


คาํนํา 
 
  เน่ืองจากศาลเยาวชนและครอบครวั เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม 
สําหรบัเดก็และเยาวชน มหีน้าที่ในการพจิารณาพพิากษาคดทีี่เดก็และเยาวชนถูกกล่าวหาว่า
กระทําความผดิ โดยคํานึงถงึสวสัดภิาพและอนาคตของเดก็และเยาวชนเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน
นัน้ได้รบัการแก้ไข  บําบดั  ฟ้ืนฟู  สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เติบโตเป็นพลเมอืงดีของ
ประเทศ ซึ่งการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอย่างมี
ประสทิธภิาพตามเจตนารมณ์ดงักล่าวได ้ จําต้องมเีครื่องมอืในการคน้หาสาเหตุแห่งการกระทํา
ความผดิและกระบวนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูทีเ่หมาะสม  ตลอดจนมาตรการในการตดิตามเดก็
และเยาวชนหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือมใิห้กลบัมากระทําความผดิซํ้า  
อนัเป็นภารกจิสาํคญัทีห่น่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนต้องร่วมมอืกนั
สรา้งเครือ่งมอื  กระบวนการและมาตรการดงักล่าวใหเ้กดิขึน้   
  สาํนักงานศาลยุตธิรรม ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานพจิารณาพพิากษาของ
ศาลยตุธิรรม  จงึไดม้อบหมายใหส้ถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์รว่มกบักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน กรมคุมประพฤต ิและโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิทํางานวจิยัโครงการพฒันา
ระบบการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม โดยได้รบัการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
เครื่องมอืด้านการประเมนิ คดักรอง จําแนก ด้านการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู ด้านการเตรยีมความ
พร้อมก่อนออกจากกระบวนการยุติธรรมและ ติดตามหลังออกจากกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสทิธภิาพต่อการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  เพื่อพฒันาระบบการคดักรอง จาํแนกเดก็และเยาวชนที่
กระทําผดิตามสภาพปญัหา และสามารถแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็เหล่าน้ีไดอ้ย่างถูกต้องตรงตาม
ปญัหาของเดก็ ทาํใหเ้ดก็นัน้ไมห่วนกลบัมากระทาํผดิซํ้าอกี  
  ดงันัน้ ในการศกึษาวจิยัขัน้ที ่1 สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์จงึไดท้าํการศกึษาโดย
สาํรวจสภาพปญัหาในระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัศาลเยาวชนและครอบครวั ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้  เพื่อ
เป็นขอ้มลูในการออกแบบเครือ่งมอืดา้นการจําแนกดา้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและการตดิตามที่
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทําให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้
สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีใ่นการแกไ้ขปรบัปรุงพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการ
ยตุธิรรมไดส้มัฤทธิผ์ลสมดงัเจตจาํนงคใ์นการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั  
 
 
 
 
 



สารบาญ 
 

  หน้า 
บทท่ี 1 บทนํา 1       
 1.1 ทีม่าของโครงการศกึษาวจิยั 1 
 1.2 สมมตฐิานในการศกึษา 9 
 1.3 วตัถุประสงคใ์นการศกึษา 9 
 1.4 ขอบเขตการศกึษาและวธิกีารศกึษา 9 
 1.5 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 10 
 1.6 คาํจาํกดัความทีใ่ชใ้นการศกึษา 10 
บทท่ี 2 บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับการ

จาํแนก แก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูและติดตามเดก็และเยาวชน 
12 

 2.1 แนวคดิสากลเกีย่วกบัการดาํเนินคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระทาํ
ความผดิ 

12 

 2.2 การจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัในต่างประเทศ 13 
 2.3 ววิฒันาการของศาลเยาวชนและครอบครวัในประเทศไทย 14 
บทท่ี 3  การสาํรวจความคิดเหน็เรื่อง การจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟ ูและ

ติดตามเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรมในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรมด้วยแบบสอบถาม 

74 

 3.1 เป้าหมายของการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 74 
 3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 74 
 3.3 เสนอผลการจดัทาํแบบสอบถาม 76 
 3.4 สรปุขอ้มลูจากแบบสอบถาม 76 
บทท่ี 4 การรวบรวมความคิดเหน็โดยการประชมุเชิงปฏิบติัการ  

เรื่อง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติ ต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม” ในระหว่างบุคลากรของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

96 

บทท่ี 5 การรวบรวมความคิดเหน็โดยการประชมุเชิงปฏิบติัการ 
เรื่อง “ การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ” ในระหว่างบุคลากรในกระบวนการ
ยติุธรรมและผูเ้ช่ียวชาญด้านเดก็และเยาวชน 

115 

บทท่ี 6 การศึกษาดงูานกระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนของเมือง 
Miami Dade มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมริกา เรื่อง “การพฒันา
ระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม” 

136 



   
 สารบาญ (ต่อ)  

  หน้า 

บทท่ี 7 บทสรปุและเสนอแนะ 153 
 7.1  บทสรปุภาพรวมเกีย่วกบัการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และ

เยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลยตุธิรรม 
153 

 7.2 บทสรุปเกีย่วกบัการจาํแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และ
เยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัศาลยุติธรรม 
จากการประมวลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่ม 

159 

 7.3 ขอ้เสนอแนะ 171 
บรรณานุกรม  185 

 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาของโครงการศึกษาวิจยั 

I.  วิกฤตการณ์คดีเดก็และเยาวชนทางอาญา 

ปจัจุบันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
เห็นได้จากปริมาณคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีจากสถิติที่มีการจดัเก็บโดยสถานพินิจ 
และคุม้ครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ ตลอดระยะเวลา 10 ปี จะพบว่าในปี พ.ศ. 2541  
มปีรมิาณคด ี38,472 คด ีและในปี พ.ศ. 2550 มปีรมิาณคด ี51,128 คด ีซึง่มปีรมิาณคดเีพิม่ขึน้ 
12,656 คด ี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.9 ของปรมิาณคดใีนปี พ.ศ. 2541 นบัว่าเป็นปญัหาสงัคม 
ทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้   

 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนของคดทีีเ่ดก็และเยาวชนถูกดาํเนินคดจีากสถานพนิิจฯ ทัว่ประเทศ 
   ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 – 2552 จาํแนกตามฐานความผดิ 
 

ฐานความผิด
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

รวม  38,472  37,388  35,439  31,448  35,285  29,915  33,308  36,080  48,218  51,128  49,417  45,450
ความผดิเกีย่วกบั    9,196    7,986    7,719    7,374    7,949    8,886  10,496  10,733  14,314  14,764  13,660  10,158

ความผดิเกีย่วกบั
ชวีติและรา่งกาย

   1,919    2,304    1,946    2,175    3,054    4,843    5,969    6,112    8,284    7,784    6,982    6,516

ความผดิเกีย่วกบัเพศ       947    1,004       961    1,026    1,479    1,735    2,416    2,680    3,652    2,154    2,025    2,251

ความผดิเกีย่วกบั
ความสงบสขุ 
เสรภีาพ ชือ่เสยีง

      203       557       482       397       681    1,016    1,149    1,271    1,731    3,247    3,094    2,463

ความผดิเกีย่วกบั
ยาเสพตดิใหโ้ทษ

 20,986  21,099  20,103  16,563  16,723    5,897    5,310    6,542    8,803  10,279  11,671  11,610

ความผดิเกีย่วกบั
อาวธุและวตัถุระเบดิ

   4,163       892       900       933    1,380    1,957    2,031    2,404    3,414    3,650    3,396    3,378

ความผดิอืน่ๆ    1,058    3,546    3,328    2,980    4,019    5,581    5,937    6,338    8,020    9,250    8,589    9,074

ปี พ.ศ.

 
 

ท่ีมา : กลุม่งานขอ้มลูและสารสนเทศ สาํนกัพฒันาระบบงานยุตธิรรมเดก็และเยาวชน กรม
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

 
จากตารางดงักล่าว เมื่อพจิารณาจากฐานความผดิในระยะเวลา 5 ปีแรก ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2541-2545 เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด 
รองลงมากระทําความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์แต่ระยะเวลา 5 ปีหลงัจากนัน้ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2546 - 2550 
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จะพบว่าเด็กและเยาวชนกระทําความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์มากที่สุด รองลงมากระทําความผดิ
เกีย่วกบัยาเสพตดิใหโ้ทษ 

   จากสถิติคดจีะเหน็ว่าสถานการณ์ของคดทีี่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําผดิ 
มีมากขึ้นทัง้ปริมาณและความรุนแรง ในการศึกษาเพื่อจดัทําแผนยุทธศาสตร์ศาลเยาวชน 

และครอบครวั พ.ศ. 2552 – 2556 พบวา่ มาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1
 

          - คดทีีเ่ดก็และเยาวชนเป็นผูก้ระทาํความผดิในปจัจุบนั ประกอบดว้ยคดเีกีย่วกบั
ทรพัย์ คดเีกี่ยวกบัร่างกาย คดทีางเพศ คดยีาเสพติด และการพกอาวุธ ซึ่งแนวโน้มนับวนัจะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะดว้ยสถานะความเป็นเดก็และเยาวชนน้ีเอง ทีส่ามารถใช้
ชอ่งวา่งทางกฎหมาย (ทีก่ฎหมายกาํหนดมาตรการสาํหรบัเดก็เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการกระทาํผดิ
ของผูใ้หญ่) ทําใหเ้ดก็และเยาวชนไม่เกรงกลวัต่อการกระทําความผดิ รวมไปถงึการถูกใช/้จา้ง
วานจากบุคคลอื่นรอบขา้งใหไ้ปกระทาํผดิแทน   
                  - เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมักจะมาจากครอบครัวที่มีปญัหาในด้านต่างๆ  
และขาดการอบรม สัง่สอนทีเ่หมาะสม เช่น ครอบครวัแตกแยก ครอบครวัทีบ่ดิามารดาไม่มเีวลา
ดูแลบุตร  ครอบครัวที่มีการศึกษาน้อย  ไม่มีอาชีพและขาดโอกาสต่างๆ  ทางสังคม  
ปจัจุบันแนวโน้มเด็กที่กระทําความผิดมีอายุน้อยลง ในขณะที่หากพิจารณาจากเกณฑ์
ความสามารถในการรู้สกึผดิชอบตามหลกัการทางการแพทย์แล้วจําเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมายกําหนดเกณฑอ์ายุผูก้ระทําความผดิทีไ่ม่ต้องรบัโทษเพิม่สูงขึน้ ซึ่งการกระทําผดิของ
เด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกันไปตามบริบททางสงัคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที ่ 
ข้อมูลจากการประชุมพบว่าพื้นที่ภาคเหนือคดีที่ เด็กและเยาวชนกระทําผิดมากที่สุด  
คอื คดเีกีย่วกบัทรพัย ์คดยีาเสพตดิ และคดทีางเพศ (ขม่ขนื กระทาํชาํเรา พรากผูเ้ยาว)์   

- ปญัหาด้านสงัคม และเศรษฐกิจ การทํางานก็เป็นหน่ึงในสาเหตุการทําผดิ 
ของเด็ก ในบางจงัหวดัพ่อแม่จะอพยพไปหางานทําในเมือง ปล่อยให้บุตรหลานอยู่กบัปู่ย่า 
ที่สูงอายุมากไม่สามารถอบรมดูแลบุตรหลานได้อย่างทัว่ถึง เด็กเหล่าน้ีมกัจะมีแนวโน้มไป
กระทําผิด อีกทัง้ในสังคมปจัจุบันให้ความสําคัญกับความทันสมัย และการบริโภคนิยม  
เด็กและเยาวชนบางคนหลงในวตัถุ ใช้สนิค้าราคาแพงจากห้างสรรพสินค้าที่มาเปิดกิจการ 
ในต่างจงัหวดั เมื่อไมม่เีงนิซือ้ กจ็บลงทีก่ารขายตวั เป็นผลใหส้ถติคิดพีรากผูเ้ยาวส์งูขึน้ตามมา
ดว้ย 
  - เดก็และเยาวชนกระทาํผดิเน่ืองจากอยูใ่นสงัคมทีส่มาชกิขาดความรบัผดิชอบ
มุ่งหวงักําไรจากการค้าเป็นใหญ่ เช่น การขายสุราให้แก่เด็กเมื่อไปซื้อสุรา สิง่ต่างๆ เหล่าน้ี 
จะเป็นสาเหตุสาํคญั ทีท่าํใหเ้ดก็และเยาวชนทีย่งัมวีุฒภิาวะไมเ่พยีงพอหลงไปกระทาํผดิได ้

                                                 
       1 คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ “  แผนยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั  
พ.ศ.2552 – 2556 ” 
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  - การกระทําผดิของเดก็บางครัง้เกดิจากลอกเลยีนแบบ การเอาแบบอย่างทีไ่ม่ดี
จากผูป้กครอง เพื่อน คนรอบขา้ง ภาพยนตร ์หรอืการมทีศันคตบิรโิภคนิยม การลอกเลยีนแบบ
และเอาอย่างตามกนั เป็นอกีสาเหตุหน่ึงของการกระทําผดิ เดก็และเยาวชนทีม่าจากครอบครวั
ยากจนจะก่อคดเีกีย่วกบัทรพัยม์ากขึน้ เน่ืองจากต้องการเงนิไปใชจ้่ายเทีย่วเตร่ตามแบบเพื่อน 
ทีม่ฐีานะดกีวา่ 
  - การเลีย้งด ูและทศันคตทิีผ่ดิๆ ของผูป้กครองเป็นสาเหตุสาํคญัของการทาํผดิ
ของเดก็และเยาวชน 

II.กระบวนการในคดีอาญาท่ีเดก็และเยาวชนกระทาํความผิด 

 จากสภาพปญัหาเด็กและเยาวชนดงักล่าวขา้งต้น หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนจะต้องเขา้มามบีทบาทอย่างสําคญัในการร่วมมอืกนั
ดําเนินงานเพื่อแก้ไขบําบดัฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกลบัคืน 
สูส่งัคมอยา่งสรา้งสรรคไ์ด ้2 ตลอดจนดําเนินงานเพื่อป้องกนัและแกป้ญัหามใิหเ้ดก็และเยาวชน
กระทําความผิดซํ้าหรือเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในปจัจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานหลัก 
ที่ร ับผิดชอบในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  4 หน่วยงาน  
คอื ศาลเยาวชนและครอบครวั กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤต ิ 
และโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าวนัน้ จาํเป็นตอ้งมกีระบวนการทีส่าํคญั 3 กระบวนการ อนัไดแ้ก่  

1. การจาํแนกเดก็และเยาวชน 
2. การแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน  
3. การตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรม  

ซึ่งการปฏบิตังิานในกระบวนการทัง้สามจะต้องถูกออกแบบใหม้คีวามเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
ซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ การจําแนกเด็กและเยาวชนต้องเอื้อประโยชน์ในการหาสาเหตุของ 
การกระทําความผดิของเดก็และเยาวชน เพื่อนําไปสู่กระบวนการในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูให้
เดก็และเยาวชนสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคไ์ด ้และตอ้งมกีลไกในการปฏบิตัิ
ในการติดตามเดก็และเยาวชนหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรม  เพื่อมใิหห้วนกลบัมากระทําผดิ 
ซํ้าอกี  

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด เริ่มเมื่อเด็ก 
และเยาวชนเขา้มาสู่กระบวนการเมื่อถูกจบักุมโดยเจา้หน้าที่ตํารวจ  เจา้หน้าที่ตํารวจมหีน้าที่
สบืสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานสง่ใหแ้ก่พนกังานอยัการคดเีดก็และเยาวชนพจิารณาสัง่

                                                 
       2 เป็นหลกัการตามกฎอนัเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าของสหประชาชาต ิว่าดว้ยการบรหิารงานยุตธิรรมเกี่ยว
แก่คดเีดก็และเยาวชน หรอืกฎแหง่กรงุปกักิง่ (The Beijing Rules) ขอ้ 40(1.) 
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ฟ้องคดไีปยงัศาลเยาวชนและครอบครวัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมเีจตนารมณ์ และความมุ่งหมายในการ 
แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดให้ปรบัเปลี่ยนประพฤติเป็นคนดีของสงัคม  
เป็นกําลงัสําคญัของประเทศต่อไป ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครวัจะสามารถปฏบิตัภิารกจิให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายดงักล่าวได้ ย่อมต้องมหีน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการ
ดูแลเดก็และเยาวชนในระหว่างการพจิารณาคดแีละดําเนินงานดา้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน ซึง่เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัสามารถพจิารณา
พพิากษาคดไีด้สมดงัเจตนารมณ์ในการจดัตัง้ดงักล่าว หน่วยงานเหล่าน้ีได้แก่ กรมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน กรมคุมประพฤติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรติ แต่การ
ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจะประสบผลสําเร็จสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
บุคลกิภาพทีก่ลบัคนืสูส่งัคมและใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งสรา้งสรรคไ์ด ้ศาลเยาวชนและครอบครวั 
กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรมคุมประพฤต ิโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ 
จําต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างกลไกให้บุคลากรในหน่วยงานหลักดังกล่าวมีจิตสํานึก 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ  3  
และต้องร่วมมือกนัแสวงหาองค์ความรู้เพื่อนํามาพฒันาเครื่องมือสําหรบัใช้ในกระบวนการ
จําแนกเดก็และเยาวชน  กระบวนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน กระบวนการตดิตาม
เด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญ 
ในการปฏบิตัิงานของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมสําหรบัเดก็ เพื่อมใิหเ้ดก็และเยาวชน 
ทีก่ระทาํผดิหวนมากระทาํความผดิซํ้าอกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
       3 เป็นหลกัการตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่3(1.) 
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แผนผงัท่ี 1 แสดงกระบวนการในคดีอาญาท่ีเดก็และเยาวชนกระทาํความผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอรายงาน
ตาม ม. 63 

ส่ง รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 

คําพิพากษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากการฝกอบรมและการคุมประพฤต ิ

กรณีเพ่ือสงเคราะห์/คุ้มครองสวัสดิ
ภาพ:  พม./ศธ/แรงงาน/อ่ืนๆ 

(กรณีปวย: ก.สาธารณสุข  
รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรต)ิ 

 

คําพิพากษา 
- ปรับ 
- ตักเตือน 
- จําคุก 
- รายงานตัวตาม
กําหนด 
- อ่ืนๆ ตามที่
ศาลเห็นสมควร 

ฝกอบรม ณ 
ศูนย์ฝกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน : กรม

พินิจฯ 

คุมประพฤติโดย
กําหนด เง่ือนไข
คุมประพฤติ เพื่อ
การแก้ไข บําบัด
ฟนฟูเด็กและ
เยาวชน : กรมคุม
ประพฤต ิ

จําแนกหาสาเหต ุ
และให้การบําบัด

จัดทําข้อมูลรายงานข้อเท็จจริง 

จําแนกประเภทเบ้ืองต้น 

จําแนกหาสาเหตุ 

ศาลเยาวชนฯ 

บําบัดบางส่วน 

หันเหคดีออก 
(FCGC) 

ติดตามปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข 

สถานพินิจฯ รับคด ี

ควบคุมตัวที่สถานพินิจ ประกันตัว 
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แผนผงัท่ี 2 แสดงกระบวนการในคดีอาญาท่ีเดก็และเยาวชนกระทาํความผิด :
ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานหลกัในกระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และ

เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝกอบรม ณ ศูนย์ฝกและอบรมเด็ก ฯ : 
กรมพินิจฯ 

 คุมประพฤต:ิ กรมคุม
ประพฤต ิ

ศาลเยาวชนฯ 

 โรงพยาบาลตุลาการ 
เฉลิมพระเกียรติ 

ตรวจวินิจฉัยและบําบัดโรค
ท่ัวไป 

 จําแนกประเภทเพื่อกําหนด
แผนแก้ไขฟนฟ ู

จําแนกประเภทและจัดทําแผนบําบัด 
แก้ไขฟนฟู 

 ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ
เยาวชน 

 ดําเนินการแก้ไขฟนฟู
ตามแผนที่กําหนด 

 เข้าสู่โปรแกรมการบําบัดแก้ไขฟนฟู 
- การศึกษา           - สารเสพติด 
- ฝกอาชีพ            - บําบัดจิตวิทยา 
- ปรับพฤติกรรม 
- การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน 

 ควบคุมดูแลพฤติกรรมให้
เปนไปตามเงื่อนไขที่ศาล

กําหนด 

ปล่อยขั้นต่ํา 

 การประสานงาน เพื่อเตรียมการส่ง
ต่อเพื่อรับการสงเคราะห์ 

ปล่อยตัวและติดตามเพ่ือสงเคราะห์ 
ปล่อยตัวและติดตาม

เพ่ือสงเคราะห์ ปล่อยตัวและติดตามเพ่ือ
สงเคราะห์ 

 ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ปองกันและแก้ไขเด็กฯ 

 ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการในการศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัย 
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III.สถานการณ์กระบวนการในคดีอาญาท่ีเดก็และเยาวชนกระทาํความผิด
ในปัจจบุนั  

แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีกระบวนพิจารณาพิเศษสําหรบัเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผดิอาญาและเริม่จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวักลางและสถานพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชนกลาง อนัเป็นหน่วยงานหลกัในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนใน
สงักดัเดยีวกนัขึน้เป็นหน่วยงานแรกตัง้แต่ปี 2495 ซึง่ต่อมามกีารแยกสงักดัและยกฐานะเป็นกรม
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตลอดจนมกีารจดัตัง้กรมคุมประพฤต ิ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิ
พระเกียรติขึน้ เพื่อทําหน้าที่ดูแลเดก็และเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเป็นระบบแยก
ต่างหากจากกระบวนการยุติธรรมสําหรบัผู้ใหญ่  นับถึงปจัจุบันเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ   
แต่จากผลจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การดําเนินงานของหน่วยงานหลกัในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาสําหรบัเดก็และเยาวชนในประเทศไทย ในดา้นการจําแนกเดก็และเยาวชน 
การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และการติดตามเด็กและเยาวชนหลงัออกจาก
กระบวนการยุตธิรรม  ยงัคงมสีถานการณ์ทีย่งัไม่เอื้อต่อการพฒันาระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็ 
และเยาวชนใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัมาตรฐานสากลได ้ โดยมสีภาพปญัหาดงัต่อไปน้ี             
     - ปญัหาในด้านการประเมินคดักรอง จําแนก และการส่งต่อเด็กและเยาวชน   
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมรีปูแบบและระบบในการประเมนิคดักรอง จาํแนก และการสง่ต่อทีไ่ม่
เป็นในทศิทางเดยีวกนับ้างมคีวามซํ้าซ้อนในการดําเนินงาน เน่ืองจากต่างพฒันางานเฉพาะ 
ในหน่วยงานของตน ขาดการส่งต่อข้อมูลสําคญัของเด็กและเยาวชนที่เป็นระบบ ตลอดจน
เครื่องมอืที่ใชใ้นการคดักรองขาดความเฉพาะเจาะจง และความไวในการจําแนกประเภทของ
เดก็และเยาวชนทีก่ระทําความผดิ นอกจากน้ีกระบวนการคดักรองดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถงึ
ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชนในมติทิางสงัคมและกฎหมาย 
ทําให้การรายงานข้อเท็จจริงยงัไม่ครอบคลุมถึงสภาพปญัหาของเด็กและเยาวชนแต่ละคน  
และยงัพบวา่บุคลากรผูท้าํหน้าทีค่ดักรองยงัมคีวามรูแ้ละทกัษะไมเ่พยีงพอ ทาํใหก้ารรายงานต่อ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ขาดข้อมูลที่มีความจําเป็น ทําให้การดูแลและช่วยเหลือเด็ก 
และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมมคีวามล่าชา้ และขาดประสทิธภิาพ   
         - ป ัญหา ในด้ า นก ร ะบวนกา ร  แก้ ไ ข  บํ าบัด  ฟ้ื น ฟู เ ด็ก แล ะ เ ย า วชน  
ปจัจุบนัโปรแกรมบําบดัเป็นโปรแกรมบําบดัทัว่ไป และมรีะยะเวลาในการบําบดัไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะปญัหาของเด็กและเยาวชน การปล่อยตวัเงื่อนไขพเิศษยงัขาดการประเมนิถึงความ
พร้อมที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน สําหรับการกลับคืนสู่ครอบครัว โดยได้สํานึกตน 
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในครอบครวัและชุมชนไดอ้ย่าง
ปกตสิุข นอกจากน้ีขาดโปรแกรมบําบดัเฉพาะดา้น โปรแกรมการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ทีใ่ชใ้น
ปจัจุบนัยงัเป็นโปรแกรมการช่วยเหลอืทีม่รีปูแบบเบด็เสรจ็ทีเ่ดก็และเยาวชนทุกคนจะตอ้งไดร้บั 
แต่ในสถานการณ์จรงิเดก็และเยาวชนเหล่านัน้มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรื่องของเหตุปจัจยัของ
พฤตกิรรมและสาเหตุปญัหาของการกระทําผดิ รวมทัง้ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการกระทําผดิ
ซํ้าของเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วและได้รบัการปล่อยตัว นอกจากน้ีบุคลากร 
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มขีอ้จํากดัในเรื่องของความรู ้ความเขา้ใจและความเชีย่วชาญ อกีทัง้เน่ืองจากจํานวนบุคลากร
ผูท้ําหน้าที่ในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนมจีํากดั ไม่เพยีงพอต่อจํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมจีํานวนสูงขึน้ทุกปี ทําใหส้ดัส่วนของอตัรากําลงัของ
บุคลากรต่อเดก็ทีก่ระทําความผดิไม่เหมาะสม มผีลให ้การแกไ้ข บําบดั  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร  นอกจากน้ียงัพบว่ามาตรการทางเลอืกอื่นสาํหรบัเดก็และเยาวชน
นอกเหนือจากการหนัเหคดโีดยกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครวั (Family Community Group 
Conference: FCGC) ยงัไม่มกีารพฒันาอย่างเป็นรูปแบบที่ชดัเจนในการนํามาใช ้และขาด 
การวางแผนและการประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ 
   - ปญัหาในด้านการติดตามเด็กและเยาวชนหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรม  
การตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรมยงัไม่มรีะบบที่ชดัเจน ขาดการ
เชื่อมโยงขอ้มูลในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนอย่างต่อเน่ืองระหว่างหน่วยงาน ยงัไม่มรีะบบ
ตดิตามครอบครวั รวมทัง้ยงัขาดการเสรมิสรา้ง สนับสนุน และประสานงานใหค้รอบครวั ชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆ เขา้มามสีว่นรว่มและเป็นเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัตดิตาม ใหค้วามชว่ยเหลอื 
และประเมนิความพร้อมของเด็กและเยาวชนภายหลงักลบัไปอยู่กบัครอบครวัและชุมชนว่า
สามารถออกไปเผชิญปญัหากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม เป็นปกติสุข 
และสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นการป้องกนัปญัหาการกระทาํความผดิซํ้าอกี นอกจากน้ียงัพบว่าเครื่องมอื
ที่ใช ้ยงัมปีระสทิธภิาพไม่เพยีงพอ นอกจากน้ี ยงัขาดการส่งต่อขอ้มูลและความเขา้ใจร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานในขัน้ตอนการประสานงานสง่ต่อเพื่อสงเคราะหภ์ายหลงัออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมกลับคืนสู่ส ังคม ทําให้ระบบการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลเด็ก 
และเยาวชนขาดประสิทธิภาพ ยังผลให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและออกจาก
กระบวนการยตุธิรรมแลว้ มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะหวนกลบัไปกระทาํผดิซํ้าอกี  

 ในดา้นการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชุมชน พบว่า การดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยงัขาดการนํา
ครอบครวัและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมอย่างจรงิจงัและมปีระสทิธภิาพ ทําใหก้ารดูแลช่วยเหลอื
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ไม่บรรลุประสทิธิผลตามที่ตัง้ไว้ ซึ่งครอบครวัเป็น
สถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนตัง้แต่การสรา้งสมาชกิใหม ่ 
เลี้ยงดูผู้เยาว์ กําหนดสถานภาพ อบรมสัง่สอนระเบียบสงัคม ให้บุคคลรู้จกัค่านิยม บรรทดัฐาน 
วฒันธรรม และการพฒันาบุคลกิภาพ  

     - ปญัหาการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานม ี
การทาํงานทีแ่ยกส่วน ขาดความเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และขาดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน
ทาํใหก้ารทาํงานหลายอยา่งมคีวามซํ้าซอ้นกนั 

iv. แนวคิดในการพฒันาและการปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

จากสภาพปญัหาและขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทีไ่ดป้ระสบอยูใ่นปจัจุบนัดงักล่าวขา้งตน้ ศาลยุตธิรรมจงึมแีนวความคดิตอ้งการพฒันา 
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ปรบัปรุงการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน ดงัต่อไปน้ี  

1. พฒันาระบบการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และการติดตามเดก็และเยาวชน
หลงัออกจากกระบวนการยุติธรรมที่เอื้ออํานวย และสนับสนุนต่อการทํางานของศาลเยาวชน 
และครอบครวั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาพพิากษาคด ี

2. พฒันาระบบการสรา้งเครอืขา่ยระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวักบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชน เพื่อใหเ้กดิเครอืข่ายความร่วมมอืในการทํางานกจิกรรม
ดา้นเดก็และเยาวชนอยา่งจรงิจงั และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

1.2 สมมติฐานในการศึกษา 

ระบบการจาํแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ
ในประเทศไทยยงัมกีารดําเนินการแบบแยกส่วน ไม่มกีารบูรณาการแบบเป็นองคร์วม และไม่มี
ประสทิธิภาพเพยีงพอต่อการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถ
กลบัคนืสูส่งัคมและใชช้วีติไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

1.3 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญัหา และความต้องการในกระบวนการจําแนกเด็กและเยาวชน  
กระบวนการแก้ไข บําบดั  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน และกระบวนการตดิตามเดก็และเยาวชน
ภายหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 

2. เพื่อพฒันากระบวนการจําแนกเด็กและเยาวชน กระบวนการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชน และกระบวนการติดตามเดก็และเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการ
ยตุธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลเยาวชนและครอบครวัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่บรูณาการระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนแบบองคร์วม อยา่งเป็นเอกภาพ 
4. เพือ่จดัทาํฐานขอ้มลูหน่วยงาน องคก์รภาครฐั และภาคเอกชน ทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั

ไดร้ว่มทาํกจิกรรมในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษา 
   ศกึษาในเรือ่งการจาํแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํ

ผดิในสว่นทีม่เีกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั 
วิธีการศึกษา 
  ในการศกึษาจะใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

1. การจดัทาํแบบสอบถาม  



 10

2. การสมัภาษณ์อดตีผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวั และผูพ้พิากษาสมทบทีม่ี
บทบาทเกีย่วขอ้งกบังานจาํแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชน
ภายหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรม 

3. การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 
2.1  กลุ่มผูป้ฏบิตังิานในศาลเยาวชนและครอบครวั ไดแ้ก่ ขา้ราชการตุลาการ 

(อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา 
และผูพ้พิากษาอาวุโส) ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ 

2.2 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ นักวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา นักวชิาการอสิระ 
องคก์รเอกชนดา้นเดก็ และเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม 
เป็นตน้ 

1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผลการศึกษานําไปสู่การปรบัปรุง พฒันาระบบการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และ
ตดิตามเดก็และเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้ง และ
ตรงตามความต้องการสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ซึง่ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิไดร้บัความยตุธิรรมอยา่งแทจ้รงิ 

2. กระบวนการยตุธิรรมต่อเดก็และเยาวชนมกีารบรูณาการแบบองคร์วมอยา่งเป็นเอกภาพ 
3. ก่อใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่ายระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวักบัหน่วยงานองค์กร

ภาครฐั และภาคเอกชน ในการทาํกจิกรรมในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ  

1.6 คาํจาํกดัความท่ีใช้ในการศึกษา 

      1. การจาํแนก หมายถงึ การแยกและจดัประเภทเดก็และเยาวชนออกตามหลกัเกณฑท์ี่
กําหนดขึน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจดําเนินการเกีย่วกบัเดก็หรอืเยาวชน หรอืใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการกําหนดวธิปีฏบิตั ิ ตลอดจนดําเนินการ สาํหรบัเดก็และเยาวชนในขัน้ตอนต่างๆ 
ภายใตร้ะบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมของไทย 
      2. การแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู หมายถงึ กระบวนการหรอืกจิกรรมที่จดัขึน้ใหก้บัเดก็ 
และเยาวชนผูก้ระทาํผดิ ซึง่มเีป้าหมายในการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนในดา้นปจัจยัความจาํเป็น
และลดความเสี่ยงในการกระทําผดิซํ้าโดยส่งเสรมิให้มีการปรบัเปลี่ยนความคิดหรอืทศันคต ิ 
และการปรบัตวัใหม้พีฤตกิรรมทีด่ ีสามารถกลบัคนืสูค่รอบครวัและสงัคมไดอ้ยา่งปรกตสิขุ 
      3. กระบวนการยติุธรรมเชิงเยียวยาแก้ไขหรือเชิงสมานฉันท ์ (Restorative Justice) 
หมายถงึ กระบวนวธิกีารยุตธิรรมทางอาญา ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืเยาวชนผูก้ระทําความผดิ เหยื่อหรอืผูเ้สยีหาย 
บุคคลในครอบครวั หรอืสมาชกิในชุมชน ไดร้ว่มกนัหาทางแกไ้ขเยยีวยาผลรา้ยทีเ่กดิขึน้จากการ
กระทําผดินัน้  เพื่อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยา และผูก้ระทําความผดิไดต้ระหนัก รบัรู ้
และสาํนึกในผลรา้ยทีเ่กดิจากการกระทาํของตนต่อตวัผูเ้สยีหาย ครอบครวั สมาชกิอื่นในชุมชน 
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ตลอดจนเป็นการหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรบัจําเลยและผู้เสยีหายในการกลบัคืนสู่ชุมชน 
หรอืสงัคมอยา่งปกตสิขุ 
      4. การติดตาม หมายถงึ การสอดสอ่งดแูลตดิตามเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการปล่อยไปแลว้
จากสถานแรกรบั ศนูยฝึ์กและอบรม เดก็และเยาวชนทีพ่น้จากการคุมประพฤตแิละหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อตรวจสอบ เยีย่มเยยีน สอบถามดูว่าเดก็และเยาวชนมกีารเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรอืไม่ หรอืมปีญัหาในด้านใด ต้องการความช่วยเหลือหรอืไม่ในด้านใด  
เพื่อผูต้ดิตามจะไดดู้แลในการช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหา จนกว่าเดก็และเยาวชนสามารถดําเนินชวีติ
และปรบัตวัเขา้กบัครอบครวั ชุมชน และสงัคมไดอ้ยา่งราบรืน่ โดยไมห่วนกลบัไปกระทาํผดิซํ้า 
      5. สหวิชาชีพ หมายถงึ บุคคลทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม มคีวามรู ้มทีกัษะ และความสามารถ
เฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างกนั  
       6. ศาลชาํนัญพิเศษ หมายถงึ ศาลที่ใชว้ธิพีจิารณาพเิศษแตกต่างจากศาลชัน้ต้นทัว่ไป  
โดยผูพ้พิากษาศาลชาํนญัพเิศษจะเป็นผูพ้พิากษาและบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ 
โดยเฉพาะเป็นอยา่งด ี

  7. ศาลพิเศษ หมายถงึ ศาลชัน้ตน้ทีใ่ชพ้จิารณาตามแบบทีบ่ญัญตัอิยูใ่นกฎหมายเฉพาะ
ของศาลนัน้เป็นพเิศษที่แตกต่างจากคดธีรรมดา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัคดทีี่มลีกัษณะพเิศษ  
คอื ศาลเยาวชนและครอบครวั ซึง่แยกไวเ้ป็นคนละประเภทกบัศาลชํานาญพเิศษ เน่ืองจาก          
ผู้พิพากษาในศาลน้ีมิได้ใช้ความเข้าใจในการชี้ขาดตัดสินคดดงักล่าวยิ่งไปกว่าคดีธรรมดา  
จงึมไิดจ้ดัเป็นศาลชาํนาญพเิศษ  



บทท่ี 2 
บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครวัท่ีเก่ียวข้องกบัการจาํแนก แก้ไข บาํบดั 

ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 
 

2.1 แนวคิดสากลเก่ียวกบัการดาํเนินคดีเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิด1 
 ปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางแล้วว่าแนวความคดิเกี่ยวกบัเดก็นัน้ สงัคมจะมองว่า
เดก็เป็นผูท้ีม่จีติใจออ่นไหวไดง้า่ย ไรเ้ดยีงสา เป็นผูท้ีต่อ้งการไดร้บัการอบรมเลีย้งด ูตอ้งการมผีูค้อย
ให้คําแนะนําแนวทางในการดําเนินชีวิต ต้องการความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง และได้รบัการ
ปกป้องคุม้ครองอยา่งใกลช้ดิตลอดเวลา จนกว่าเดก็นัน้จะเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ ซึง่แนวคดิดงักล่าว
ไดก้ลายเป็นจุดศูนยก์ลางแนวความคดิของกระบวนการยุตธิรรมสําหรบัเดก็และเยาวชนทีเ่รยีกว่า
หลกั “parens patriae” ซึง่มาจากภาษาลาตนิ มคีวามหมายตามตวัอกัษร “รฐัเป็นบดิาของเดก็”  
(the state is the father) 
 แนวความคดิเกี่ยวกบัเดก็ดงักล่าวไดเ้ป็นที่ยอมรบักนัทัว่โลกแล้วว่ากระบวนการยุตธิรรม
สําหรบัเดก็และเยาวชนจะต้องมแีนวความคดิที่ว่าเดก็เป็นผูท้ี่อ่อนไหวทางอารมณ์ได้ง่ายและถูก
ครอบงาํทางความคดิจากบุคคลอื่นไดง้า่ยกว่าผูใ้หญ่ ดงันัน้การมองเดก็ทีถู่กกระทําผดิจะตอ้งมองที่
ลกัษณะเฉพาะตวัของเดก็แต่ละคนวา่ การทีเ่ดก็เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํความผดิทางกฎหมาย
อาญานัน้ เพราะเน่ืองมาจากเดก็เหล่านัน้อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการกระทาํของบุคคลอื่น
ที่ปฏบิตัิต่อเดก็อย่างไม่เหมาะสม หรอืแก้ไขปรบัปรุงเดก็ไม่เหมาะสมกบัความต้องการของเดก็ก็
เป็นไปได ้การกระทําของเดก็ทีแ่สดงออกมาจงึถูกมองว่าเป็นสญัลกัษณ์ หรอืเครื่องหมายทีบ่่งบอก
ใหเ้หน็เป็นเหตุผลสําคญั ทีท่ําใหร้ฐัจําต้องเขา้ไปแทรกแซงอํานาจการปกครองเดก็ของบดิามารดา 
โดยรฐัจะแสดงบทบาทเสมอืนบดิามารดาของเดก็ (the state is the father) ในการเขา้ไปปกป้อง
คุม้ครองเดก็ก่อนที่เดก็จะได้รบัผลรา้ยแรงมากขึน้ติดตามมา บทบาทในการเขา้แทรกแซงของรฐั
ดงักล่าวน้ี จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็ดงักล่าวมา
ขา้งตน้ การแสดงบทบาทดงักล่าวน้ีจะตอ้งมวีตัถุประสงคใ์นการเขา้แทรกแซงเพื่อการอบรมเลี้ยงดู
และปรบัปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กมากกว่าการลงโทษเด็กเพื่อที่จะได้ทําให้เด็กสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมได ้
 การแทรกแซงของรัฐโดยแสดงบทบาทฐานะ  “รัฐเ ป็นบิดาของเด็ก ” ดังกล่าวนั ้น  
มวีวิฒันาการทีม่กีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบักฎของสหประชาชาต ิ ขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีม่ี
เจตจํานงในการปกป้องคุ้มครองเดก็และเยาวชน  อนัได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน 
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธเิดก็ อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ กฎแหง่กรุงปกักิง่ กฎของสหประชาชาตวิ่า
ดว้ยการคุม้ครองเดก็และเยาวชนทีถู่กลดิรอนเสรภีาพ โดยการแสดงบทบาทดงักล่าวจะตอ้งคาํนึงถงึ

                                                 
       1 วชัราภรณ์ พมิพจ์ุฬา , ปญัหาบุคลากรและการดาํเนินคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั,พ.ศ.2547,21-23.    
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ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลําดบัแรก2  ที่จะได้รบัการอบรมเลี้ยงดู เติบโตในสิ่งแวดล้อมของ
ครอบครวั ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรกั และความเขา้ใจ3 การปรบัปรุงแก้ไขพฤตกิรรม
ของเด็กหรือเยาวชน ยงัต้องคํานึงถึงสิทธิข ัน้มูลฐานที่เด็กหรือเยาวชนควรได้รบัการคุ้มครอง  
เช่น การสนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผูบ้รสิุทธิ ์ สทิธทิี่จะถูกแจ้งขอ้หา สทิธทิี่จะไม่ใหถ้้อยคํา สทิธทิี่
ไดร้บัคําปรกึษา สทิธทิี่จะใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองปรากฏตวัอยู่ดว้ย สทิธทิี่จะต่อสูค้ดแีละซกั
คา้นพยาน สทิธทิีจ่ะอุทธรณ์4 ทัง้ยงัตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัการสง่เสรมิความสาํนึกในศกัดิศ์รแีละ
คุณคา่ของเดก็และในลกัษณะทีต่อ้งคาํนึงถงึอายขุองเดก็และความปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิการกลบัคนื
สูส่งัคมและการมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคข์องเดก็ในสงัคม5 เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการ
ยตุธิรรมไดร้บัการปฏบิตัแิละไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน
ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 

2.2 การจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัในต่างประเทศ6 

 แต่เดิมมานัน้ เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดทางอาญาก็จะถูกดําเนินคดีในศาล
ธรรมดาเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ ต่อมาเมื่อมกีารร่างประมวลกฎหมายอาญา บางประเทศกม็บีทบญัญตัิ
เป็นพเิศษเกีย่วกบัการทีเ่ดก็หรอืเยาวชนกระทําผดิในทางอาญา โดยเดก็หรอืเยาวชนนัน้ไม่ตอ้งรบั
โทษหรอืรบัโทษน้อยลงแล้วแต่อายุของผูก้ระทําผดินัน้ ตวัอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญาของ
ฝรัง่เศส ฉบบั พ.ศ.2353 มบีทบญัญตัใิหอ้ํานาจศาลทีจ่ะปล่อยตวัเดก็และเยาวชนอายุ 16 ปีได ้ 
เมือ่ศาลเหน็วา่เดก็และเยาวชนนัน้ไมท่ราบถงึความหนกัเบาแหง่การกระทาํผดินัน้ แต่ถา้ศาลเหน็ว่า
เดก็หรอืเยาวชนนัน้กระทาํความผดิโดยรูก้ารกระทาํนัน้เป็นความผดิกใ็หศ้าลลงโทษไดโ้ดยลดหยอ่น
ผอ่นโทษน้อยลง โดยมกีารจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัในประเทศฝรัง่เศสเมือ่ พ.ศ.2453 
 ตามประวตักิารจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศแรก
ของโลกทีจ่ดัใหม้กีารพจิารณาคดเีดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ เริม่เมือ่พ.ศ.2405 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีส่องทีม่วีธิพีจิารณาคดเีดก็และเยาวชนขึน้โดยเฉพาะที่
รฐั Massachusette Chicogo เมื่อ พ.ศ.2412 ศาลเยาวชนและครอบครวั ที่มลีกัษณะเป็น 
ศาลเยาวชนและครอบครวัแห่งแรกของโลก คอื ศาลเยาวชนและครอบครวัที่ Cook Country  
เมอืง Chicogo รฐั Illinois สหรฐัอเมรกิา ซึง่ตัง้เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ.2442 

                                                 
          

2 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่3(1.)  

       3 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ อารมัภบท  

         
4 กฎแหง่กรงุปกักิง่ ขอ้ 7  

       อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ 40 2.ข) 
      5 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ 40(1.) 

