธารณะตามกฎหมาย 
3. รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 

1. เป็นกลไกศูนย์กลางคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. สนับสนุนทรัพยากร (บุคลากร, สถานที่, งบประมาณ ฯลฯ) 
3. สอดส่องไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
4. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวใน
พื้นที่ (ผอ. นักจิตวิทยา ผู้พิพากษาสมทบ) 

แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการตาม พรบ. ศาลเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 เจ้าหน้าที่ตํารวจ รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) 

1. ภารกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
2. สงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. สนับสนุนงบประมาณตามกรอบการกิจ 
3. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 แพทย์, จิตแพทย์ ให้บริการด้านสุขภาพ 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 สถานพินิจฯ, สํานักงานคุมประพฤติ  ภารกิจตามกฎหมาย 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 ภาคประชาชน - 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานระดับพื้นที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
2. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

ฯลฯ    
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9. องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด (แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด) ประกอบด้วย
กรรมการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ 
สหวิชาชีพ ซ่ึงมีภารกิจเดิมและภารกิจในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วน
ร่วม ดังต่อไปน้ี 

ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 

คณะทํางาน ระดับจังหวัดเม่ือได้รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จะมีบทบาท
หน้าที่และภารกิจ ดังต่อไปน้ี 

1. รับเรื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัว 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระหว่างคืนตัวเด็ก/เยาวชน 
ให้ครอบครัวหรือปล่อยตัวช่ัวคราวเพื่อรอกระบวนพิจารณาการคดี และข้ันตอนการ
พิจารณาและพิพากษา 

2. จัดทําข้อเสนอแนวทางปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นรายกรณี เพ่ือเสนอให้ศาลเห็นชอบ 

3. ดําเนินการและหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนที่มีหน้าที่ดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นชอบ 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทราบเป็น
ระยะ 

10. องค์ประกอบของคณะทํางานระดับพ้ืนที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 

คณะทํางานระดับพ้ืนที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) ได้รับแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
คําแนะนําของคณะทํางานระดับจังหวัด ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบสหวิชาชีพ ซ่ึงมีภารกิจเดิมและภารกิจใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปน้ี 

1. รับเรื่องจากคณะทํางานระดับจังหวัด 

2. จัดประชุมเพ่ือร่วมแสดงความเห็นต่อเรื่องที่รับมาจากคณะทํางานระดับจังหวัด 

กรณีเห็นชอบ ให้ดําเนินการตามเรื่องที่คณะทํางานระดับจังหวัดส่งมาให้ 

กรณีเห็นต่าง นําเสนอข้อความเห็นต่อคณะทํางานระดับจังหวัด เพ่ือร่วมประชุม
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน 

3. มอบหมายภารกิจให้คณะทํางานรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานให้คณะทํางานระดับจังหวัดทราบเป็นระยะ  
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สรุป 

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมพัฒนาขึ้นจากจุดแข็งของสังคมไทย  
2 ระดับ คือ 

1. สังคมระดับชุมชน ประกอบด้วยสมาชิกที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูล ห่วงใยเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  
ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในชุมชนด่ังลูกหลานของตน 

2. สังคมระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ทั้งที่ มีภารกิจด้านเด็กโดย  
และมีความเก่ียวข้องไม่มากก็น้อย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ทํางานภายใต้จิตสํานึกรักท้องถิ่น 

การบูรณาการทุกภาคส่วน/ หน่วยงานภายใต้เจตจํานงร่วมกัน คือ “เด็กและเยาวชนเป็นทุนทาง
สังคม”ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแล แก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่พลัดหลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นคนดีของสังคม นําสันติสุขกลับมาสู่ทุกคนในสังคม โดยบูรณาการ
ภารกิจของแต่ละบุคคล/ หน่วยงาน เข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสไว้ให้  

การมีส่วนร่วมสามารถทําได้ในรูปของคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาเด็ก/ เยาวชนจังหวัด 
คณะทํางานระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับพ้ืนที่ (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 

ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ของ “โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว” พบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมี
ส่วนร่วม ดังน้ี 

1. ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ระบบการปฏิบัติราชการของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้เกิดมีลักษณะต่างคน
ต่างทํา มีการดําเนินงานและใช้งบประมาณซํ้าซ้อน (กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน วัตถุประสงค์เดียวกัน) 
ขาดการบูรณาการเชิงระบบภายใต้นโยบายที่ชัดเจน และขาดความชัดเจนในกฎระเบียบของ
หน่วยงาน นํามาซ่ึงอุปสรรคในการบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

2. ปัญหาเชิงนโยบาย 

การปฏิบัติงานในรูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม  
นอกจากใช้ยุทธศาสตร์จิตสํานึกรักท้องถิ่นของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่แล้ว จําเป็นต้องมีความ
ชัดเจนเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เข้าร่วม  
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การริเริ่มดําเนินการโดยศาลเยาวชนและครอบครัว ต้องอาศัยการประสานงานกับ
หน่วยงานจํานวนมาก เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจนต้ังแต่ระดับรัฐบาล กระทรวง ราชการส่วนภูมิภาค และจังหวัด 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. จัดต้ังสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นองค์กรกลางพัฒนางานใน
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง   

2. ขยายพ้ืนที่วิจัยเชิงทดลองออกไปในภูมิภาค/ จังหวัดอ่ืน เพ่ือศึกษาให้ได้ความชัดเจนว่าแนวคิดและ
กลไกกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมสามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่อ่ืน
ได้หรือไม่ รวมทั้งเพ่ือแสวงหารูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. ผลักดันนโยบายในการทํางานด้านการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก/ เยาวชนแบบบูรณาการระหว่างศาล
เยาวชนและครอบครัวกับภาคีทุกภาคส่วนในสังคม กําหนดให้เป็นวาระตามนโยบายด้านเด็กและ
เยาวชนและสังคมของรัฐบาล 

4. จัดต้ังองค์กรในรูปคณะกรรมการกํากับนโยบาย ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการดําเนินงานใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  

ข้อสังเกต 

ผลจากการวิจัย บอกได้แต่เพียงว่ากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม
สามารถพัฒนาข้ึนได้จริงในระบบการปฏิบัติงาน แต่ผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิภาพของการดําเนินการต้องรอ
ดูผลจากการดําเนินงานว่า เด็ก/ เยาวชนที่มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมี
ส่วนร่วมจะหวนกลับไปกระทําผิดซํ้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้การดําเนินการตามโครงการจะยุติลงแล้ว  
แต่คงมีคํายืนยันจากทีมงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่นําร่อง  
จะประสานความร่วมมือทํางานร่วมกันต่อไป คณะผู้วิจัยก็ได้แต่หวังว่าผลการศึกษานี้จะได้ถูกนําไปใช้
ดําเนินการเชิงนโยบายเพ่ือการขยายผล พัฒนาระบบงานให้เกิดกระบวนการทํางานที่ต่อเน่ือง เป็นระบบท่ี
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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