      6 วชัราภรณ์ พมิพจ์ุฬา , ปญัหาบุคลากรและการดาํเนินคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั,พ.ศ.2547, หน้า 30-34 
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  คณะกรรมการแห่งเนตบิณัฑติยสภาของสหรฐัอเมรกิา ซึ่งรเิริม่ใหม้กีารจดัตัง้ศาลเยาวชน
และครอบครวัที ่Cook Country ไดแ้ถลงเหตุผลในการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัว่า “ความคดิ
พืน้ฐานของการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวันัน้ กค็อื เพื่อใหร้ฐัไดเ้ขา้มาเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง
เดก็และเยาวชน ทีม่คีวามประพฤตอินัสงัคมไมย่อมรบัหรอืทีก่ระทาํผดิในทางอาญาโดยมุง่ทีจ่ะแกไ้ข
เดก็และเยาวชนนัน้ และไม่ถอืว่าเดก็และเยาวชนนัน้เป็นอาชญากร เป็นการทีร่ฐัเขา้มาจดัการอย่าง    
ผูคุ้ม้ครองเพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการเลีย้งด ูการควบคุม การกวดขนัวนิยั เท่าทีจ่าํเป็นแก่กรณี
ของเด็กและเยาวชนและพยายามจดัการอย่างใกล้เคียงที่สุดเช่นที่บิดามารดาจะพงึมใีห้แก่บุตร
ฉะนัน้” 

 วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั 
1. เพื่อใหค้วามปลอดภยัแก่เดก็และเยาวชน เช่น การดูแล การปกครอง เฉพาะอย่างยิง่ความ

เป็นอยู่ในครอบครวั โดยใหบ้รกิารในดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละผลประโยชน์ร่วมกน้ในสงัคม
อยา่งดทีีส่ดุ 

2. เพื่อรกัษาไว้และส่งเสริมให้มัน่คง ซึ่งครอบครวัเท่าที่จะกระทําได้ รวมทัง้การปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้มทางบา้นดว้ย 

3. เพื่อแยกเด็กหรือเยาวชนจากการดูแลของบิดามารดา เมื่อปรากฏว่า การสงเคราะห ์
ความปลอดภัย และการป้องกันทางสังคมของเด็กหรือเยาวชนจะมีได้ เมื่อพ้นจาก 
การปกครองของบดิามารดา 

4. เพื่อให้ความปลอดภยัแก่เด็กและเยาวชนที่พ้นจากการปกครองของบิดามารดา โดยให ้
การดูแลที่จําเป็น เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมอืงที่มคีวามรบัผดิชอบและเป็น
ประโยชน์แก่สงัคม 

5. เพื่อให้ได้ใช้วิธีพิจารณาและพิพากษาคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดในทางอาญา  
คดคีุม้ครองผูเ้ยาวห์รอืคดคีรอบครวัแยกต่างหากจากการพจิารณาพพิากษาในศาลธรรมดา
สาํหรบัผูใ้หญ่ 

6. เพือ่แกไ้ขเดก็และเยาวชนใหก้ลบัตนเป็นคนด ีโดยใชว้ธิกีารป้องกนั แกไ้ข และใหก้ารศกึษา
ทีเ่หมาะสม มากกวา่วธิกีารลงโทษ เชน่ในคดธีรรมดาสาํหรบัผูใ้หญ่ 

2.3 วิวฒันาการของศาลเยาวชนและครอบครวัในประเทศไทย 

 เน่ืองจากการที่ศาลเยาวชนและครอบครวัจะสามารถดําเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ใน 
การจดัตัง้ไดน้ัน้  ยอ่มขึน้อยูก่บัตวัแปรสาํคญัสองประการ 

 ประการแรก คอื กฎหมายในการจดัตัง้วา่จะกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องศาลเยาวชน
และครอบครวัได้เหมาะสมสอดคล้องกบับทบาทในการช่วยเหลอื ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก 
และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมใหส้ามารถกลบัคนืสูส่งัคมไดอ้ยา่งสรา้งสรรคห์รอืไม ่

 ประการท่ีสอง คอื การบงัคบัใช้กฎหมาย ว่าผู้ปฏิบตัิงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินงานไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพเพียงใด ผู้วิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาถึงวิวฒันาการของศาลเยาวชนและครอบครวั 
ในประเทศไทยใหเ้หน็ถงึสภาพความเป็นจรงิ ควรศกึษาผ่านทัง้มติขิองพฒันาการทางดา้นกฎหมาย
และมติขิองพฒันาการดา้นการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์ร 
             2.3.1 พฒันาการทางด้านกฎหมาย 
  ผลของกระแสโลกดา้นแนวคดิเกีย่วกบัศาลเยาวชนและครอบครวั มอีทิธพิลต่อประเทศไทย
ทําให้เกิดแนวความคิดในการจัดตัง้ศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับเด็ก 
และเยาวชนที่อายุยงัไม่ถึงสบิแปดปีบรบิูรณ์กระทําความผดิ ซึ่งแตกต่างจากวธิีพจิารณาในศาล
ธรรมดา (Ordinary Court) ที่พจิารณาพพิากษาคดอีาญาที่ผูใ้หญ่กระทําความผดิ (Criminal 
Justice) ในประเทศไทย โดยมมีาตัง้แต่ก่อน พ.ศ.2494 กล่าวคอื ประเทศไทยไดพ้ยายามใชว้ธิกีาร
พเิศษในการอบรมและฝึกอาชพี เพือ่สงเคราะห ์เยยีวยา และแกไ้ขเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ
แทนการสง่ตวัเดก็และเยาวชนเหล่านัน้ไปคุมขงัในเรอืนจาํ ซึง่ทาํใหเ้ป็นตราบาปแก่เดก็และเยาวชน 
รวมทัง้ทําให้มีการถ่ายทอดอุปนิสยัตลอดจนพฤติกรรมที่เลวร้ายจากนักโทษที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น  
การจดัตัง้โรงเรยีนฝึกอาชพี ตามพระราชบญัญตัิจดัการฝึกและอบรมเดก็บางจําพวก พ.ศ. 2479  
ซึ่งเดิมเป็นของกรมราชทัณฑ์ และต่อมาได้โอนกิจการดังกล่าวให้แก่ กรมประชาสงเคราะห์
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501  
ซึ่งปจัจุบนั ได้แก่ “เยาวชนสถานบ้านหว้ยโป่ง จงัหวดัระยอง” ส่วนวธิพีจิารณาคดอีาญานัน้  
ตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2442) และประมวลกฎหมายอาญากไ็ดก้ําหนดใหศ้าล
พเิคราะหถ์งึความรูส้กึผดิของเดก็และเยาวชน ประกอบกบัลกัษณะของความผดิทีเ่ดก็และเยาวชน
ได้กระทําลง แล้วกําหนดโทษไปตามความเหมาะสมกบัความผดิ และความรู้สกึผดิชอบของเด็ก 
และเยาวชน     
 ต่อมากระทรวงยุตธิรรมมดีาํรทิีจ่ะจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน (the Juvenile Court) ขึน้
เพื่อสวสัดภิาพของเด็กและเยาวชน โดยในทางอาญามบีทบญัญตัิให้ศาลคํานึงถึงบุคลิกลกัษณะ 
สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล (individualized)  
และลงโทษหรอืใช้วธิีการให้เหมาะสมกบัตวัเดก็และเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็ก 
และเยาวชนนัน้จะได้กระทําความผิดร่วมกันก็ตาม ส่วนในทางแพ่งมีบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีบางประการของผูเ้ยาว ์
 ความคดิดงักล่าวไดบ้รรลุผลในปี พ.ศ. 2494 อนัเป็นปีทีม่กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน 
พ.ศ. 2494  และจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชนกลางขึน้เป็นแหง่แรกในกรุงเทพมหานคร  แต่ในความ
เป็นจรงิถา้ศาลไม่มเีครื่องมอืและหน่วยงานสนับสนุนกไ็ม่อาจคน้หาสาเหตุทีเ่ดก็และเยาวชนกระทํา
ความผิดและแก้ไขได้ คงได้แต่มุ่งลงโทษเพราะยังขาดหน่วยงานพิเศษที่มีอํานาจหน้าที่ใน 
การสบืเสาะขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนรวมทัง้เสนอความเหน็ต่อศาล เพือ่ทราบสาเหตุทีเ่ดก็
และเยาวชนกระทาํความผดิ ตลอดจนการสงเคราะหแ์ละบําบดัแกไ้ขใหเ้ดก็และเยาวชนกลบัตนเป็น
พลเมอืงด ีฉะนัน้ เมื่อไดม้กีารจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชนขึน้ในปี พ.ศ. 2494 จงึไดก้ําหนดใหม้ี
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หน่วยงานพเิศษดงักล่าวขึน้ในสงักดัของศาลคดเีดก็และเยาวชน อนัได้แก่  “สถานพินิจและ
คุ้มครองเดก็” ทาํหน้าทีส่บืเสาะและพนิิจขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน เพือ่เสนอศาลคดเีดก็
และเยาวชนให้ทราบสาเหตุแห่งการกระทําความผิด รวมทัง้ดําเนินการบําบดั แก้ไข ฝึกอบรม  
และสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน ตลอดจนดาํเนินการคุมประพฤตเิดก็และเยาวชนตามคาํสัง่ศาล สว่น
ในทางแพ่งก็มีหน้าที่ประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 
และคุม้ครองสวสัดภิาพของผูเ้ยาว ์ตามคําสัง่ศาลดว้ย โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุย
เดช เสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิดอาคารท่ีทําการศาลคดีเดก็และเยาวชนกลางและสถาน
พินิจและคุ้มครองเดก็กลาง เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2495 หลงัจากนัน้ได้มีการจดัตัง้ศาลคดี
เดก็และเยาวชนในภมิูภาคขึ้นในจงัหวดัสงขลา  นครราชสีมา เชียงใหม่  อุบลราชธานี  
ระยอง    สรุาษฎรธานี นครสวรรค ์ และขอนแก่น ตามลาํดบั7 
 มกีารปรบัปรุงแกไ้ขอาํนาจของศาลคดเีดก็และเยาวชน โดยพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลคดี
เดก็และเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2506 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 เพื่อปรบัปรุงอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในกรณีที่เกี่ยวกบั
ผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสียของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปโดยเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่เด็ก 
และเยาวชนยิง่ขึน้ ทัง้กําหนดองค์คณะผูพ้พิากษาในการพจิารณาพพิากษาเสยีใหม่ให้เหมาะสม 
และแก้ไขวิธีดําเนินงานในศาลคดีเด็กและเยาวชนบางประการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
เป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชนมากขึน้ นอกจากน้ียงัมกีารปรบัปรุงการสอบสวนคด ีการสบืเสาะ
ขอ้เทจ็จรงิ การแต่งตัง้ทีป่รกึษากฎหมาย ตลอดจนการควบคุมและการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนให้
เป็นไปโดยรดักุม และใหค้ดดีําเนินโดยรวดเรว็ อนัจะเป็นผลใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัความคุม้ครอง
ยิง่ขึน้กวา่เดมิ 
 ครัน้ถึง พ.ศ.2515 แนวความคดิดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป เพราะได้มปีระกาศของคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี 163 ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2515 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลคดีเดก็
และเยาวชน ปี พ.ศ.2494 ให้เยาวชนที่อายุเกินสิบหกปีบริบูรณ์ ซึ่งกระทําความผิดอาญาใน
ลกัษณะรา้ยแรงไดร้บัการพจิารณาพพิากษาจากศาลธรรมดา (Ordinary Court) ทีพ่จิารณาคดอีาญา

                                                 
          

7 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัสงขลา พ.ศ.2505 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดันครราชสมีา พ.ศ.2507 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัเชยีงใหม ่พ.ศ.2513 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2523 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัระยอง พ.ศ.2526 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ.2530 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ.2530 
         พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน จงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2530 
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สาํหรบัผูใ้หญ่กระทาํความผดิ (Criminal Justice) เพราะเหน็ว่าเยาวชนดงักล่าวมคีวามรูส้กึผดิชอบ
พอสมควรแลว้ 
 จนถงึ พ.ศ. 2527 กระทรวงยุตธิรรมไดเ้ลง็เหน็ว่า การทีจ่ะคุม้ครองเดก็และเยาวชนอย่าง
เดยีวไมเ่ป็นการเพยีงพอ เพราะเดก็และเยาวชนตอ้งอยูก่บัครอบครวั คอื บดิามารดา หรอืผูป้กครอง 
หากครอบครวัแตกแยก หรอืไมส่งบสขุ เชน่ บดิามารดาหยา่รา้ง ทอดทิง้บุตรหรอือยูด่ว้ยกนัอย่างไม่
ราบรื่น เป็นปากเสยีงกนั ย่อมมผีลกระทบกระเทอืนจติใจเดก็และเยาวชน ทําใหเ้ดก็และเยาวชน
เบื่อบา้น ออกไปมัว่สุมกบัเพื่อน หนัเขา้หายาเสพตดิ และอาจกลายเป็นอาชญากรไดใ้นภายหน้า 
การมุ่งคุม้ครองเดก็และเยาวชนเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่คุม้ครองครอบครวั ย่อมไม่เป็นการคุม้ครอง
เดก็และเยาวชนอย่างเพยีงพอ จงึมกีารเสนอร่างพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัและวิธ ีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั  พ .ศ .2534  ขึน้  โดยยกเล กิ
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชน และพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดเีดก็และเยาวชน
ทุกฉบบั รวมทัง้ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่163 ดว้ย และพระราชบญัญตัดิงักล่าว ไดม้กีาร
ประกาศใชน้ับแต่ พ.ศ. 2534 ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีทําใหศ้าลคดเีดก็และ
เยาวชนกลางและศาลคดเีดก็และเยาวชนในภูมภิาคเปลีย่นรปูแบบมาเป็นศาลเยาวชนและ
ครอบครวั และในจงัหวดัอื่นนอกจากจงัหวดัทีจ่ดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั ใหจ้ดัตัง้แผนกคดี
เยาวชนและครอบครวัขึน้ในศาลจงัหวดัทุกศาล  ซึง่แผนกคดเียาวชนและครอบครวัในศาลจงัหวดั
ใดจะเปิดทาํการ ใหป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎกีา นอกจากน้ีกฎหมายฉบบัน้ียงัทาํใหก้ระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาสําหรบัเดก็และเยาวชนแตกต่างจากกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาสําหรบั
ผูใ้หญ่อย่างชดัเจน 
 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ.2534 สองครัง้  
 ครัง้แรกในปี พ.ศ. 25438  เป็นการแกไ้ขบทบญัญตัใินส่วนทีเ่กีย่วกบัผูร้บัผดิชอบงานของ
สถานพนิิจ เน่ืองจากรฐัธรรมนูญรบัรองหลกัการความเป็นอสิระของศาลใหม้สีาํนักงานศาลยุตธิรรม
เป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุตธิรรม แต่มไิดก้ําหนดใหส้ถานพนิิจเป็นหน่วยงานธุรการของศาล
ยุตธิรรม สถานพนิิจยงัอยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงยุตธิรรม ซึง่การแกไ้ขกฎหมายในครัง้น้ี
ส่งผลกระทบอย่างสําคญัต่อทศันคติและแนวคิดในการปฏิบติังานของบุคลากรในศาล
เยาวชนและครอบครวัและกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนท่ีเคยดาํเนินงานร่วมกนั
ในฐานะหน่วยงานในสงักดัเดียวกนั ให้ถกูผิดผนัไปสู่การดาํเนินงานในลกัษณะต่างคนต่าง
ทาํเพราะความเป็นหน่วยงานต่างสงักดั ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงลบต่อการพฒันาทางกฎหมายไปสู่
ร่างพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั 
พ.ศ....ในเวลาต่อมา   

                                                 
       8 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั (ฉบบัที ่2)   
พ.ศ.2543 
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 ครัง้ท่ีสองในปี พ.ศ. 25489 เป็นการแกไ้ขเน่ืองจากระหว่างบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบั
น้ี ไดม้พีระราชกฤษฎกีาเปิดทาํการแผนกคดเียาวชนและครอบครวัในศาลจงัหวดั แต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกพืน้ที ่เป็นเหตุใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิไม่ไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการและวธิี
พจิารณาพเิศษตามทีก่ฎหมายกําหนดอยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั  จงึมกีารแกไ้ขใหศ้าล
จงัหวดัทีม่เีขตอํานาจเหนืออําเภอทีต่ ัง้ของศาลากลางจงัหวดัมอีํานาจพจิารณาคดอีาญาทีเ่ดก็และ
เยาวชนกระทําความผดิทีเ่กดิในเขตจงัหวดันัน้โดยนําวธิพีจิารณาคดอีาญาตามพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 มาใชบ้งัคบั 
กบัใหม้กีารเปิดทําการศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัหรอืแผนกคดเียาวชนและครอบครวัใน
ศาลจงัหวดัและจดัตัง้สถานพนิิจ ใหม้เีขตอาํนาจครอบคลุมทุกจงัหวดัภายในสามปี  
 อย่างไรกด็ ีการแกไ้ขทัง้สองครัง้ มไิดม้กีารแกไ้ขเนื้อหาในส่วนทีเ่กีย่วกบักระบวนการ
ยุตธิรรมสําหรบัเดก็และเยาวชน  ทําใหก้ระบวนการยุตธิรรมสําหรบัเดก็และเยาวชนในประเทศ
ไทยอยู ่ภายใตบ้ งัคบักฎหมายฉบบันี ้มาเป็นเวลายาวนานโดยไม ่มกีารแกไ้ขปรบัปร ุง  
ในขณะเดยีวกนัระหว่างน้ีแนวคดิสากลในการปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม 
อาทเิช่น กฎแห่งกรุงปกักิง่ทีอ่อกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ทีป่ระเทศไทยลง
นามเป็นภาค ีมผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2535 เริม่เขา้มามอีทิธพิลทางความคดิต่อ
บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครวั ดงัจะเหน็ไดจ้ากพฒันาการดา้นการปฏบิตังิานของ 
ศาลเยาวชนและครอบครวัทีเ่ริม่มกีารจดักจิกรรมดา้นการจําแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตาม
เดก็และเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรมขึน้ในศาลเยาวชนและครอบครวัตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2540 เป็นตน้ไป ซึง่ผูว้จิยัจะไดนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อไป 

                 กระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ตามพระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ.2534   

   ขัน้ตอนก่อนฟ้อง 

       เมื่อเจา้หน้าที่ตํารวจจบักุมเดก็และเยาวชนที่กระทําความผดิ จะนําส่งต่อใหก้รมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เพือ่สบืเสาะและพนิิจขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระทาํผดิ และรายงานต่อ
ศาลเยาวชนและครอบครวั นอกจากนัน้ยงัทาํการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ ซึง่วธิกีาร
จาํแนกเดก็และเยาวชนมดีงัน้ี 

1.  การจาํแนกขัน้ตน้ (ระยะรบัตวั) หรอืการแบ่งแยกเดก็และเยาวชนเพื่อแยกควบคุมตวั 
หรอืแยกดูแลหรอืแยกการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน แบ่งออกเป็น การปล่อยตวัชัว่คราว การดูแล
และการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนกรณีไม่ปล่อยตวัชัว่คราวระหว่างอยู่ในสถานแรกรบั ซึ่งในทาง

                                                 
       9 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั (ฉบบัที ่3) พ.ศ.
2543 
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ปฏบิตัจิะมกีารจาํแนกอกีประเภทหน่ึงคอืการจาํแนกเพื่อการหนัเหคดอีอกจากกระบวนการยุตธิรรม 
โดยการนําบทบญัญตัมิาตรา 63 มาตคีวามขยายเพือ่ปรบัใช ้
  2. การจาํแนกเพือ่หาสาเหตุของการกระทาํผดิและวางแผนแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู 

3. การจาํแนกเพื่อการเตรยีมความพรอ้มในการกลบัคนืสู่สงัคม  
พนกังานคุมประพฤตขิองกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมหีน้าทีเ่บือ้งตน้ในอนัที่

กลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนกระทําผดิดว้ยความระมดัระวงั เพื่อเสนอต่อพนักงาน
อยัการ  ศาลเยาวชนและครอบครวั พนักงานคุมประพฤติจะทําหน้าที่สบืข้อเท็จจรงิเบื้องต้นซึ่ง
รวมทัง้การสมัภาษณ์และใหก้ารแนะนําเกีย่วกบัสทิธทิางกฎหมายของเดก็และเยาวชน ถา้ผูป้กครอง
ไม่พรอ้มที่จะตดิต่อหาผูช้่วยเหลอืทางกฎหมาย ทางพนักงานคุมประพฤตจิะต้องพบปะผูป้กครอง
เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองถึงสถานะของเด็กและเยาวชน รวมทัง้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสิทธิทาง
กฎหมายของเดก็ของเยาวชน  นอกจากนัน้พนักงานคุมประพฤตจิะตอ้งตดิต่อกบัครอบครวัพยานที ่
รูเ้หน็ เหยือ่ของการกระทาํผดิ เจา้หน้าทีต่ํารวจผูจ้บักุม เพื่อนของเยาวชน รวมทัง้เพื่อนบา้น เพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่ครอบคลุมที่สุด พนักงานคุมประพฤติอาจจะต้องติดต่อกบัโรงเรยีนและหน่วยงานอื่นที่
ทาํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

             ขัน้ตอนการพิจารณาคดี 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดต้องอาศัยข้อมูลการ

สบืเสาะขอ้เทจ็จรงิ (Investigation) จากพนักงานคุมประพฤตปิระกอบดุลพนิิจ โดยทีพ่นักงานคุม
ประพฤตจิะมหีน้าทีส่บืเสาะและพนิิจเรื่อง อายุ ประวตั ิความประพฤต ิสตปิญัญา การศกึษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจติ นิสยั อาชพี และฐานะของเดก็หรอืเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทําผดิ และของ
บดิามารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยู ่ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่กีย่วกบัเดก็
หรอืเยาวชนนัน้ รวมทัง้สาเหตุแห่งการกระทําความผดิ เพื่อรายงานต่อศาลซึ่งเรยีกว่า “การศกึษา
ทางสงัคม” (Social Study) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็หรอืเยาวชน ซึง่จะตอ้งสมบูรณ์ก่อนทีศ่าลจะพจิารณา
คดี รายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงควรมีการวินิจฉัยสภาพจิตและร่างกายเบื้องต้น (Diagnosis)  
และแผนการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน ส่วนสําคญัของแผนแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอื
เยาวชนก็ คือ ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในแง่ของการปฏิบัติที่เป็นไปได้ ในรายงาน
ดงักล่าวพนักงานคุมประพฤตจิะตอ้งเสนอความเหน็ว่าสมควรหรอืไม่ทีจ่ะคงใหเ้ยาวชนอยู่ในชุมชน
ต่อไป ถา้คาํตอบของศาลเหน็วา่เป็นการสมควร วธิกีารคุมประพฤตกิจ็ะถูกกาํหนดขึน้โดยศาล 
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วิธีการสาํหรบัเดก็และเยาวชนในคดีอาญา10  มกีารกาํหนดไวเ้ป็น 2 กรณ ีดงัน้ี 
1. เด็กและเยาวชนมิได้กระทําผิด11 เมื่อปรากฏจากการพิจารณาคดีเห็นว่า 

จําเลยมไิดก้ระทําผดิจรงิตามทีฟ้่อง ศาลจะพพิากษาปล่อยตวัไป แต่ถา้ศาลเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควร
เกีย่วกบัสวสัดภิาพของเดก็หรอืเยาวชนนัน้ ศาลมอีาํนาจทีจ่ะกําหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัความประพฤติ
ของเดก็หรอืเยาวชนนัน้ดงัต่อไปน้ีกไ็ด ้กล่าวคอื 

1) หา้มมใิหเ้ขา้ไปในสถานทีอ่นัจะจงูใจใหป้ระพฤตชิัว่ 
2) ห้ามออกนอกที่พกัอาศยัในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือได้รบั

อนุญาตจาก พอ่แม ่ผูป้กครอง หรอืบุคคลทีเ่ดก็หรอืเยาวชนนัน้อาศยัอยูด่ว้ย 
3) หา้มคบหาสมาคมกบับุคคลหรอืประเภทของบุคคลทีศ่าลเหน็วา่ไมส่มควร 
4) หา้มกระทาํการใดอนัจงูใจใหเ้ดก็หรอืเยาวชนประพฤตชิัว่ 
5) ให้ไปรายงานตัวต่อศาลหรอืพนักงานคุมประพฤติ พนักงานสงเคราะห์เป็น 

ครัง้คราว  
6) ใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรม หรอืประกอบอาชพีเป็นกจิจะลกัษณะ 
ในทางปฏบิตัศิาลมกัจะกําหนดใหม้ารายงานตวัต่อพนักงานคุมประพฤติเป็น

ครัง้คราว เป็นเงือ่นไขหลกัและกําหนดเงือ่นไขอื่นประกอบ เพื่อตดิตามผลของการปฏบิตัติวัของเดก็
หรือเยาวชนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดหรือไม่ ซึ่งศาลจะต้องกําหนดระยะเวลาแห่ง 
การปฏบิตัติามเงือ่นไขดว้ย แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่เวลาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนนัน้จะมอีายคุรบ 24 ปี 

2. เดก็หรือเยาวชนกระทาํผิดตามท่ีฟ้อง 
 2.1 กรณีเดก็อายกุว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องรบัโทษ 12   
ศาลมีอาํนาจใช้วิธีการสาํหรบัเดก็หรือเยาวชน  ดงัน้ี 
1) วา่กล่าวตกัเตอืนแลว้ปล่อยตวัไป 
2) มอบตวัใหบ้ดิามารดา หรอืผูป้กครอง โดยวางขอ้กาํหนดไมใ่หเ้กดิเหตุรา้ย 
3) มอบตวัใหบุ้คคลทีเ่ดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยู ่โดยวางขอ้กาํหนดตามขอ้ 2 
4) มอบตัวให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู ่ 

โดยกาํหนดเงือ่นไขคุมประพฤตดิว้ย 
5) มอบตวัเดก็ใหบุ้คคล หรอืองคก์รทีเ่หน็สมควรเป็นผูด้แูลสัง่สอน 

                                                 
       10 ซึง่แบง่แยกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื 
- จํากดัอิสรภาพ ได้แก่ การส่งตวัเด็กหรอืเยาวชนไปโรงเรยีน หรอืสถานฝึกและอบรมของสถานพนิิจฯ ตาม
ระยะเวลาทีศ่าลกาํหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนนัน้จะมอีายคุรบ 24 ปี 
- ไม่จํากดัอิสรภาพ ได้แก่ การว่ากล่าวตกัเตือน การมอบตวัหรอืเยาวชนให้ผู้ปกครองดูแล และวางขอ้กําหนด
ผูป้กครอง การคุมประพฤต ิการมอบตวัเดก็หรอืเยาวชนใหบุ้คคลหรอืองคก์ารอื่นดแูล อบรมสัง่สอน 
       11 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 
มาตรา 100 
     12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74  
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6)  สง่ตวัไปยงัโรงเรยีน สถานฝึกอบรม หรอืสถานทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ฝึกอบรมเดก็ จนกวา่อาย ุ18 ปี 
2.2 กรณีเดก็อายกุว่า 15 ปี แต่ตํา่กว่า 18 ปี 

      2.2.1 กรณีท่ีศาลเหน็ว่าไม่สมควรลงโทษ ศาลมีอาํนาจใช้วิธีการสาํหรบัเดก็
หรือเยาวชน13  ดงัน้ี 

1) วา่กล่าวตกัเตอืนแลว้ปล่อยตวัไป 
2) มอบตวัใหบ้ดิามารดา หรอืผูป้กครอง โดยวางขอ้กาํหนดไมใ่หเ้กดิเหตุรา้ย 
3) มอบตวัใหบุ้คคลทีเ่ดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยู ่โดยวางขอ้กาํหนดตามขอ้ 2 
4) มอบตัวให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู ่ 

โดยกาํหนดเงือ่นไขคุมประพฤตดิว้ย 
5) มอบตวัเดก็ใหบุ้คคล หรอืองคก์รทีเ่หน็สมควรเป็นผูด้แูลสัง่สอน 
6)  ส่งตวัไปยงัโรงเรยีน สถานฝึกอบรม หรอืสถานทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อฝึกอบรมเดก็ จนกว่าอาย ุ

18 ปี 
             2.2.2 กรณีท่ีศาลเห็นว่าสมควรลงโทษ14 พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลเยาวชน 

และครอบครวัฯ พ.ศ. 2534 ใหอ้ํานาจศาลในการใชว้ธิกีารสําหรบัเดก็และเยาวชน หรอืวธิกีารเพื่อ
ความปลอดภยัแทนการลงโทษ ดงัต่อไปน้ี 
 1) เปลี่ยนโทษจําคุก หรอืวธิกีารเพื่อความปลอดภยัเป็นการกกัและอบรม
ไมเ่กนิอาย ุ24 ปีบรบิรูณ์ 
 2) เปลี่ยนโทษจําคุกเป็นการส่งตวัไปควบคุม เพื่อฝึกและอบรมยงัสถาน
พนิิจฯสถานศกึษา หรอืสถานฝึกอบรมหรอืสถานแนะนําทางจติ ตามเวลาทีก่ําหนด แต่ไมเ่กนิอายุครบ 24 
ปีบรบิรูณ์ 
   3) วางโทษปรับ  ศาลอาจเปลี่ยนโทษปรับเ ป็นคุมความประพฤต ิ 
โดยกาํหนดเงือ่นไขคุมประพฤต ิ

 4) ลงโทษจาํคุก ศาลใชดุ้ลพนิิจรอการลงโทษ
15 โดยมเีงือ่นไขคุมประพฤต ิ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ขอ้เดยีวหรอืหลายขอ้ ไดแ้ก่ 
     - ใหร้ายงานตวัต่อพนกังานคุมประพฤต ิ
   - ใหฝึ้กหดัหรอืทาํงานอาชพีเป็นกจิจะลกัษณะ 

                                                 
     13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 

       14 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 มาตรา 104 
         15 การรอการกําหนดโทษหรอืรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แมว้่าเดก็หรอืเยาวชนจะเคยตอ้งโทษ
จาํคุกหรอืโทษอื่นตามคาํพพิากษามาก่อนแลว้หรอืโทษทีจ่ะลงเป็นโทษอยา่งอื่นนอกเหนือจากโทษจาํคุก หรอืศาล
ไดก้าํหนดโทษจาํคุกเกนิกวา่ 3 ปีกต็าม 
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   - ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการละเว้นใด อันอาจนําไป 
สูก่ารกระทาํผดิในทาํนองเดยีวกนัอกี 

  5) ใหไ้ปรบัการบําบดัรกัษายาเสพตดิใหโ้ทษ ความบกพร่องทางร่างกาย
หรอืทางจติ หรอืความเจบ็ปว่ยทางอื่น เงือ่นไขอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อแกไ้ข ฟ้ืนฟูหรอืป้องกนัมิ
ให้มโีอกาสกระทําผดิอกี เช่น กําหนดให้ทํางานบรกิารสงัคม ตามที่ศาลเหน็สมควรโดยให้อยู่ใน 
การควบคุมดแูลของพนกังานคุมประพฤต ิ

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบจาํนวนและรอ้ยละของจาํเลยทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน ซึง่ศาลตดัสนิ
ลงโทษจําแนกตามประเภทของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ทัว่ราชอาณาจกัร ปี พ.ศ. 2549 – 2552 

 

ปี 2549 -
 2552
ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ

100.0       31,866     100.0   31,207    100.0    32,110   100.0    31,789    100.0

1. จําคุก 0.9       241      0.8       343      1.1      331      1.0     227      0.7      
  ทัง้จําทัง้ปรบั 5.7       1,826   5.7       1,569   5.0      1,964    6.1     2,022    6.4      
  ปรบัอย่างเดียว 12.0      4,322   13.6     3,827   12.3    3,415    10.6   3,920    12.3    

3. กักขงั 0.4       6         -       17        0.1      172      0.5     31        0.1      
4. เปลี่ยนโทษจําคุกหรือกกักันเป็นการกักและอบรม 1.4       141      0.4       131      0.4      632      2.0     245      0.8      
5. เปลี่ยนโทษจําคุกเป็นส่งตัวไปควบคุมและฝึกอบรม 22.4      6,081   19.1     7,120   22.8    7,492    23.3   8,075    25.4    
6. เปลี่ยนโทษปรบัเป็นคุมประพฤติ 1.5       388      1.2       318      1.0      436      1.4     618      1.9      
7. ให้ส่งโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม (ป.อาญา ม.74(5)) 1.8       533      1.7       378      1.2      555      1.7     718      2.3      
8. ให้มอบตัวแก่บุคคลหรือองค์กร (ป.อาญา ม.74(4)) 0.7       187      0.6       252      0.8      234      0.7     227      0.7      

   มีเงื่อนไขคุมประพฤติ 24.7      8,710   27.4     8,064   25.9    7,036    22.0   8,197    25.8    
   ไม่มีเงื่อนไขคุมประพฤติ 2.5       1,098   3.4       659      2.1      725      2.3     591      1.9      

10. ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป 8.5       2,562   8.0       2,971   9.5      3,351    10.4   1,286    4.0      
11. อื่นๆ 17.5      5,771   18.1     5,558   17.8    5,767    18.0   5,632    17.7    

9. มอบตวัแก่บิดามารดา

ปี 2549
ประเภทการกาํหนดโทษ

รวม

2. ปรบั

ปี 2552ปี 2550 ปี 2551

 
ท่ีมา : รายงานสถติคิดศีาลทัว่ประเทศ ประจาํปี พ.ศ. 2549 – 2552 สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
 

จากตาราง แสดงจาํเลยทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน ซึง่ศาลตดัสนิลงโทษจาํแนกตามประเภท
ของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ประจาํปี พ.ศ. 2549 - 2552 
พบว่าเดก็และเยาวชนสว่นใหญ่ไดร้บัการกําหนดโทษ โดยใชว้ธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนประเภท
ไม่จาํกดัอสิรภาพ มอบตวัแก่บดิามารดา รอ้ยละ 27.2 โดยแบ่งออกเป็นมเีงื่อนไขคุมประพฤตริอ้ยละ 
24.7 และไม่มเีงื่อนไขคุมประพฤตริอ้ยละ 2.5 ว่ากล่าวตกัเตอืน รอ้ยละ 8.5 เปลีย่นโทษปรบัเป็น 
คุมประพฤต ิรอ้ยละ 1.5 ส่งโรงเรยีนหรอืสถานฝึกอบรม (ป.อาญา ม.74(5)) รอ้ยละ 1.8 มอบตวั 
แก่บุคคลหรอืองคก์ร(ป.อาญา ม.74(4)) รอ้ยละ 0.7 นอกจากน้ียงัมกีารกําหนดโทษโดยการปรบั 
รอ้ยละ 17.7 แบ่งออกเป็นปรบัอยา่งเดยีว รอ้ยละ 12.0 ทัง้จาํทัง้ปรบั รอ้ยละ 5.7   
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ส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รบัการกําหนดโทษ โดยใช้วิธีการสําหรบัเด็กและเยาวชน
ประเภทจํากดัอสิรภาพ เปลีย่นโทษจาํคุกหรอืกกักนัเป็นการกกัและอบรม รอ้ยละ 1.4 เปลีย่นโทษ
จาํคุกเป็นสง่ตวัไปควบคุมและฝึกอบรม รอ้ยละ 22.4 และมเีพยีงรอ้ยละ 0.9 ทีก่าํหนดโทษจาํคุก  

 ขัน้ตอนหลงัคาํพิพากษา  
ในกรณีเด็กและเยาวชนได้รบัการกําหนดโทษต้องถูกคุมประพฤติ ศาลเยาวชน 

และครอบครวัจะเป็นผูก้ําหนดวธิกีารคุมประพฤตเิดก็และเยาวชน (Juvenile Probation) ซึ่งเป็น
ข้อกําหนดทางตุลาการที่ใช้ต่อเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน  
และยนิยอมใหเ้ดก็และเยาวชนผูน้ัน้ยงัคงอยู่ในชุมชน โดยมพีนักงานคุมประพฤตทิําหน้าที่กํากบั
ดูแลหรอืการสอดส่อง (Supervision) จะต้องกําหนดการดูแลใหด้ทีีสุ่ด ซึ่งรวมทัง้การระแวดระวงั 
การใหบ้รกิาร การใหค้าํแนะนําปรกึษา หรอืการทีช่ีนํ้าการระแวดระวงัเกีย่วกบัการเป็นตวักลางทีใ่ห้
การดูแลเด็กและเยาวชนให้สามารถปรบัตวัได้ในชุมชนให้สามารถกลบัคืนสู่ระบบโรงเรยีนหรอื
สามารถผ่านพน้การคุมประพฤต ิไปดว้ยด ีและในขณะเดยีวกนัหากเยาวชนกระทําผดิกฎหมายอกี 
พนักงานคุมประพฤติก็จะต้องกําหนดนโยบายหรอืแผนขึ้นใหม่อกีครัง้หน่ึงสําหรบัเยาวชนผู้นัน้  
ทัง้น้ีโดยมีอาสาสมคัรที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็ก 
หรอืเยาวชนกลบัคนืสูส่งัคมไดโ้ดยสวสัดภิาพ และเป็นปกตสิขุดงัเดมิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

แผนผงัท่ี 3 แสดงกระบวนการเก่ียวกบัคดีอาญาท่ีเดก็หรือเยาวชนถกูกล่าวหาว่ากระทาํความผิด 
ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปล่อยตวัชัว่คราว / ผดัฟ้อง ฝากขงั / การควบคมุตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อนุญาตให้ปล่อย 

เมื่อมีการจบักมุเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทาํความผิด  

การควบคมุหรือปล่อยตวัชัว่คราว
เป็นอาํนาจของ ผอ.สถานพินิจ 

ไม่สมควรให้ปล่อย 

ส่งคาํร้อง + ความเหน็ 
ไปยงัศาล 

เพ่ือพิจารณาสัง่ 

ส่งตวัเดก็/เยาวชน 

ไปยงัสถานพินิจ 

การสอบสวน 

สง่ตวัมาศาล 

การพิจารณาคดีของศาล 

พิพากษาคดี 

การควบคมุตวัระหว่างพิจารณา 

ควบคุมไวย้งัสถานพนิิจหรอืสถานที่อื่นใด
ทํานองเดยีวกนัตามทีศ่าลเหน็สมควร 

คาํพพิากษาอื่นๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรมและการคุมประพฤติ  

กรณเีพื่อสงเคราะห์/คุม้ครองสวสัดภิาพ :  
พม./ศธ/แรงงาน/อื่นๆ 

(กรณปีว่ย: ก.สาธารณสุข  
รพ.ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

คาํพิพากษา 
- ปรบั 
- ตกัเตอืน 
- จาํคุก 
- รายงานตวัตามกาํหนด 
- อื่นๆ ตามทีศ่าล
เหน็สมควร 

ฝึกอบรม ณ ศนูย์
ฝึกและอบรมเดก็
และเยาวชน: กรม

พนิิจฯ 

คุมประพฤติ: กรม
คุมประพฤติ 

 เด็ก /เยาวชน 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง จับ 

ดําเนินการตาม  
ป.วิ.อ. มาตรา 134 

ส่งตัวเด็ก/เยาวชน 

ไปยังสถานพินิจ 

กระบวนการสอบสวน 

พงส. ต้องถามปากคํา 

ให้เสร็จใน 24 ชม 
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           ร่างพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ... 
 พฒันาการดา้นกฎหมายหยุดนิ่งอยู่จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการบรหิารศาล
ยุตธิรรมไดม้คีําสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล
เยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 รา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว
กําหนดใหย้กเลิกพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครวั พ.ศ. 2534 และบญัญตัขิึน้ใหม ่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. คงเน้ือหาในบทบญัญตัเิดมิทีม่หีลกัการสอดคลอ้งกบัหลกัสากลไว ้ 
 2. ปรบัปรงุเน้ือหาในบทบญัญตัทิีย่งัไมส่อดคลอ้งกบัหลกัสากล  
             3.  เพิม่เตมิเน้ือหาในบทบญัญตัใิหมใ่หม้ทีางเลอืกในการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนและ
คุม้ครองสวสัดภิาพมากขึน้   

ในระหว่างนั ้นคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติ (กยช .) ได้ยกร่างบทบัญญัติแก้ไข
พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนเกี่ยวกับการบังคับคดีครอบครัว เสนอเข้าคณะรัฐมนตร ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ใ ห้ส่ ง ม ายัง สํ า นั ก ง านศาลยุ ติ ธ ร รม  สํ านั ก ง านศาลยุ ติ ธ ร รม โดย 
คณะกรรมการบรหิารศาลยุติธรรมได้มมีติให้นําร่างของ กยช. มารวมกบัร่างของสํานักงานศาล
ยตุธิรรม เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณารบัหลกัการและสง่ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหาร 
งานยุตธิรรมเดก็และเยาวชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและ
วธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เพือ่ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา 
 คณะรฐัมนตรมีมีติใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลเยาวชนที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ รวมกบัร่างพระราชบญัญตัิทัง้สองฉบบัที่กระทรวง
ยตุธิรรมเสนอ 
 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีากําหนดใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว 3 วาระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึเดอืนมถุินายน 2550 คณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาแลว้ 
มีมติให้ยุบรวมร่างพระราชบัญญัติทัง้สามร่างและ ใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ....” 
 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาร่างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพจิารณา
ตรวจร่างของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ประธานศาลฎกีามบีญัชาใหส้าํนักงานศาลยุตธิรรม
เสนอร่างกฎหมายดงักล่าว ซึง่มหีลกัการและเน้ือหาในสาระสําคญัเช่นเดยีวกนักบัร่างทีอ่ยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที ่ 
28 พฤศจกิายน 2550 แต่การพจิารณาไมแ่ลว้เสรจ็ 
 ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ควรไม่รอ้งขอใหร้ฐัสภาพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิุกฉบบัที่
คา้งการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิและใหห้น่วยงานเจา้ของเรื่องพจิารณา หากเหน็ควร
ดําเนินการใหม้กีารตรากฎหมาย ใหเ้สนอเป็นร่างพระราชบญัญตัิใหม่เพื่อคณะรฐัมนตรพีจิารณา
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ต่อไป ประธานศาลฎกีาจงึมบีญัชาใหส้ํานักงานศาลยุตธิรรมเสนอร่างพระราชบญัญตัศิาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการและเน้ือหา
เช่นเดยีวกบัร่างทีผ่่านการตรวจพจิารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เมื่อวนัที่ 10 
เมษายน 2551 มกีารเสนอรา่งพระราชบญัญตัใินเรื่องดงักล่าวรวม 4 ฉบบั ไดแ้ก่ รา่งทีป่ระธานศาล
ฎกีาเป็นผูเ้สนอ ร่างทีก่ระทรวงยุตธิรรมเป็นผูเ้สนอ ร่างทีน่ายเจรญิ จรรยโ์กมล กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ 
และร่างที่นางผุสด ีตามไท กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ ท้ายที่สุด ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรมมีติรบั
หลกัการรา่งพระราชบญัญตัทิัง้ 4 ฉบบั โดยใหใ้ชร้า่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. .... ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเป็นหลกั เมื่อวนัที่ 1 
เมษายน 2552 
 คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัริะหว่างวนัที ่23 เมษายน ถงึวนัที ่13 
พฤศจกิายน 2552 ผา่นการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรเมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2553 และผา่น
การพจิารณาของวุฒสิภาเมื่อวนัที ่5 เมษายน 2553 สภาผูแ้ทนราษฎรใหค้วามเหน็ชอบตามที่
วุฒิสภาแก้ไขร่างเมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2553 ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ร่าง
พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาความคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ...  
ซึง่นบัเป็นกฎหมายเกีย่วกบัศาลและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัฉบบัที ่17 ของไทย 
  กระบวนการยุติธรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ตามร่างพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ....   
 หลกัการแรกทีถู่กนํามาเป็นหลกัคดิในการรา่งกฎหมายบรรจุไวใ้นรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 
คอื หลกัการที่ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนรบัรองว่า เดก็มีสิทธิท่ีจะได้รบัการดูแลและ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้เดก็พฒันาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเตม็ท่ี  เดก็ควร
เติบโตในส่ิงแวดล้อมของครอบครวัในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรกั และความ
เข้าใจ16 และเชื่อมต่อดว้ยหลกัการตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ทีย่นืยนัว่า ในการกระทาํทัง้ปวงที่
เกี่ยวกบัเดก็ ไม่ว่าจะโดยสถาบนัสงัคมสงเคราะหข์องรฐัหรอืเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่าย
บรหิาร หรอืองค์กรนิติบญัญตัิ  ผลประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึงเป็นลาํดบั
แรก17  นอกจากน้ียงันําแนวคิดในการรบัรองสิทธิของเดก็ในกระบวนการยติุธรรมตามกฎอนั
เป็นมาตรฐานขัน้ตํา่ของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแก่คดีเดก็และ
เยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง 18และได้รับประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ว่าทุกขัน้ตอนในกระบวนการยุติธรรม สทิธิข ัน้มูลฐานจะต้องได้รบัการคุ้มครอง เช่น สทิธิได้รบั 
การสนันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้รสิุทธิ ์จนกว่าจะได้รบัการพสิูจน์ว่ามคีวามผดิตามกฎหมาย สทิธิ

                                                 
       

16 อารมัภบท อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 

      
17 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่3(1.)        

       
18

 [1] กฎแหง่กรงุปกักิง่ ขอ้ 7 
        อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่40(2 ข.)   
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ไดร้บัการแจง้ขอ้หาทนัทแีละโดยตรง หรอืโดยบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย  สทิธทิีจ่ะให้
บดิามารดาหรอืผูป้กครองปรากฏตวัอยู่ดว้ย สทิธไิดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมาย สทิธทิีจ่ะต่อสู้
คด ีสทิธทิีจ่ะไม่ใหถ้้อยคําปรกึษาและจะไม่ถูกบงัคบัใหเ้บกิความหรอืสารภาพผดิ สามารถซกัถาม
หรอืซกัคา้นพยาน ใหพ้ยานของตนเขา้มสี่วนร่วม สทิธทิีจ่ะอุทธรณ์ โดยสทิธต่ิางๆ เหล่าน้ีถูกนํามา
บญัญตัริบัรองไวอ้ยา่งครบถว้นในรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัใหม ่นอกจากน้ีในรา่งพระราชบญัญตัยิงัมี
บทบญัญัติยืนยนัหลักประกนัตามอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่า จะไม่มีเด็กคนใดถกูลิดรอน
เสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ การจบักมุกกัขงัหรือจาํคุกเด็กจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านัน้ ให้มีระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสุดอย่าง
เหมาะสม เดก็ทุกคนท่ีถกูลิดรอนเสรีภาพจะได้รบัการปฏิบติัด้วยมนุษยธรรม ด้วยความ
เคารพในศกัด์ิศรีแต่กาํเนิดของมนุษย ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะถกูแยกต่างหากจากผูใ้หญ่ เว้น
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด  เด็กจะมีสิทธิท่ีจะมีสิทธิติดต่อกับครอบครัว  เว้นแต่ใน
สถานการณ์พิเศษและเด็กทุกคนท่ีถกูลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย   ตลอดจนสิทธิท่ีจะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
เดก็และเยาวชนต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลางซ่ึงจะได้รบัคาํวินิจฉัย
โดยพลนั19  ดงัปรากฏอยู่ในบทบญัญตัหิมวดที ่6  การสอบสวนคดอีาญาของรา่งพระราชบญัญตั ิ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนภายหลงัการจบักุม 
แนวคดิในเรื่องน้ีส่งผลใหม้กีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในกระบวนการยุตธิรรมทีจ่ากเดมิ
เมื่อเจา้พนักงานตํารวจจบัเดก็และเยาวชนจะต้องนําตวัเดก็และเยาวชนส่งสถานพนิิจและคุม้ครอง
เดก็ฯไวเ้พื่อรอการพจิารณาคด ี ซึง่ในขัน้ตอนน้ีสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็มอีาํนาจพจิารณาปล่อย
ชัว่คราวเดก็และเยาวชนได ้ มาสู่กระบวนการหลงัการจบักมุท่ีจะต้องส่งเดก็และเยาวชนไปยงั
ศาลเยาวชนและครอบครวั เพ่ือตรวจสอบการจบัว่าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายหรือไม่  ถ้า
การจบัไม่ชอบ  กไ็ม่สามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ ศาลต้องมีคาํสัง่ปล่อยตวัเดก็
และเยาวชนนัน้ไป20  
 นอกจากน้ีร่างพระราชบญัญตัยิงัยดึถอืหลกัการสําคญัตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ ว่ารฐั
ภาคียอมรบัสิทธิของเดก็ทุกคนท่ีถกูกล่าวหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ท่ีจะได้รบัการปฏิบติั
ต่อในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการส่งเสริมความสาํนึกในศกัด์ิศรีและคุณค่าของเดก็ ซ่ึงจะ
เสริมความเคารพของเดก็ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของผูอ่ื้น และในลกัษณะ
ท่ีต้องคาํนึงถึงอายุของเดก็และความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมการกลบัคืนสู่สงัคม และการมี
บทบาทเชิงสร้างสรรคเ์ดก็ในสงัคม  การท่ีเดก็และเยาวชนจะต้องคืนสู่สงัคมเม่ือยงัมีอายุ
น้อย กลบัมาใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทสร้างสรรค์น้ี21  เป็นหลักการที่มีความสําคญัอย่างมาก 

                                                 
       

19 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ 37 ข) ค) และ ง)  

       
20 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ...... มาตรา 72  

       
21 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่40 1.  
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และเป็นจุดกาํเนิดของมาตรการต่างๆ ทีถู่กออกแบบขึน้ใหมแ่ละปรบัเปลีย่นจากมาตรการเดมิในรา่ง
กฎหมายฉบบัน้ี เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน ใหเ้ดก็หรอืเยาวชนสามารถ
กลบัคนืสูส่งัคมและใชช้วีติไดอ้ยา่งมบีทบาทเชงิสรา้งสรรค ์ โดยมีมาตรการดงัต่อไปน้ี 

 แนวคิดใหม่ในการดแูลเดก็หรือเยาวชนในระหว่างการพิจารณาคดี 

 กรณีเดก็หรอืเยาวชนถูกจบักุมและการจบัเป็นไปโดยชอบ เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธเิดก็ 
ศาลอาจมีคาํสัง่ให้มอบตวัเดก็หรือเยาวชนแก่บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึง
เด็กและเยาวชนอาศยัอยู่ หรือบุคคลหรือองค์การท่ีศาลเห็นสมควร เป็นผู้ดูแลเด็กและ
เยาวชนในระหว่างการดาํเนินคดี โดยศาลจะมคีาํสัง่ใหค้วบคุมเดก็หรอืเยาวชนทีต่อ้งหาว่ากระทาํ
ผดิไวใ้นสถานพนิิจหรอืสถานที่อื่นใดที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายและตามที่ศาลเหน็สมควรกต่็อเม่ือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของเด็กหรอืเยาวชนมลีกัษณะหรอืพฤติการณ์ที่อาจเป็นภยัต่อ
บุคคลอื่นอย่างรา้ยแรงหรอืมเีหตุสมควรประการอื่น  นอกจากน้ีหากปรากฏต่อศาลว่าเดก็และ
เยาวชนมีความจาํเป็นต้องเข้ารบัการบาํบดัรกัษา หรือรบัคาํปรึกษาแนะนําหรือเข้าร่วม
กิจกรรมบาํบดัใด ศาลมีอาํนาจกาํหนดมาตรการนัน้ได้22 
 
มาตรการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละคดักรองเดก็หรือเยาวชนออกจากกระบวนการยติุธรรม 
    มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา 
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ยึดหลักการตามอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ว่า เม่ือเห็น
เหมาะสมและเป็นท่ีพึงปรารถนา ให้กาํหนดมาตรการท่ีจะใช้กบัเดก็ท่ีถกูกล่าวหาว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทัง้น้ีโดยมีเง่ือนไขว่าสิทธิ
มนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมายจะได้รบัการเคารพอย่างเต็มท่ี23  จงึมกีารออกแบบ
มาตรการในการคดักรองเดก็และเยาวชนทีต่อ้งหาว่ากระทาํผดิใหไ้ดร้บัการดแูล แกไ้ข เพื่อออกจาก
กระบวนการยตุธิรรมและกลบัคนืสูส่งัคมโดยสามารถใชช้วีติอยา่งมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคไ์ดเ้รว็ทีสุ่ด  
เรยีกว่า มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา ซึ่งนํามาจากแนวคดิในเรื่องกระบวนการ
ยุตธิรรมเชงิสมานฉันท ์(Restorative Justice) ในการจดัใหม้กีระบวนการจดัทําแผนแกไ้ขบําบดั
ฟ้ืนฟูที่มคีวามร่วมมอืจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเด็กหรอืเยาวชน ฝ่ายผู้เสยีหาย นักจติวทิยา  
นกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืแมแ้ต่ชุมชนหรอืหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาอยา่ง
แท้จรงิ เด็กและเยาวชนเข้าใจว่าการกระทําผดิที่ตนเองได้ก่อขึ้น สร้างความเสยีหายให้แก่ผู้อื่น
อย่างไรและเกิดความสํานึกผิดต่อการกระทําของตนเอง ประสงค์จะปรับปรุงพฤติกรรม 
ขณะเดยีวกนัผูเ้สยีหายต้องไดร้บัการเยยีวยาความเสยีหาย ไดร้บัรูถ้งึปญัหาของเดก็และเยาวชน
เกิดขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจเด็กหรือเยาวชนพร้อมให้อภัยและยินดีที่จะให้โอกาสเด็ก 

                                                 
       

22 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ....... มาตรา 7   

       
23 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่40 3.ข) 
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หรอืเยาวชนกลบัคนืสู่สงัคมอย่างปกตสิุข ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งอื่นทุกฝา่ยสนับสนุนการดําเนินการ
ตามแผนใหส้ําเรจ็ลุล่วง  มาตรการน้ีไดร้บัการออกแบบใหเ้กดิขึน้คู่ขนานไปกบัการดําเนินการใน
กระบวนการยตุธิรรมปกต ิ โดยมจุีดเชื่อมต่อกบักระบวนกระบวนการยตุธิรรมปกต ิ2 ชว่ง  
            ช่วงแรก : มาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญาก่อนฟ้อง24  
   จุดเริม่ตน้ของมาตรการน้ีเกดิจากความพยายามของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
ในการหาวิธีการคดักรองเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม ด้วยการตีความขยาย
บทบญัญตัมิาตรา 63 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชน
และครอบครวั ซึ่งกําหนดเงื่อนไข ว่าเมื่อผูอ้ํานวยการสถานพนิิจพจิารณาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเดก็
หรอืเยาวชนและพฤตกิารณ์แห่งคดแีลว้เหน็ว่าเดก็หรอืเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดไีดโ้ดยไม่ต้อง
ฟ้องและเดก็หรอืเยาวชนนัน้ยนิยอมทีจ่ะอยูใ่นความควบคุมของสถานพนิิจคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
ใหแ้จง้ความเหน็ไปยงัพนกังานอยัการ หากเหน็ชอบ พนกังานงานอยัการมอีาํนาจสัง่ไมฟ้่องเดก็หรอื
เยาวชนนัน้ได้  ซึ่งในความเป็นจรงิบทบญัญัติมาตราดงักล่าวมเีจตนารมณ์แต่เพียงให้เด็กหรือ
เยาวชนเข้าสู่การแก้ไขพฤติกรรมโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนพจิารณาคดขีองศาลเทา่นัน้  ไมส่ามารถคดักรองเดก็ออกจากกระบวนการยตุธิรรมได ้
 ในชัน้รา่งพระราชบญัญตัจิงึไดนํ้าแนวทางการปฏบิตังิานของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนดงักล่าวมาประยุกต์กบัแนวคดิกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์กําหนดเป็นมาตรการ
พเิศษแทนการดําเนินคดอีาญาชัน้ก่อนฟ้อง  โดยเพิม่เงื่อนไขใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเขา้มามี
บทบาทในการตรวจสอบความชอบของกระบวนการจดัทํามาตรการพเิศษในชัน้น้ีเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัประกนัตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่40 ขอ้ 3 ข 
 เมื่อเดก็และเยาวชนขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมอยู่ระหว่างการสอบสวน ก่อนทีจ่ะมกีารฟ้อง
คด ี ในคดทีี่เดก็หรอืเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผดิซึ่งมอีตัราโทษอย่างสูงใหจ้ําคุกไม่เกนิหา้ปี  
ถา้เดก็หรอืเยาวชนไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ําคุก หากเดก็หรอืเยาวชนนัน้
สํานึกในการกระทํา และผูอ้ํานวยการสถานพนิิจพจิารณาโดยคํานึงถงึขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเดก็หรอื
เยาวชนแลว้เหน็ว่า อาจกลบัตนเป็นคนดไีดโ้ดยไมต่อ้งฟ้อง  ใหจ้ดัทาํแผนแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟู  ใหเ้ดก็
หรอืเยาวชนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตั ิ เพื่อปรบัเปลีย่นความประพฤตขิองเดก็หรอืเยาวชน หรอื
ชดเชยความเสยีหายของผู้เสยีหาย หรอืเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชุมชนและสงัคม เสนอต่อ
พนกังานอยัการใหค้วามเหน็ชอบ  หากแผนไดร้บัความเหน็ชอบ ใหม้กีารดาํเนินการตามแผนพรอ้ม
ทัง้รายงานใหศ้าลทราบ  ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิแก่ศาลว่ากระบวนการจดัทําแผนแกไ้ขบําบดั
ฟ้ืนฟูไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ศาลมอีํานาจพจิารณาสัง่ตามที่เหน็สมควร  หากมกีารปฏบิตัติามแผน
สําเรจ็  เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีซึ่งถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผดิในคดทีี่อตัราโทษไม่
ร้ายแรง มีพฤติกรรมที่สามารถแก้ไขพฤติกรรมด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สมควรจะอยู่
กระบวนการยุติธรรมนานเกนิไป ก็จะถูกคดักรองออกไปจากกระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรการ
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พเิศษแทนการดําเนินคดอีาญาใหเ้รว็ทีสุ่ด ส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนกลุ่มน้ีสามารถกลบัคนืสู่สงัคม
และใชช้วีติอยา่งมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  ช่วงท่ีสอง : มาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญาชัน้ศาล25  
  ในขณะที่กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนตีความบทบญัญตัขิยายความมาตรา 63 
ออกไปเพื่อการคดัครองเดก็หรอืเยาวชนออกจากกระบวนการยุตธิรรมใหเ้รว็ทีสุ่ด ศาลเยาวชนและ
ครอบครวักต็ระหนักถงึประโยชน์ของการนําแนวคดิในเรื่องกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทม์า
ประยุกต์ใชใ้นกระบวนพจิารณาคดขีองศาล เพื่อเยยีวยาผูเ้สยีหายและแกไ้ขพฤตกิรรมของเดก็หรอื
เยาวชนทีก่ระทาํความผดิ โดยอาศยัการตคีวามมาตรา 95   พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั เริม่ใชค้รัง้แรกที่ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั โดยใช้ชื่อว่า การประชุมกลุ่มเยียวยา ต่อมาถูกนํามาเป็นส่วนหน่ึงใน
มาตรฐานการปฏบิตัขิองศาลเยาวชนและครอบครวัทีศ่าลเยาวชนและครอบครวักลางประกาศเป็น
นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั ซึ่งก่อนมกีารร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางและศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคหลายแห่งได้มกีารนํา
แนวคิดน้ีไปใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอยู่แล้ว ในชัน้ยกร่างพระราชบัญญัติจึงมีการ
กาํหนดใหม้มีาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญาชัน้ศาลดว้ย   
 ผลทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายต่อเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้เงื่อนไขทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการมาตรการ
พเิศษแทนการดําเนินคดีอาญาชัน้ก่อนฟ้อง แต่การปฏิบตัิตามแผนแก้ไขบําบดัฟ้ืนฟูไม่ประสบ
ผลสําเรจ็และมไิดถู้กคดัครองออกไป กจ็ะต้องกลบัเขา้มาในเสน้ทางของกระบวนการยุตธิรรมปกติ
เช่นเดยีวกบัเดก็และเยาวชนอื่นที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะไดร้บัการคดั
กรองโดยมาตรการพเิศษแทนการดําเนินคดอีาญาชัน้ก่อนฟ้อง จนกระทัง่มกีารฟ้องคดแีละคดอียู่
ระหวา่งพจิารณาในคดทีีเ่ดก็หรอืเยาวชนตอ้งหาวา่กระทาํความผดิซึง่มอีตัราโทษอยา่งสงูใหจ้าํคุกไม่
เกนิยีส่บิปี  ถา้เดก็หรอืเยาวชนไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก ในเวลาใด ๆ 
ก่อนมคีําพพิากษา  หากเดก็หรอืเยาวชนนัน้สํานึกในการกระทํา และผูเ้สยีหายยนิยอม โจทก์ไม่
คดัคา้น พฤตกิารณ์แห่งคดไีม่เป็นภยัรา้ยแรงต่อสงัคมเกนิสมควรศาลเหน็ว่าเดก็หรอืเยาวชนอาจ
กลบัตนเป็นคนดไีด ้และผูเ้สยีหายอาจไดร้บัการชดเชยเยยีวยาตามสมควร ศาลอาจมคีําสัง่ใหจ้ดัทํา
แผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเสนอต่อศาล หากศาล
เหน็ชอบ ให้มคีําสัง่จําหน่ายคดไีว้ชัว่คราว กรณีมกีารปฏบิตัิตามแผนแก้ไขบําบดัฟ้ืนฟูครบถ้วน  
ศาลจะมคีาํสัง่จาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ โดยกฎหมายกาํหนดใหส้ทิธนํิาคดอีาญามาฟ้องเป็น
อนัระงบั  เป็นเครื่องมอืคดักรองเด็กหรอืเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยยดึหลกัการ
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ขอ้ 40 1. และ 3. ข) ทีใ่หเ้ดก็หรอืเยาวชนมโีอกาสออกจากกระบวนการ
ยุตธิรรมใหเ้รว็ที่สุดและสามารถกลบัคนืสู่สงัคมและใชช้วีติอย่างมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ศาลสามารถใชม้าตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญาชัน้ศาลทีเ่ป็นเครื่องมอืในการ
คดัครองเดก็หรอืเยาวชนที่ไม่ควรอยู่ในกระบวนการยุตธิรรมออกไปจากระบบ โดยไม่ต้องทําการ
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พจิารณาคดเีช่นเดยีวกบัมาตรการพเิศษแทนการดําเนินคดอีาญาก่อนฟ้อง โดยมรีปูแบบการจดัทํา
แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูจากการรว่มมอืกนัระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยเชน่เดยีวกนั  
 ความสาํเรจ็ของมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาทัง้ชัน้ก่อนฟ้องและชัน้ศาล
อยู่ท่ีกระบวนการการทาํงานทีทุ่กฝา่ยจะตอ้งร่วมมอืกนัตัง้แต่ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ที่จะต้องใชม้าตรการพเิศษดงักล่าวใหส้อดคล้องต่อวตัถุประสงค์ในการออกแบบเครื่องมอืเพื่อคดั
ครองเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องคง
ประสิทธิภาพการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ดก็หรอืเยาวชนกลบัคนืสู่สงัคมโดยสามารถใชช้วีติ
อยา่งมบีทบาทเชงิสรา้งสรรค ์ตลอดจนกระบวนการจดัทาํแผนแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูจะต้องเกิดขึน้ โดย
ความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วยความร่วมมอืของครอบครวั โรงเรยีน
นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ดว้ยความเขา้ใจ เป็นการปฏิบติังานด้วย
หวัใจไม่ใช่แบบพิธี  

    มาตรการในการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็หรือเยาวชนก่อนมีคาํพิพากษา 

    มาตรการน้ีเป็นเครือ่งมอืทีม่อียูแ่ลว้ในพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 มาตรา 95 ซึ่งกําหนดหลักการไว้แต่เพียงว่า  
ในกรณีทีศ่าลเหน็ว่าตามพฤตกิารณ์แหง่คดยีงัไมส่มควรจะมคีาํพพิากษา  ศาลจะมคีาํสัง่ใหป้ล่อยตวั
จําเลยชัว่คราวหรอืจะส่งตวัไปควบคุมไว้ยงัสถานพนิิจแห่งใดแห่งหน่ึงชัว่คราวหรอืจะใช้วิธีการ
สําหรบัเดก็และเยาวชนไปพลางก่อนกไ็ด ้ ซึ่งในทางปฏบิตัทิี่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครวั
ตคีวามขยายบทบญัญตัมิาตราน้ีอย่างกวา้งขวางเพื่อประโยชน์ในการกําหนดมาตรการในการแกไ้ข 

บําบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนพจิารณา  เมื่อมกีารยกร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจงึไดม้กีาร
ปรบัปรงุขยายขอบเขตการดาํเนินการในการแกไ้ข บําบดัเดก็หรอืเยาวชนใหก้วา้งขึน้เพื่อใหส้ามารถ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกลบัคืนสู่สงัคมและใช้ชีวิตอย่างมบีทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้ หากเด็กหรือ
เยาวชนสามารถปฏบิตัติามคําสัง่ศาลในมาตรการดงักล่าวสําเรจ็  เดก็หรอืเยาวชนกจ็ะถูกคดักรอง
ออกจากกระบวนการยุติธรรม ศาลจะมคีําสัง่ยุตคิดโีดยไม่ต้องมคีําพพิากษา และใหถ้อืว่าสทิธนํิา
คดอีาญามาฟ้องเป็นอนัระงบัไป26

  

   มาตรการในการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็หรือเยาวชนโดยคาํพิพากษา 

   เด็กที่ไม่ได้ถูกคัดกรองออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดอีาญาก่อนฟ้องกด็ ี หรอืมาตรการพเิศษในชัน้ศาลกด็ ีหรอืมาตรการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู
ก่อนมคีําพพิากษาก็ด ี เด็กหรอืเยาวชนคนเหล่านัน้ก็ต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมตลอดสาย
จนกระทัง่ศาลเยาวชนและครอบครวัมคีําพพิากษา  ซึ่งคําพพิากษาของศาลเยาวชนและครอบครวั
มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลงโทษ แต่เพือ่การแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนใหส้ามารถปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมไม่หวนกลบัมากระทําความผดิซํ้า  ดงันัน้บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครวัจงึมไิด้
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จบลงทีก่ารมคีาํพพิากษา  แต่ยงัคงมบีทบาทในการตดิตามดแูลเดก็และเยาวชนเหล่านัน้  ดงัเหน็ได้
จากการทีก่ฎหมายกําหนดใหศ้าลมอีาํนาจในการแกไ้ขคาํพพิากษาไดต้ลอดเวลา ถา้พฤตกิารณ์ของ
เด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป  หลกัการในเรื่องน้ีที่มีอยู่ในพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลเยาวชน 
และครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวัพ.ศ. 2534 ยงัคงนํามาไว้ในร้าง
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีดว้ย  
 ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครวัพพิากษาว่าเด็กหรอืเยาวชนมคีวามผดิสมควรที่จะ
ลงโทษ ศาลมมีาตรการทีส่ามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัเดก็หรอืเยาวชนแต่ละรายอยูส่องรปูแบบ 
 รปูแบบหน่ึง : การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูโดยไมจ่าํกดัอสิรภาพ เป็นกรณีทีศ่าลพพิากษาใหร้อ
การกําหนดโทษหรอืลงโทษจําคุกและรอการลงโทษจําคุก โดยกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤตใิห้
เดก็หรอืเยาวชนเขา้สูก่ระบวนการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูโดยไมจ่าํกดัอสิรภาพ27 
           รปูแบบท่ีสอง : การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู โดยจํากดัอสิรภาพ หรอืการส่งตวัเดก็หรอืเยาวชน
เขา้รบัการฝึกอบรมยงัหน่วยงานในความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน28   
 ในพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั
พ.ศ. 2534 ไมม่กีารกําหนดถงึความแตกต่างระหว่างการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู โดยจาํกดัอสิรภาพและ
ไม่จํากัดอิสรภาพไว้ แม้ในทางปฏิบัติจะมีการแบ่งแยกจากกันไว้ชัดเจนแล้วก็ตาม ในร่าง
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไดใ้หค้วามหมายการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูไวใ้นบททัว่ไปและใหค้วามหมายการ
ฝึกอบรม วา่คอืการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูโดยมกีารควบคุม29 

 มาตรการประสานเครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กหรือ
เยาวชน 

 เป็นที่ยอมรบักนัว่าการแก้ปญัหาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดไม่สามารถดําเนินงานโดย
หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมโดยลําพงั จาํตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น ไมว่่าจะเป็น
สถาบนัครอบครวั สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์รพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม ชุมชน  
จงึเกดิแนวคดิในการสรา้งเครอืขา่ยในการทํางานดา้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนนํามา
บรรจุเป็นหลกัการไวใ้นร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี  ทัง้เครอืขา่ยในการทํางานดา้นการแกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนแบบไมจ่าํกดัอสิรภาพและแบบจาํกดัอสิรภาพ 

 เครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชนแบบไม่จาํกดั
อิสรภาพ 

 หลักการสําคญัในกฎอนัเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงาน
ยุตธิรรมเกี่ยวแก่คดเีดก็และเยาวชนหรอืกฎแห่งกรุงปกักิง่ ขอ้ 19.1 หลกัการใหใ้ชว้ธิขีองสถาน

                                                 
       27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 , มาตรา 74 - 76 

        
28 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ..... มาตรา 104 

        
29 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ..... มาตรา 4 
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ฝึกอบรมแบบปิดให้น้อยที่สุด โดยควรจดัเป็นหนทางสุดท้ายของการวางขอ้กําหนดและให้อยู่ใน
ระยะเวลาทีส่ ัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่าํเป็น  ซึง่ศาลเยาวชนและครอบครวัไดม้กีารนํามาปฏบิตักินัเป็นเวลานาน
แลว้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสถติใินตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบจาํนวนและรอ้ยละของจาํเลยทีเ่ป็น
เดก็และเยาวชน ซึง่ศาลตดัสนิลงโทษจาํแนกตามประเภทของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ปี พ.ศ. 2549 – 2552 จะพบ ศาลใชว้ธิกีารสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชนไม่
จํากดัอิสรภาพเป็นส่วนใหญ่  คงใช้วธิีการสําหรบัเด็กหรอืเยาวชนจํากดัอสิรภาพเพยีงประมาณ  
รอ้ยละ 20 เทา่นัน้  
 ในร่างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี จงึมบีทบญัญตัิใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัรบัจดแจ้งส่วน
ราชการและองคก์ารดา้นเดก็ เยาวชน สตร ีหรอืครอบครวัทีป่ระสงคจ์ะปฏบิตังิานดา้นแกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟู ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ดา้นใหค้ําปรกึษาแนะนําร่วมกบัศาลเยาวชน เป็นการเปิดช่องทางเขา้สู่
ระบบทีใ่หภ้าคเอกชนและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการแกป้ญัหาเดก็และเยาวชน โดยมบีทบญัญตัิ
ใหส้ว่นราชการและองคก์ารเหล่านัน้ไดร้บัคา่ตอบแทนในการดาํเนินการ30  

  เครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบจํากดั
อิสรภาพ 

 ร่างพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีมบีทบญัญตัิให้อธิบดีกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี
อาํนาจออกใบอนุญาตใหส้ว่นราชการหรอืเอกชนจดัตัง้สถานศกึษา สถานฝึกอบรม  สถานทีแ่นะนํา
ทางจติเกี่ยวกบัเด็กหรอืเยาวชนที่กระทําความผดิ31  เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ส่วนราชการที่
เกีย่วขอ้งหรอืภาคเอกชนทีม่คีวามพรอ้มสามารถเขา้ร่วมดําเนินงานดา้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็
หรอืเยาวชนแบบจาํกดัอสิรภาพกบักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
        

30 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ...... มาตรา 32 , 33  

       
31

 รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ...... มาตรา 55  
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แผนผงัท่ี 4 แสดงกระบวนการเก่ียวกบัคดีอาญาท่ีเดก็หรือเยาวชนถกูกล่าวหาว่ากระทาํความผิด 
ตามร่างพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ังไปรับการแก้ไขบําบัด
ก่อนมีคําพิพากษา 

ไม่สําเร็จ สําเร็จ 

จําหน่ายคดี 

พิพากษา 

ฟอง / ผัดฟองปล่อย
ชั่วคราว 

พิจารณาคดี 

มาตรการพิเศษชั้นพิจารณา 

ไม่สําเร็จ สําเร็จ 

จําหน่ายคดี 

รอ+คุมประพฤติ ส่งฝกอบรม 

สถานฝกอบรม 

สถานที่อื่นที่จัดตั้งตามกฎหมาย +
ศาลเห็นสมควร 

เด็ก /เยาวชน 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

เข้าหาพนักงาน
สอบสวนเอง 

 

จับ 

คดีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ที่จะใช้มาตรการพิเศษ

ก่อนฟอง 

รายงานศาลเพื่อตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย 

งดการสอบสวนเฉพาะเด็ก/เยาวชน  

ดําเนินคดี 

ไม่ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติตามแผน 

ส่ังไม่ฟอง 

สอบถามเบ้ืองต้น 

ดําเนินการตาม  
ป.วิ.อ. มาตรา 134 

ส่งตัวเด็ก/เยาวชนไปศาลเพื่อ
ตรวจสอบการจับ 

กระบวนการสอบสวน 

สืบเสาะและพินิจ 

มาตรการพิเศษก่อนฟอง  
(คดีจําคุกไม่เกิน 5 ป) 
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              2.3.2 พฒันาการด้านการปฏิบติังานของศาลเยาวชนและครอบครวัในประเทศไทย32 

              1)  การปฏิบติังานในระยะเร่ิมต้น : เน้นบทบาทสงเคราะหช่์วยเหลือ 

       (ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงก่อนปี พ.ศ. 2540) 

 เมื่อแรกทีป่ระเทศไทยยอมรบัแนวความคดิในการมกีระบวนการยุตธิรรมทางอาญาสาํหรบั
ผูก้ระทําความผดิทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนเป็นการเฉพาะ มกีารจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชนขึน้ในปี 
พ.ศ. 2595 ซึง่ในขณะนัน้จาํกดับทบาทเฉพาะเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเท่านัน้ โดยมี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ .ศ .2494 เป็นเครื่องกําหนดทิศทางใน 
การปฏบิตังิานใหแ้ก่ศาล  

 หลกัในการปฏบิตัิงานของศาลในขณะนัน้ จะเน้นให้มกีารอบรมสัง่สอนเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการพจิารณา หากหลงัการอบรมแลว้เดก็และเยาวชนมกีารสํานึกผดิ ยอมที่จะปรบัปรุง
ตนเองและมผีูป้กครองมาศาลแถลงยนืยนัว่าพรอ้มรบัเดก็และเยาวชนนัน้กลบัไปดูแล แต่หากศาล
พจิารณาแล้วพบว่าเด็กและเยาวชนผู้กระทําความผดิจําเป็นต้องปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ศาลจะ
มอบหมายใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดัทาํหน้าทีป่รบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเดก็และเยาวชน แต่เน่ืองจากขอ้จํากดัดา้นงบประมาณในการดําเนินงานของสถานพนิิจฯ 
ที่มไีม่เพยีงพอ  ศาลคดเีดก็และเยาวชนในขณะนัน้ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักดัของสถานพนิิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงกําหนดนโยบายให้ผู้พิพากษาสมทบ และกรรมการสงเคราะห์
ดําเนินงานดา้นสงเคราะหช์่วยเหลอืเดก็และเยาวชนทีอ่ยู่ในความดูแลของสถานพนิิจฯในดา้นชวีติ 
ความเป็นอยู่เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏบิตังิานของสถานพนิิจเเละคุม้ครองเดก็และเยาวชนที่มี
งบประมาณไมเ่พยีงพอ 

ต่อมามกีารแก้ไขกฎหมายขยายการจดัตัง้ศาลคดเีดก็และเยาวชนออกไปในส่วนภูมภิาค 
และมกีารแก้ไขกฎหมายครัง้สําคญัปรบัเปลี่ยนจากศาลเดก็และเยาวชนที่มขีอบเขตหน้าที่เฉพาะ
กระบวนการพจิารณาคดอีาญาที่เด็กและเยาวชนกระทําผดิไปสู่ศาลเยาวชนและครอบครวั ซึ่งมี
บทบาทอกีดา้นหน่ึงในการพจิารณาพพิากษาคดคีรอบครวัเพิม่ขึน้ การปฏบิตังิานของศาลเยาวชน
และครอบครวัที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเฉพาะที่อยู่ในสถานพินิจและ
คุม้ครองเดก็ เริม่ขยายไปสู่การช่วยเหลอืสงเคราะห์หลงัปล่อยตวัออกจากสถานพนิิจฯ และเริม่มี
แนวคดิในการประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกใหเ้ขา้มามสีว่นช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน
ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของศาล โดยศาลเยาวชนและครอบครวัจดักิจกรรมในรูปของโครงการ  
แต่การดําเนินการยังจํากัดอยู่ภายใต้กรอบความคิดในเรื่องการสงเคราะห์ช่วยเหลือเท่านัน้  
                                                 
       

32
 เรยีบเรยีงโดย อภริด ีโพธิพ์รอ้ม ขอ้มลูจาก, “มุมมองยุทธศาสตรศ์าลยุตธิรรมกบังานคุม้ครองเสรภีาพเดก็

และเยาวชน” งานนําเสนอการประชุมวชิาการระดบัชาต ิว่าดว้ยงานยุตธิรรม ครัง้ที ่4 : การพฒันากระบวนการ
ยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน , หน้า 2:1:4 - 2:1:7 หนงัสอืและเอกสารทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อการปฏบิตังิานของศาล
เยาวชนและครอบครวั และบทสมัภาษณ์ของอดตีผู้บรหิารศาลเยาวชนและครอบครวั และผู้พพิากษาสมทบที่มี
บทบาทเกีย่วขอ้งกบังานแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูและตดิตามเดก็และเยาวชนตามภาคผนวกที ่2 
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ซึง่การดาํเนินกจิกรรมของศาลเยาวชนและครอบครวัตอ้งอาศยัแหล่งเงนิทุนจากผูพ้พิากษาสมทบใน
ศาลนัน้ๆ เน่ืองจากงบประมาณที่ศาลเยาวชนและครอบครวัได้รบัจดัสรรมา ลําพงันําไปใช้ใน 
การดําเนินงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในความดูแลของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัแต่ละแหง่นัน้  กม็จีาํนวนไมเ่พยีงพออยูแ่ลว้ 

             2) การปฏิบติังานในระยะท่ีเร่ิมได้รบัอิทธิพลจากแนวคิดสากลเก่ียวกบัการ
ดาํเนินคดีเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด : ปรบับทบาทเข้าสู่การจาํแนก แก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็
และเยาวชนและการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีท่ี
เดก็หรือเยาวชนกระทาํความผิด (ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2547 )  

   การปฏิบตัิงานที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคงดําเนินต่อมาจนถึงช่วงก่อนปี พ.ศ.  
2540 ซึง่ก่อนหน้านัน้เริม่เกดิกระแสความคดิในเรื่องสทิธมินุษยชน¨อนันําไปสูก่ารบญัญตักิฎอนัเป็น
มาตรฐานขัน้ตํ่าของสหประชาชาตวิ่าดว้ยการบรหิารงานยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน (Beijing 
Rules) ในปี พ.ศ.2528 การประกาศอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ ในปี พ.ศ.2532 ซึ่งประเทศไทยลง
นามเป็นภาค ี อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ มผีลบงัคบัเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2536 และมกีารรบัรอง
สทิธขิองเดก็ เยาวชน บุคคลในครอบครวัทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองโดยรฐัจากการใชค้วามรุนแรงและ
การปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรมไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ประกอบกบั
ประสบการณ์การปฏบิตังิานทีผ่่านมาของศาลเยาวชนและครอบครวัพบว่า เดก็และเยาวชนทีถู่กส่ง
ตวัไปควบคุมเพือ่ฝึกอบรมยงัสถานพนิิจฯหรอืรอการลงโทษและคุมความประพฤตโิดยใหร้ายงานตวั
ต่อพนกังานคุมประพฤตแิต่เพยีงอย่างเดยีว ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหด้ขีึน้ได ้ยงัคงหวน
กลบัมากระทําความผดิซํ้าอกี ทําใหผู้บ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวับางส่วนเริม่ทําการศกึษา
พบว่า การปฏิบตัิงานของศาลเยาวชนและครอบครวัที่ผ่านมาโดยอาศยักระบวนการฝึกอบรมใน
ระบบปิดยงัสถานพินิจและคุ้มครองเด็กซึ่งมีข้อจํากดัด้านงบประมาณในการดําเนินงานกบัการ
ช่วยเหลอืแบบสงัคมสงเคราะหท์ี่บุคคลากรของศาลทําอยู่หรอืการคุมประพฤติในระบบเดมิ ยงัไม่
สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผดิได้  จําเป็นต้องนํากระบวนการแก้ไข 
บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในรปูแบบอื่น ๆ มาชว่ยเสรมิการปฏบิตังิานของสถานพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชนควบคู่ไปกบัการ ช่วยเหลอืสงเคราะห ์จงึจะสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็
และเยาวชนไดอ้ย่างยัง่ยนื นอกจากน้ีศาลเยาวชนและครอบครวัเหล่านัน้ยงัเร่ิมเหน็ความสาํคญั
ของความสมัพนัธ์ในครอบครวั ตลอดจนการทําให้ชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ผู้กระทาํผิดสามารถกลบัไปใช้ชีวิตในชุมชนโดยได้รบัการยอมรบัของคนในชุมชน ว่าเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทําให้เดก็และเยาวชนสามารถกลบัคืนสู่สงัคมได้อย่างปกติสุข มาใช้เป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน  
 จากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดา้นจาํแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและตดิตามเดก็
และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั จากอดตีจนถงึปจัจุบนัตามภาคผนวก 2 จะพบวา่ ในชว่ง
ปี พ.ศ. 2540 ศาลเยาวชนและครอบครวัเริม่ตระหนักถงึความสาํคญัของการใชก้ระบวนการแกไ้ข 
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บําบดั ฟ้ืนฟูในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยการดําเนินการยงัเป็นไปในรูปแบบของ 
การทุ่มสรรพกําลงัไปทีเ่ดก็หรอืเยาวชนทีถู่กส่งไปฝึกอบรมทีส่ถานพนิิจฯ ดว้ยการจดัเป็นโครงการ
เสรมิการปฏบิตัิงานของสถานพนิิจที่ไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมคีุณภาพเพยีงพอเพราะขาด
ปจัจยัเอือ้หนุนทางดา้นงบประมาณและบุคคลากร ในฐานะทีส่ถานพนิิจฯ เป็นหน่วยงานในสงักดัที่
ศาลเยาวชนและครอบครวัตอ้งดแูลรบัผดิชอบ   
 ในช่วงปีพ.ศ. 2543 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตัง้และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ. 2534ในสว่นทีเ่กีย่วกบัผูผ้ดิชอบงานของสถานพนิิจและผูม้อีาํนาจออกใบอนุญาตให้
เอกชนจดัตัง้สถานศกึษา สถานฝึกและอบรมหรอืสถานแนะนําทางจติเกีย่วกบัเดก็หรอืเยาวชน อนั
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากภายหลังที่ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วาง
หลกัประกนัความเป็นอสิระของศาล  โดยกําหนดใหม้สีํานักงานศาลยุตธิรรมเป็นหน่วยงานธุรการ 
แยกจากกระทรวงยุตธิรรม  รฐับาลในขณะนัน้มนีโยบายใหส้ถานพนิิจยงัคงสงักดัอยู่กบักระทรวง
ยุติธรรม จึงมิได้กําหนดให้สถานพินิจเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม  ซ่ึงเหตุการณ์
ดงักล่าวส่งผลอย่างสาํคญัต่อสถานการณ์การปฏิบติัต่อเดก็หรือเยาวชนในบทบาทอาํนาจ
หน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครวักบัสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีเคย
ดาํเนินการร่วมกนัอย่างเป็นองคร์วม  ไปสู่การดาํเนินงานในลกัษณะเส้นคู่ขนาน  ถึงขนาด
ก่อให้เกิดทศันคติว่า ศาลเยาวชนและครอบครวัมีหน้าท่ีเพียงพิจารณาพิพากษาคดี  การ
ดาํเนินการหลงัคาํพิพากษาเป็นบทบาทหน้าท่ีของสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
ซ่ึงต่อมาเปล่ียนสถานะเป็นกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
 ทศันคติดงักล่าวส่งผลกระทบต่อแนวทางการปฏิบตัิงานที่เคยดําเนินการร่วมกนัในอดีต
อย่างรุนแรง  ถึงขนาดเป็นสิง่ที่ต่างคนต่างทํา ไม่เกี่ยวข้องกนั เกิดข้อจํากดัในการเข้าไปจดัทํา
กจิกรรมใหแ้ก่เดก็หรอืเยาวชนในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ ประกอบกบัอทิธพิลแนวคดิจากกฎอนั
เป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบรหิารงานยุติธรรมเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน 
(Beijing Rules) ทีใ่ชว้ธิกีารของสถานฝึกอบรมแบบปิดใหน้้อยทีส่ดุ การสง่เดก็และเยาวชนเขา้สถาน
ฝึกอบรมแบบปิด ควรจดัเป็นหนทางสุดทา้ย ทาํใหน้โยบายของศาลเยาวชนและครอบครวักลางและ
ศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคในการจดัทําโครงการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนจงึ
เปลีย่นเป้าหมายจากเดก็และเยาวชนทีถู่กสง่ตวัไปฝึกอบรมในสถานพนิิจ ไปเป็นเดก็และเยาวชน
กลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ในความดแูลของศาลเยาวชนชนและครอบครวั 
 ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางไดเ้ริม่จดัตัง้หน่วยงานในการ
แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูในรูปแบบทีแ่ตกต่างจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ขึน้ อย่างเช่น โรงพยาบาล
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรยีนฟ้าใส และกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบตัิงานของศาล
เยาวชนและครอบครวัในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่
กระบวนการยุตธิรรมในภาพรวม โดยมไิดมุ้่งเน้นไปทีเ่ดก็และเยาวชนทีถู่กฝึกอบรมยงัสถานพนิิจฯ
เป็นหลกั แต่กม็ไิดล้ะเลยเดก็หรอืเยาวชนกลุ่มดงักล่าว ส่วนศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาค
หลายแห่ง อาทิเช่น ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนครอบครัว ศาลเยาวชนและ
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ครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี  ศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั ได้จัดทํา
โครงการเกี่ยวกบัการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กหรอืเยาวชนภายหลงัออกจาก
กระบวนการยุตธิรรมกนัอย่างหลากหลายโครงการ ทัง้มกีารนําแนวคดิในเรื่องกระบวนการยุตธิรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดพร้อมๆ  
ไปกลับการเยียวยาสงัคม  นอกจากนัน้ยงัมีการกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานทัง้เชิงรบัเพื่อ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิ มใิหห้วนกลบัมากระทําผดิซํ้าอกี และเชงิรุกใน
การป้องกนัมใิหเ้ดก็หรอืเยาวชนในชุมชนต้องเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมโดยอาศยัเครอืข่ายความ
รว่มมอืจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม   
 แมก้ารดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวัในช่วงน้ีจะมพีฒันาการในดา้นแนวคดิใน
การแก้ไขปญัหาเดก็หรอืเยาวชนใหส้อดคล้องกบัสภาพปญัหาของเดก็หรอืเยาวชนตามความเป็น
จรงิเพิม่มากขึน้  ซึ่งส่งผลใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัทีร่เิริม่โครงการเหล่านัน้สามารถปฏบิตังิาน
ได้ตามเจตนารมณ์ในการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัในระดบัที่น่าพอใจก็ตาม  แต่หาก
พิจารณาในภาพรวมแล้ว  จะเห็นว่าการปฏิบติังานของศาลเยาวชนและครอบครวัยงัไม่มี
เอกภาพ การกาํหนดนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครวักลางแม้มีความชดัเจน แต่ไม่มี
ปัจจยัเกื้อหนุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือกระบวนการ ท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนนโยบาย
ของศาลเยาวชนและครอบครวักลางไปสู่การปฏิบติัของศาลเยาวชนและครอบครวัใน
ภมิูภาคอย่างเป็นระบบ มีพฒันาการการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดสากลเกิดขึ้นใน
หลายพื้นในรปูแบบท่ีแตกต่างกนั  แต่ไม่มีการ บูรณาการแนวคิดริเร่ิมของศาลเหล่านัน้ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

            3) การปฏิบติังานท่ีพฒันาไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (ระหว่างปีงบประมาณ 2548 ถึง 
2550) 

               ในช่วงน้ีเริ่มมแีนวคิดในการบูรณาการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกบัการจําแนก แก้ไข 
บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็หรอืเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรมทีม่กีารดาํเนินการ
ประสบความสําเร็จในศาลเยาวชนและครอบครวัต่าง ๆ โดยนํามากําหนดเป็นมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ดา้นคดอีาญาและคดคีรอบครวั   

                 ในคดีอาญา กําหนดเป็นมาตรฐานให้มกีารแก้ไขปญัหาเด็กหรือเยาวชนตามสภาพ
ปญัหาที่แทจ้รงิของเดก็หรอืเยาวชนเหล่านัน้ ดว้ยกระบวนการจําแนกเดก็หรอืเยาวชน เพื่อทราบ
สภาพปญัหาและสาเหตุการกระทําความผดิ  ตามแนวทางของศาลจงัหวดัสมุทรปราการแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั กรณีพบว่าพฤตกิรรมไม่รุนแรงและมชี่องทางเยยีวยาผูเ้สยีหายและชุมชนได ้ 
กใ็หนํ้ากระบวนการประชุมกลุ่มเยยีวยาตามแนวทางของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัมาใชก้บัเดก็หรอืเยาวชนกลุ่มน้ี  กรณีพบว่าพฤตกิรรมไมรุ่นแรง  แต่ไมม่ชี่องทางเยยีวยา
ผูเ้สยีหายและชุมชน  กใ็หนํ้ามาตรา 95 พระราชบญัญตัจิดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ. 2534 มาใช ้โดยส่งเดก็หรอืเยาวชนเขา้กจิกรรมปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมพืน้ฐานที่
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เหมาะสมกบัสภาพปญัหาของเดก็และเยาวชน อาทเิช่น  ค่ายผู้นําเยาวชน ครอบครวัสมัพนัธ์ ฯ  
โดยอาศยัยุทธศาสตรเ์ครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชนและภาคประชา
สงัคม ตามแนวทางของศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี  กรณีพบว่าปญัหารุนแรง 
หากจําตอ้งไดร้บัการบําบดัรกัษา กจ็ะส่งเดก็หรอืเยาวชนกลุ่มน้ีไปใหค้ณะกรรมการสหวชิาชพีดูแล  
หากเป็นกรณีอื่น ให้ส่งเด็กไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม หรอืจําคุกในกรณีที่มคีวามร้ายแรงเกินกว่า 
จะแกไ้ขดว้ยการฝึกอบรม 

 ในคดีแพ่ง กาํหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานใหม้อีาสาสมคัรไกล่เกลีย่ชุมชนทาํหน้าทีข่จดั
ความขดัแยง้ในครอบครวัของคนในชุมชนก่อนเป็นคดมีาสูศ่าลโดยกาํหนดใหท้าํงานประสานกบัศนูย ์  
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทประจาํศาลทีท่าํหน้าทีร่ะงบัขอ้พพิาทในคดทีีม่าสูศ่าล 
             มาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนถูกสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2548 โดยคําสัง่ศาล
เยาวชนและครอบครวักลางที ่83 / 2548 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2548 ในปีงบประมาณ 2548  
(ต.ค. 2548 – ก.ย. 2549) มกีารนํามาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัประกาศ
เป็นนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวัจดัการอบรมใหค้วามรูแ้นวทางการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบตามภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ   
ในปีงบประมาณ 2549 (ต.ค. 2549 – ก.ย. 2550) มกีารประกาศนโยบายกระบวนทศัน์ใหมสู่ก่าร
ปฏบิตั ิ และเสนอแผนปฏบิตักิาร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2550 – 2552) ภายใตยุ้ทธศาสตร ์4 ดา้น คอื 
การสรา้งประสานเครอืขา่ย การจาํแนกสบืคน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํความผดิ การนํากระบวนการ
ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าประยุกต์ในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน  การสรา้งระบบ
ไกล่เกลี่ยชุมชนและกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวัก่อนฟ้องโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พพิาทในคดคีรอบครวัของศาลเยาวชนและครอบครวั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรม 
โดยได้รบัการจดัสรรงบประมาณในปี 2550 จากสํานักงานศาลยุติธรรมจํานวน 5,528,100 บาท 
สําหรบัโครงการสร้างอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชนเพื่อพทิกัษ์เด็ก เยาวชนและครอบครวัในระดบั
ท้องถิ่น จํานวน 3,667,500 บาทและสําหรบัโครงการรฐั-ราษฎร์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลิมพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
จํานวน 1,860,600 บาท และในปีงบประมาณดงักล่าวศาลเยาวชนและครอบครวักลางยงัได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจากองคก์ารทุนเพื่อเดก็ (UNICEF) ใหจ้ดัทําโครงการสรา้งเครอืข่ายความ
รว่มมอืระดบัชาต ิและเครอืขา่ยชุมชนในกรงุเทพมหานคร 20 เขตนํารอ่ง   
             นอกจากน้ียงัมคีวามพยายามในการจดัวางระบบการปฏบิตัิงานตามนโยบายกระบวน
ทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในศาลเยาวชนและครอบครวักลางและศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในภูมภิาคทัว่ประเทศ ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวักลางจดัวางระบบ ทัง้ใน
คดอีาญาและคดคีรอบครวั โดยแต่งตัง้ผูพ้พิากษาสมทบใหร้บัผดิชอบดาํเนินงานตามยุทธศาสตรท์ัง้
4 ด้าน  ซึ่งมกีารปฏบิตัิงานอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 2550 ในส่วนของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในภูมิภาคนัน้ ช่วงปลายปีงบประมาณศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้ออกแบบ
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สอบถาม เพื่อสาํรวจการปฏบิตังิานตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ตามยุทธศาสตรท์ัง้ 4 ดา้นของ
ศาลเยาวชนและครอบครวัในภมูภิาค 
 

 มขีอ้มลูสรปุไดด้งัน้ี 
 มศีาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคตอบแบสอบถามจํานวน 65 ศาล

จากจาํนวนทัง้หมด 76 ศาล  
 มกีารดําเนินการภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่1 : การสร้างประสานเครือข่าย  

โดยการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนจากงบประมาณทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั
กลางไดร้บัจดัสรรจากสาํนักงานศาลยุตธิรรม 65 ศาล โดยบางศาลจดัทํา
เครอืขา่ยเพิม่เตมิจากงบประมาณทีศ่าลหาเอง เครอืขา่ยทัง้สิน้  6,941 คน 
นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่เด็กหรือเยาวชนใน
สถานศกึษาและชุมชนจากงบประมาณทีศ่าลเยาวชนและครอบครวัจดัหา
เอง 57 ศาล เดก็หรอืเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม 94,951 คน  

 มกีารดําเนินการภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่2 : การจําแนกหาสาเหตุแห่งการ
กระทําความผดิ เพื่อนําไปสูก่ารแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู ก่อนมคีําพพิากษาจาก
งบประมาณที่ศาลเยาวชนและครอบครวักลางจดัสรรให้ภายใต้โครงการ
เฉลมิพระเกยีรตใินบางศาลและงบประมาณทีศ่าลจดัหาเอง  52 ศาล เดก็
หรอืเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม 3,228 คน  

 มกีารดาํเนินการภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่3 : การนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิ
สมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเด็กจํานวน 29 
ศาล จาํนวน 280 คด ี 

 มกีารดาํเนินการภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่4 : การระงบัขอ้พพิาทในครอบครวั
เพื่อพทิกัษ์สถาบนัครอบครวั จดัตัง้อาสาสมคัรไกล่เกลีย่ชุมชน 23 ศาล 
จดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่คดคีรอบครวั 57  ศาล 

 มรีายละเอยีดของขอ้มลู  ดงัน้ี 
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1.ยทุธศาสตร ์การสร้างประสานเครือข่าย 
 

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 1  
สงิหบุ์ร ี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป

แล้วเมื่อวนัที่ 22 ส.ค.50 สรุปรายงานผลมาแล้วเมื่อวนัที่ 28 ส.ค.50 แต่
การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จดักจิกรรมเชงิรกุ ดงัน้ี 
1. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายเสยีงตามสายวิทยุชุมชน 
จาํนวน 6 ครัง้ งบจากงบประชาสมัพนัธศ์าล 
2. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน จํานวน 2 ครัง้ งบจาก
หลวงพอ่จรญั 

ชยันาท -ไดจ้ดักจิกรรมในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายดําเนินการแลว้ และ
ไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-ไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิรกุ 

ปทุมธานี -ไดจ้ดักจิกรรมในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย ดําเนินการแลว้ และ
ไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก จํานวน 10 ครัง้ งบจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนและศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคด ีและกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ 
มเีขา้ร่วม 1,150 คนเป็นเดก็ในสถานศกึษา เยาวชนในชุมชนและเยาวชน
ในสถานพนิิจ ดงัน้ี 
1. โครงการเยาวชนอาสาจงัหวดัปทุมธานี  
2. โครงการบวัสขีาว  

อา่งทอง -ไม่สามารถจดักจิกรรมในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยได ้เน่ืองจาก
อยูร่ะหวา่งหาเครอืขา่ย และไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก จํานวน 22 ครัง้ งบจากเงนิสวสัดกิารของศาลจงัหวดั
อ่างทองแผนกคดฯี และเงนิสวสัดกิารของผู้พพิากษาสมทบศาลจงัหวดั
อ่างทองแผนกคดฯี มเีขา้ร่วม10,000 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและใน
ชุมชนในพืน้ที ่ดงัน้ี 
1. โครงการศาลเยาวชนฯพบเดก็และเยาวชน  
2. โครงการศาลจงัหวดัอา่งทองแผนกคดฯีสญัจรพบประชาชน 
3. โครงการธรรมะสญัจร  
4. โครงการเดก็และเยาวชนฯลฯ 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ลพบุร ี -ไดจ้ดักจิกรรมในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายดําเนินการแลว้ และ

ไดร้บังบจากแหล่งอื่น คอืโครงการตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 
งบจากรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ ปี 2549 จํานวน2ครัง้ 
เครอืขา่ยอบรมแลว้ 150 เครอืขา่ย 
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการศาลเยาวชนสญัจรจํานวน 23ครัง้ งบจาก  
ผูพ้พิากษาสมทบ เขา้รว่ม 3,450 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สมทุรปราการ -ได้จดักจิกรรมในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายดําเนินการแล้ว แต่
การดําเนินการไม่ไดร้บังบจากแหล่งอื่น มเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัอบรมแลว้ 126 
เครอืขา่ย 
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการผู้พิพากษาสมทบสญัจรเฉลิมพระเกียรต ิ
จํานวน 1 ครัง้ งบจากคณะผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้ร่วม 800 คน เป็นเดก็
ในสถานศกึษา 

ภาค 2  
นครนายก -ไดจ้ดักจิกรรมในงบฯดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไปแลว้แต่

การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบประมาณจากแหล่งอื่น 
 -จดักจิกรรมเชงิรกุ เป็นเดก็ในสถานศกึษาและชุมชนดงัน้ี 
1. โครงการกฎหมายน่ารู้สําหรับเยาวชน จํานวน1ครัง้ งบจากคณะ  
ผูพ้พิากษาสมทบจาํนวน 200 คน 
2. โครงการภูมิคุ้มภัย สายใยครอบครวั จํานวน 1 ครัง้ งบจากสํานัก
พฒันาสงัคมฯจงัหวดันครนายก จาํนวน 66 คน 

ระยอง -ไดจ้ดักจิกรรมในงบฯดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไปแลว้แต่
การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบประมาณจากแหล่งอื่น 
 -จดักจิกรรมเชงิรุก  จํานวน24 ครัง้ งบจากกระทรวงพฒันาสงัคมฯ มเีขา้
รว่ม 100 – 400 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา ดงัน้ี 
1. โครงการรูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง  
2. โครงการมารูจ้กัศาลกนัเถอะ 
3. โครงการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้า 

สระแกว้ -ได้รบังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แล้ว และการดําเนินการได้รบังบจากแหล่งอื่น คอื องค์การบรหิารส่วน
ตําบล จาํนวน 3 ครัง้ เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก โครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน 
จํานวน 7 ครัง้ งบจากศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีฯร่วมกับจังหวัด
สระแกว้ มเีขา้รว่ม 350 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและในชุมชนบรเิวณนัน้ 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ปราจนีบุร ี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป

แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จัดกิจกรรมเชิงรุก  โครงการวันรพี 2550 จํานวน  1ครัง้  งบจาก
งบดําเนินการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีเข้าร่วม 50 คนเป็นเด็กใน
สถานศกึษา 

ชลบุร ี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดําเนินการไม่ไดร้บังบจากแหล่งอื่น เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 19
เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการส่งเสรมิบทบาทเดก็และเยาวชนต่อครอบครวั
และชุมชน จํานวน 3 ครัง้ งบจากกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มี
ผูเ้ขา้รว่ม 500 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและในชุมชน 

ตราด -ไดร้บังบฯในการดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายไดจ้ดักจิกรรมไปแลว้ แต่
การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก  จํานวน 5 ครัง้ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ มผีูเ้ขา้ร่วม 
536 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและในชุมชนดงัน้ี 
1.โครงการคา่ยอบรมเยาวชนอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนของศาล 
2.โครงการศาลเยาวชนสญัจรเพือ่เดก็และเยาวชนตราด 

จนัทบุร ี -ไดร้บังบฯในการดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยไดจ้ดักจิกรรมไปแลว้ และ
การดําเนินการไดร้บังบจากแหล่งอื่น คอืมูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน
ของศาลจงัหวดัจนัทบุรแีผนกคดฯี จํานวน 1 ครัง้ เครอืข่ายทีไ่ดร้บัอบรม
แลว้ 121 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก  โครงการศาลสมัพนัธ์เยาวชนจนัท์ รุ่นที่1 จํานวน 1 
ครัง้ งบจากมูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็ฯและกองทุนสงเคราะห์เดก็ฯ มเีขา้ร่วม 
26 คน เป็นเดก็ในสถานพนิิจ 3 คน เป็นบุคคลภายนอก 2 คน เดก็ถูกคุม
ความประพฤต ิ21 คน  

ฉะเชงิเทรา -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จัดกิจกรรมเชิงรุก จํานวน 4 ครัง้ มีเข้าร่วม 963 คน เป็นเด็กใน
สถานศกึษา ดงัน้ี 
1. โครงการการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคดิเชงิบวก  
2. โครงการป้องกนัการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน  
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 3  
อุบลราชธานี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป

แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จดักจิกรรมเชงิรกุ ดงัน้ี 
1. จดัอบรมเยาวชนโครงการ “รูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง” ณ โรงเรยีนชุมชน
บา้นหนองบ่อ งบจากศาลเยาวชนฯกลาง  
2. การประชุมอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในชุมชน 
งบจากศาลเยาวชนฯกลาง 
3. จดัอบรมเยาวชนโครงการ “รูก้ฎหมายก่อนจะสายเกนิแก”้ ณ โรงเรยีน
ศษิย์เก่าวงัหลงัวฒันา กิ่งอําเภอน้ําขุ่น งบจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
ศาลเยาวชนฯจงัหวดัอุบลและผูพ้พิากษาสมทบ 
4. จดัอบรมเยาวชนโครงการ “รูก้ฎหมายก่อนจะสายเกนิแก”้ ณ องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลหนองอม้ อาํเภอมว่งสามสบิ งบจากมลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็
ของศาลเยาวชนฯจงัหวดัอุบลและผู้พพิากษาสมทบ มเีด็กเข้าโครงการ
จาํนวนทัง้สิน้ 553 คน เดก็ในสถานศกึษา 2 ครัง้และเดก็ชุมชน 2 ครัง้ 

อาํนาจเจรญิ -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย แต่ไม่ได้ดําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก คอื โครงการเผยแพรค่วามรูด้า้นกฎหมาย ตอบปญัหา
กฎหมาย จาํนวน 3 ครัง้ แหล่งงบจากผูพ้พิากษาสมทบ ศูนยพ์ฒันาสงัคม
หน่วยที ่75 เขา้รว่ม 1,040 คนเป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สรุนิทร ์ -จดักิจกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย และดําเนินการในการ
สรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น จาํนวน 1 ครัง้ 
-จดักิจกรรมเชงิรุก คอื โครงการศาลเยาวชนและครอบครวัพบเยาวชน 
จาํนวน 5 ครัง้ มเีขา้รว่ม 3,000 คน 

ศรสีระเกษ -จดักิจกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย และดําเนินการในการ
สรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น คอื งบซอีโีอ จากจงัหวดัศรสีะเกษ จํานวน  
1 ครัง้ เครอืขา่ยอบรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก คอื โครงการกฎหมายสญัจร จํานวน 20 ครัง้ งบจากองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ มเีขา้รว่ม 8,000 คน เป็นเดก็ใน 20 สถานศกึษา 

บุรรีมัย ์ -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย และไม่ไดด้ําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-จดักิจกรรมเชงิรุก โครงการอบรมความรู้กฎหมายสู่เยาวชน จํานวน 2 
ครัง้ งบจากกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้รว่ม 500 คนเป็นในสถานศกึษา 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ชยันาท -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ย จาํนวน1ครัง้มเีครอืขา่ยที่

อบรมแลว้ 120 คน 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ โครงการงานป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน
และสรา้งประสานเครอืขา่ย จาํนวน 4 คด ีเริม่ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 2550 
งบจากศาลจังหวัดชัยภูมิแผนกคดีฯ  มีเข้าร่วม  4 คนเป็นเด็กทัง้
สถานศกึษาและชุมชน 

นครราชสมีา -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ และมกีารดาํเนินการ
สรา้งเครอืข่ายจากงบแหล่งอื่น คอืเทศบาลเมอืงปากช่อง จํานวน 1 ครัง้ 
เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-มกีจิกรรมเชงิรกุ งบจากกองทุนผูพ้พิากษา เป็นเดก็ในสถานศกึษาจงัหวดั
นครราชสมีา 
1. โครงการดวงใจของชาต ิ 
2. โครงการวยัใสสานใยรกัษ์ 

ยโสธร -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายแล้ว และการดําเนินการ
สรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครวัพบประชาชน จํานวน 12 ครัง้ งบจากงบดําเนินการและงบ
ประชาสมัพนัธข์องศาลยตุธิรรม มเีขา้รว่ม 500 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา
และชุมชน 

ภาค 4  
เลย -จดักิจกรรมสร้างเครือข่ายโดยรบังบประมาณจากศาลเยาวชนฯกลาง 

จาํนวน 1 ครัง้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุกโครงการ ศาลเยาวชนเลยใหค้วามรู ้จํานวน 6 ครัง้ งบ
จากศาลจงัหวดัเลยแผนกคดเียาวชนฯ 

หนองคาย -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่าย และไม่ไดด้ําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-ไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิรกุ 

มกุดาหาร -จดักิจกรรมในงบดําเนินโครงสรา้งเครอืข่ายแล้ว และดําเนินการในการ
สร้างเครอืข่ายโดยได้รบังบแหล่งอื่น คอื สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ สาขาพื้นที่สกลนคร จํานวน 1 ครัง้ เครือข่ายที่อบรมแล้ว 1 
เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ โครงการศาลเยาวชนและครอบครวั ฟุตซอล คพั ฉลอง
สริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี จาํนวน 1 ครัง้ งบจากศาลมุกดาหารแผนกคดฯี มี
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
เดก็เขา้รว่ม 80 คน 

มหาสารคราม -จดักจิกรรมในงบดําเนินการโครงสรา้งเครอืข่ายแลว้และไม่ดําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-จดักิจกรรมเชงิรุก โครงการด้วยรกัและห่วงใย ดวงใจของชาติ จํานวน  
8 ครัง้ งบจากกองทุนสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนศาลจงัหวดัมหาสารคราม
แผนกคดฯี มเีขา้รว่ม 2,400 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สกลนคร -จดักจิกรรมในงบดําเนินการโครงสรา้งเครอืข่ายแลว้และไม่ดําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการน้องพึ่งพี่ จํานวน 4 ครัง้ งบจากกองทุน
สงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนจงัหวดัสกลนครแผนกคดฯี มเีขา้ร่วม 240 คน 
เป็นเดก็ใน 4 สถานศกึษา 

นครพนม -จดักจิกรรมในงบดําเนินการโครงสรา้งเครอืข่ายแล้ว และไม่ดําเนินการ
สรา้งเครอืข่ายจากงบแหล่งอื่น จํานวน 1 ครัง้ เครอืข่ายที่อบรมแลว้ 100 
เครอืขา่ย 
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการศาลเยาวชนสญัจร จํานวน 4 ครัง้ งบจาก  
ผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้ร่วม 3500คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและชุมชน 4
ชุมชน (อาํเภอศรสีงคราม อาํเภอนาทม อาํเภอธาตุพนม อาํเภอนาแก) 

ขอนแก่น -จดักจิกรรมในงบดําเนินการโครงสรา้งเครอืข่ายแลว้และไม่ดําเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยจากงบแหล่งอื่น 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน จํานวน 10 ครัง้ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้ร่วม 3,000 คน 
เป็นเดก็ทัง้ในสถานศกึษาและในชุมชน 

กาฬสนิธุ ์ -จดักจิกรรมในงบดาํเนินการโครงสรา้งเครอืขา่ยแลว้และดาํเนินการในการ
สรา้งเครอืข่ายจากงบแหล่งอื่นคอื งบจากผูพ้พิากษาและ องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลหนองแดง เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการรอ้ยรกัร่วมใจห่วงใยเดก็และเยาวชน จํานวน 
13 ครัง้ มเีขา้ร่วม 6,000 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษาและในชุมชนจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 5  
ลาํปาง -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ จํานวน1 ครัง้จาํนาย

เครอืขา่ยทีไ่ดจ้ดัอบรมแลว้ 105 คน 
-จดักจิกรรมเชงิรกุดงัน้ี 
1. โครงการรบัขวญัเยาวชนรุ่นใหม่ เทดิพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน  
2 ครัง้ จากงบดําเนินการงานประชาสัมพันธ์ของศาล และงบกองทุน
สงเคราะหเ์ยาวชนลาํปาง เป็นเดก็ในสถานศกึษา 
2. โครงการศาลพบเยาวชนในสถานศกึษา จํานวน21ครัง้ เขา้ร่วม 5,000 คน 
งบจากกองทุนสงเคราะหเ์ยาวชนลาํปาง เป็นเดก็ในสถานศกึษา 
3. โครงการยุตธิรรมเยาวชนเทดิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จํานวน1ครัง้ งบ
จากกองทุนสงเคราะห์เยาวชนลําปาง มีเข้าร่วม 15 คน เป็นเด็กใน
สถานศกึษา 

พะเยา -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ เครอืขา่ยทีไ่ดอ้บรม
แลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการเผยแพร่กฎหมายผ่านระบบการศกึษาและวธิี
ตดิต่อราชการ จํานวน 5 ครัง้ งบจากองทุนผูพ้พิากษาสมทบ มผีูเ้ขา้ร่วม 
2,600 คน  

เชยีงใหม ่ -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ และไดด้ําเนินการใน
การสรา้งเครอืข่ายไดร้บัจากงบแหล่งอื่น คอื ผูพ้พิากษาสมทบ จํานวน 1 
ครัง้  
-จดักจิกรรมเชงิรุก จํานวน 6 ครัง้ มเีขา้ร่วม 2,000 คน เป็นเดก็นักเรยีน 
นกัศกึษา ผูป้กครอง คร ูอาจารย ์ดงัน้ี 
1. โครงการรูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง  งบจากศาลเยาวชนฯกลาง 
2. โครงการดว้ยหว่งใย สายสมัพนัธศ์าลเยาวชน งบจากผูพ้พิากษาสมทบ 

แพร ่ -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บัจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการป้องกนั แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
ณ โรงเรยีนบา้นไผ่ล้อม โรงเรยีนบา้นบ้านไผ่ยอ้ย โรงเรยีนนารรีตัน์ และ
โรงเรยีนรอ้งกวางอนุสรณ์ โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยการใชท้มีวทิยากร
ของศาลเอง มเีขา้รว่ม 1,000 คนเป็นเดก็ในสถานศกึษา 

ลาํพนู -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการเยาวชนยุติธรรมสมานฉันท์ จํานวน 2 ครัง้ 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
งบจากกองทุนผู้พิพากษาสมทบ  มีเข้าร่วม  394 คน  เ ป็นเด็กใน
สถานศกึษา 

น่าน -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ โครงการป้องปรามดว้ยความรกัพทิกัษ์สงัคม จาํนวน 4 
ครัง้ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้รว่ม 1,324 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

แมฮ่อ่งสอน -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-ไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิรกุ 

ภาค 6  
พจิติร -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน

การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บัจากงบแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายในสถาบนัการศกึษา 
จาํนวน 4 ครัง้ งบจากกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้ร่วม 1,000 คน เป็น
เดก็ในสถานศกึษา 

อุทยัธานี -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ แต่การดาํเนินการใน
การสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บัจากงบแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก จํานวน 12 ครัง้ งบจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั มี
เขา้รว่ม 1,150 คน ดงัน้ี 
1. โครงการแกนนําวยัใส 
2. โครงการอบรมธรรมะ 
3. โครงการความรูท้างกฎหมาย 
4. โครงการครองเรอืนฯ 
5. โครงการคา่ยเยาวชนฯ 

นครสวรรค ์ -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยแลว้ และดําเนินกจิกรรม
ในการสรา้งเครอืข่ายจากงบแหล่งอื่น คอื องค์การบรหิารส่วนตําบลธาร
ทหาร จาํนวน 1 ครัง้ เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการเผยแพร่ความรูด้า้นกฎหมาย จํานวน 3 ครัง้ 
งบศาล มเีขา้รว่ม 600 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สโุขทยั -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จดักจิกรรมเชงิรกุ 2 ครัง้ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ เป็นเดก็ในสถานศกึษา
และเดก็ทีศ่าลพพิากษาแลว้ จาํนวนประมาณ 70 คน ดงัน้ี 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
1. โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
2. โครงการให้ความรู้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทางสื่อ
วทิยกุระจายเสยีง 

เพชรบรูณ์ -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จดักจิกรรมเชงิรกุ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ เป็นเดก็ในสถานศกึษาและใน
ชุมชน จาํนวน 11 อาํเภอ ดงัน้ี 
1. โครงการสรา้งเยาวชนเพื่อชาติตามรอยพระบาทพ่อหลวง จดั 5 ครัง้ 
ผูเ้ขา้รว่ม 300 คน 
2. โครงการใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชนในสถานศกึษา เน่ืองในวโรกาส
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา จดั 11 ครัง้ 
ผูเ้ขา้รว่ม 4,600 คน 

พษิณุโลก -ได้รบังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-จดักิจกรรมเชิงรุก โครงการศาลเยาวชนสญัจร จํานวน 2 ครัง้ งบจาก
คณะผู้พิพากษาสมทบ มีเข้าร่วม 465 คน เป็นในสถานศึกษาได้แก่
โรงเรยีนบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยพีษิณุโลก (200 คน) และโรงเรยีนนคร
ไทย (265 คน) 

ตาก -ได้รบังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-ไมม่จีดักจิกรรมเชงิรกุ 

อุตรดติถ ์ -ได้รบังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แล้ว แต่การดําเนินการได้รบังบจากแหล่งอื่น คอืคณะผูพ้พิากษาสมทบ 
จาํนวน 1 ครัง้ เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ โครงการอบรมเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและ
วธิีการสําหรบัเด็กและเยาวชน  จํานวน 9 ครัง้ งบจากคณะผู้พพิากษา
สมทบ มผีูเ้ขา้รว่ม 200-300 คนเป็นเดก็ในสถานศกึษา 

ภาค 7  
สมทุรสงคราม -ได้รบังบในการดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายจดักิจกรรมแล้วและจดั

กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยโดยรบังบประมาณจากแหล่งอื่นคอืคณะผูพ้พิากษา
สมทบ จาํนวน 2 ครัง้ 8 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุกโครงการ “รูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง” จํานวน 13 ครัง้ 
งบฯจากคณะผูพ้พิากษาสมทบ มเีดก็เขา้ร่วมจํานวน 1,923 คน เป็นเดก็
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ในสถานศกึษา 13 โรงเรยีน 

ราชบุร ี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-มกีารจดักจิกรรมเชงิรุก โครงการดว้ยรกั ห่วงใย ใส่ใจ เอือ้อาทร จํานวน 
2 ครัง้ แหล่งบประมาณจากผูพ้พิากษาสมทบ มผีูเ้ขา้รว่ม 700 คน 

ประจวบครีขีนัธ ์ -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-มกีารจดักจิกรรมเชงิรุก โครงการดว้ยรกัห่วงใยใส่ใจเอือ้อาทร จํานวน 5 
ครัง้ งบจากกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้รว่ม 800 คน 

เพชรบุร ี -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-มกีารจดักจิกรรมเชงิรุก จํานวน 10 ครัง้ งบจากคณะผูพ้พิากษาสมทบ มี
เขา้รว่ม 2,000 คน ดงัน้ี 
1. โครงการเยาวชนรูก้ฎหมาย 
2. โครงการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์“รูก่้อนผดิคดิก่อนหลงทาง” 

นครปฐม -ได้รบังบประมาณในการดําเนินการโครงการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ 2 ครัง้ งบจากงบประมาณ เขา้รว่ม 45 คน  
1. โครงการรฐั-ราษฎรร์ว่มใจพฒันาเยาวชน  
2. โครงการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนเพือ่ดแูลเดก็และเยาวชนฯ 

สมทุรสาคร -ได้รบังบประมาณในการดําเนินการโครงการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรกุ โครงการเสรมิสรา้งพฒันาคุณภาพชวีติเดก็และเยาวชน 
จํานวน 9 ครัง้ งบจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร มเีขา้ร่วม 
2,549 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สพุรรณบุร ี -ได้รบังบประมาณในการดําเนินการโครงการสรา้งเครอืข่ายจดักิจกรรม
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 105 
เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนเขม็แขง็แม่แบบ จํานวน 
1 ครัง้ งบจากคณะผูพ้พิากษาสมทบ เป็นการจดัผูนํ้าชุมชนประมาณ 150 คน 

ภาค 8  
พงังา -จดักจิกรรมสรา้งเครอืข่ายโดยรบังบประมาณจากคณะผูพ้พิากษาสมทบ 

จาํนวน1ครัง้ 104 เครอืขา่ย 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
-จดักจิกรรมเชงิรุกโครงการ คลนิิกแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนในจงัหวดั
พงังา จํานวน 3 ครัง้ งบฯจากสํานักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดัพงังา มเีดก็เขา้รว่มจาํนวน 3 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

ระนอง -ไดร้บังบประมาณในการดําเนินโครงการการสรา้งเครอืขา่ยจดักจิกรรมไป
แลว้ แต่การดาํเนินการไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น  
-มกีารจดักจิกรรมเชงิรกุ จาํนวน 7 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่ม 550 คน 
1. โครงการอบรมกฎหมายในสถาบนัการศกึษาในอําเภอละอุ่นจดัร่วมกบั
สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ฯ จงัหวดัระนอง 
2. โครงการสอนอาชใีหน้้องสญัจร โรงเรยีนสตรรีะนองและโรงเรยีนพชิยั
รตันาคาร จดัโดยงบศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัระนอง 

นครศรธีรรมราช -ไดจ้ดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯ แลว้ และ
ได้ดําเนินการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯ จากแหล่งอื่น คอืเงนิกองกลาง
ของผูพ้พิากษาสมทบ จดัอบรมไปแลว้ มเีครอืขา่ย10 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการเดก็วยัใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 1 ครัง้ 
งบจากเงนิกองกลางของผูพ้พิากษาสมทบ มเีดก็เขา้รว่ม 120 คน 

สรุาษฎรธ์านี -ได้จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯแล้ว แต่
การดาํเนินกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก จํานวน 3 ครัง้ มีเข้าร่วม 450 คนเป็นเด็กใน
สถานศกึษาดงัน้ี 
1. โครงการรูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง งบจากศาลเยาวชนฯกลาง 
2. โครงการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมาย ไมม่งีบ 
3. โครงการจดัแสดงศาลจาํลอง 

กระบี ่ -จดักจิกรรมในงบดาํเนินการโครงการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ และ
การดาํเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ยรบังบแหล่งอื่นคอื เงนิกองทุน
ผูพ้พิากษาสมทบ จาํนวน 4 ครัง้ มเีครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 4 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก จํานวน 4 ครัง้ งบจากเงนิกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ มี
เขา้รว่ม 100 คน ดงัน้ี 
1. โครงการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายแก่เครอืขา่ยชุมชนและโรงเรยีนต่างๆ  
2. โครงการใหก้ารอบรมจติวทิยา ในการจาํแนกเดก็แก่ผูพ้พิากษาสมทบ 

ภเูกต็ -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ แต่การ
ดาํเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ยไมไ่ดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการกจิกรรมการบรรยายกฎหมายและนกัศกึษาดู
งานทีศ่าล จํานวน 10 ครัง้ งบจากผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้ร่วม 2,817 คน 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
เป็นเดก็ใน 5 สถานศกึษา 

ชุมพร -จดักจิกรรมในงบดาํเนินการโครงการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯแลว้  
-ไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิรกุ 

ภาค 9  
พทัลุง -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ แต่การ

ดําเนินการกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายไม่ได้รบังบจากแหล่งอื่น แต่
ในขณะน้ี องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพทัลุงไดด้ําเนินการของบประมาณ 
ใหก้บัการจดัโครงการสง่เสรมิความรูก้ฎหมายแก่เดก็และเยาวชนแลว้ โดย
ศาลจงัหวดัพทัลุงแผนกคดฯี จะเป็นผูด้าํเนินงานในโครงการ 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก โครงการศาลพบนักเรียน จํานวน 5 ครัง้ งบจาก  
ผูพ้พิากษาสมทบ มผีูเ้ขา้รว่ม 1,500 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

สงขลา -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ และการ
ดาํเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ยไดร้บังบจากแหล่งอื่น คอืกองทุน
ผูพ้พิากษาสมทบ จาํนวน 1 ครัง้ เครอืขา่ยทีอ่บรมแลว้ 1 เครอืขา่ย 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก จาํนวน 10 ครัง้ งบจาก
ผูพ้พิากษาสมทบ มเีขา้รว่ม 5,000 คน เป็นเดก็ในสถานศกึษา 

ปตัตานี -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ จํานวน 
1 ครัง้ เครอืขา่ยอบรมแลว้ 177 เครอืขา่ย 
-จัดกิจกรรมเชิงรุก จํานวน 8 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 2,160 คน เป็นเด็กใน
สถานศกึษา ดงัน้ี 
1. โครงการกฎหมายสญัจรเพื่อเด็กและเยาวชนจงัหวดัปตัตานี งบจาก
กองทุนผูพ้พิากษาสมทบ 
2. โครงการนกักฎหมายรุน่เยาว ์ งบจากประชาสมัพนัธข์องศาล 

ตรงั -จดักจิกรรมในงบดาํเนินโครงการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ และการ
ดําเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืข่ายไดร้บังบจากแหล่งอื่น คอืมูลนิธิ
สงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนของศาลจงัหวดัตรงัแผนกคดฯี  
-ไมม่กีารจดักจิกรรมเชงิรกุ 

สตูล -จดักจิกรรมในงบดําเนินโครงการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯแลว้ แต่การ
ดาํเนินการกจิกรรมในการสรา้งเครอืขา่ยไดร้บังบจากแหล่งอื่น 
-จดักจิกรรมเชงิรุก โครงการสรา้งเครอืขา่ยครอบครวับําบดัเพื่อการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนืในจงัหวดัสตูล จํานวน 1 ครัง้ งบจาก องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สตูล มเีขา้รว่ม 90คน เป็นเดก็ในชุมชนเครอืขา่ย 
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2.ยุทธศาสตร ์การจาํแนกหาสาเหตุแห่งการกระทําความผิด เพ่ือนําไปสู่การแก้ไข บาํบดั 
ฟ้ืนฟ ูก่อนมีคาํพิพากษา 
 

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 1  
สงิหบุ์ร ี -ส่งเดก็และเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน ณ ศูนย์สงครามพเิศษจงัหวดั

ลพบุร ีจดัโดย ศาลเยาวชนฯจงัหวดัลพบุร ีจดัไปแลว้ 1 ค่าย และจํานวน
เดก็ 11 คน 

ชยันาท -ส่งเด็กเข้าโครงการอื่นๆ คือการจดัให้เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไป
รายงานตวัต่อผูพ้พิากษาสมทบ 

ปทุมธานี -สง่เดก็และเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชนโครงการรฐั-ราษฎรร์วมใจพฒันา
เยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิจดัโดยศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดฯี และค่าย
กองบงัคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 จดั 1 คา่ย มเีขา้รว่ม 120 คน 
-ส่งเด็กและเยาวชนเข้ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ จดัโดยศาลจงัหวัด
ปทุมธานีแผนกคดฯี และวดัธรรมสขุใจ จดั 2 ครัง้ เขา้รว่ม 15 คน 
-สง่เดก็และเยาวชนเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการบวัสขีาว  
-ส่งเด็กและเยาวชนเข้าโครงการอื่นๆ คือโครงการดนตรีบําบัด และ
โครงการศลิปะบาํบดั 

อา่งทอง -ส่งเด็กและเยาวชนไปกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โครงการบรรพชา
สามเณร เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงมพีระชนมาย ุ80 พรรษา จดั 1 ครัง้ เขา้รว่ม 19 คน 

ลพบุร ี -สง่เดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการฝึกอบรมค่ายผูนํ้าเยาวชนกลบัคนื
สู่ชุมชน จดัโดยศาลเยาวชนฯลพบุร ีศาลจงัหวดัสงิห์บุรแีผนกคดฯี และ
ศาลจงัหวดัอา่งทองแผนกคดฯี จดั 1คา่ย มเีขา้รว่ม 45 คน 
-สง่เดก็ฯเขา้กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ จดัโดยศาลเยาวชนฯลพบุร ีจาํนวน 
4 ครัง้ เขา้รว่ม 40 คน 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม  โครงการแสงธรรมนําใจ 
เทดิไทอ้งคร์าชนัย ์
-ส่งเด็กเข้าโครงการอื่นๆ เช่น โครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
เยาวชนชว่ยเหลอืผูป้ว่ย ทีโ่รงพยาบาลในเขตอาํเภอเมอืง 

สมทุรปราการ -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการค่ายพุทธบุตร จดัโดยศาลจงัหวดั
สมทุรปราการแผนกคดฯี จดั 2 คา่ย มเีขา้รว่ม 180 คน 
ส่งเดก็ฯเขา้กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ จดัโดยศาลร่วมกบัคณะผูพ้พิากษา
สมทบ จดั 1ครัง้  มเีขา้รว่ม 50 คน 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการค่ายพุทธบุตร 
และโครงการการจดักจิกรรมถวายเทยีนเขา้พรรษา 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่น คอืโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมขัน้พืน้ฐานนํา
เดก็ไปเขา้คา่ยทหารเป็นเวลา 10 วนั มเีขา้รว่ม 120 คน 

ภาค 2  
นครนายก -ส่งเด็กและเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการรฐั-ราษฎร์ ร่วมใจ

พฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฉลองสริริาช
สมบตัคิรบ 60 ปี จดัโดยศาลจงัหวดันครนายกแผนกคดฯี (โครงการศาล
เยาวชนและครบครวักลาง) จดั 1 ครัง้ เขา้รว่ม 11 คน 
-สง่เดก็เขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดรูอ้น เฉลมิพระเกยีรตฯิ 80 พรรษา และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

ระยอง -ส่งเด็กฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการค่ายผู้นําเยาวชนคืนเด็กและ
เยาวชนคนดสีูส่งัคม จดั 1 คา่ย มเีขา้รว่ม 45 คน 
-ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอบรม
จรยิธรรม 
-ส่งเด็กฯเขา้โครงการอื่นฯ เช่นโครงการป้องกนัการกระทําผดิซํ้า (ก่อน
และหลงัคาํพพิากษา) 

สระแกว้ -สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมทีว่ดัปา่สวนแกว้ 
ปราจนีบุร ี -ไมม่ขีอ้มลู 
ชลบุร ี -สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ เชน่ โครงการรฐั-ราษฎรร์ว่มใจพฒันา 
ตราด -ไมม่ขีอ้มลู 
จนัทบุร ี -ส่งเด็กฯเขา้โครงการอื่นๆ ในการขดัเกลานิสยัเด็กฯก่อนมคีําพพิากษา 

โดยใหอ้ยูใ่นการควบคุมดแูลของสถานพนิิจเดก็ฯจนัทบุร ี
ฉะเชงิเทรา -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน จดั 3 ค่าย มเีขา้ร่วม 46 คน จดัโดย ศาล

จงัหวดัฉะเชงิเทราแผนกคดฯี รว่มกบัศาลเยาวชนฯระยอง 
1 . โครงการรัฐ -ราษฎร์ ร่ วม ใจพัฒนา เยาวชน เฉลิมพระ เกีย รติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี  
2 . โครงการรัฐ -ราษฎร์ ร่ วม ใจพัฒนา เยาวชน เฉลิมพระ เกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 
3.โครงการป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน  
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 3  
อุบลราชธานี -ส่งเดก็และเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน 3ค่ายจํานวนเดก็ทีเ่ขา้ร่วม 100 

คน ดงัน้ี 
1. ค่ายมิง่แก้วสายธารสู่เดก็และเยาวชน จดัโดยร่วมกบัมูลนิธสิงเคราะห์
เดก็ของศาล โดยใชเ้งนิอุดหนุนกระทรวงพฒันาสงัคมฯ 
2. ค่ายผู้นําเยาวชนคืนเด็กและเยาวชนคนดีสู่สงัคมภายใต้โครงการรฐั
ราษฎรร์ว่มใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา80พรรษา จดัโดยงบศาลเยาวชนฯ
กลาง 
3. การประชุมอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัใน
ชุมชน จดัโดยงบศาลเยาวชนฯกลาง 
-ส่งเดก็เขา้กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเน่ืองใน
ว โ ร ก า ส วัน เ ฉ ลิ มพ ร ะ ชนมพร รษ า สม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ ์
พระบรมราชนีินาถ จดั 1 ครัง้ จาํนวนเดก็ทีเ่ขา้รว่ม 16 คน 

อาํนาจเจรญิ -ส่งเด็กไปค่ายอบรมเยาวชน ครอบครวัสัมพันธ์ จัดโดย ศาลจังหวัด
อาํนาจเจรญิแผนกคดฯี จดั 2 คา่ย เขา้รว่ม 91 คน 
-ส่งเด็กเข้ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ จดัโดยศาลจงัหวดัอํานาจเจริญ
แผนกคดฯีจดั1คา่ยเขา้รว่ม 10 คน 
-สง่เดก็เขา้โครงการอื่นๆ ดงัน้ี โครงการธรรมะนําใจ กฎหมายนําทาง เขา้รว่ม 
400 คน 

สรุนิทร ์ -สง่เดก็และเยาวชนไปคา่ยอบรมเยาวชน จงัหวดัทหารบกสุรนิทร ์จดั 1 ค่าย มี
เขา้รว่ม 45 คน 
-สง่เดก็และเยาวชนเขา้กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ จดั 1 ครัง้ เขา้รว่ม 24  คน 
-ส่งเดก็และเยาวชนเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการบรรพชา
สามเณรเทดิพระเกยีรต ิ

ศรสีระเกษ -ส่งเด็กและเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการค่ายผู้นําเยาวชน และ
โครงการค่ายคุณธรรมพฒันาชวีติ  จดัโดยศาลจงัหวดัศรสีระเกษแผนกคดฯี 
รว่มกบัหน่วยงานทหารพรานที2่3 จดั 2 คา่ย และมเีขา้รว่ม 99 คน 
-สง่เดก็ฯเขา้กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ จดั 10 ครัง้ และมผีูเ้ขา้รว่ม74 คนดงัน้ี 
1. โครงการเยีย่มผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ จดัโดยศาลจงัหวดัศรสีะเกษแผนกคดฯี 
2. โครงการบรกิารสงัคม จดัโดย ศาลจงัหวดัศรสีะเกษแผนกคดฯี ร่วมกบักรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน  
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการครอบครวัสมัพนัธ ์
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
โครงการบรรพชาเดก็และเยาวชน โครงการคา่ยคุณธรรมพฒันาชวีติ 
-สง่เดก็ฯ เขา้โครงการอื่น เชน่ใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน ใหค้วามรูก้ฎหมาย
ครอบครวัแก่ชุมชน 

บุรรีมัย ์ -สง่เดก็ฯ เขา้โครงการอื่น โครงการครอบครวัสมัพนัธ ์
ชยัภมู ิ -สง่เดก็ฯ เขา้โครงการอื่น โครงการ “บวัสขีาว” บรรพชาสามเณร 
นครราชสมีา -ส่งเด็กฯ เข้าโครงการอื่น โครงการ จัดฝึกวิชาชีพระยะสัน้ให้แก่เด็กและ

เยาวชนทีศ่าล 
ยโสธร -สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่น คอืการสง่เดก็ไปควบคุมไวท้ีส่ถานพนิิจฯเพื่อขดัเกลา

นิสยั ความประพฤตใิหด้ขีึน้ และใหห้า่งจากเพือ่ทีไ่มด่ก่ีอนตดัสนิคด ี
ภาค 4  
เลย -ส่งเดก็และเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน ณ สโมสรมณฑลทหารบกที ่24 

ค่ายประจกัษ์ศลิปาคม จงัหวดัอุดรธานี จดัโดย ศาลเยาวชนฯกลาง (โดย
ศาลจงัหวดัอุดรธานีแผนกคดฯี) จดัไปแลว้ 2 ค่าย และจํานวนเดก็ 2 ครัง้ 
10 คน 

หนองคาย -ส่งเดก็และเยาวชนไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจ จดั
โดยศาลเยาวชนฯจงัหวดัอุดร รว่มกบัศาลจงัหวดัหนองคายแผนกคดฯี เขา้
รว่ม 5 คน 

มกุดาหาร -สง่เดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชนโครงการ “ฝึกวนิยั สรา้งเสรมิสุขภาพกายใจ 
ให้เยาวชน” ณ ค่ายกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 234 จดัโดยศาล
จงัหวดัมกุดาหารแผนกคดฯี จดั 1 คา่ย มผีูเ้ขา้รว่ม 62 คน 
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการพฒันาจติเพื่อ
ชวีติทีด่งีาม 

มหาสารคราม -สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอื โครงการครอบครวัสมัพนัธแ์บ่งปนัความสขุ 
สกลนคร -ส่งเดก็ฯ เขา้โครงการอื่นๆ คอืโครงการศูนยค์ุม้ครองสวสัดภิาพเดก็และ

เยาวชนจงัหวดัขอนแก่น 
นครพนม -ส่งเด็กฯเข้าโครงการอื่นๆ คือศาลมีคําสัง่ให้คุมประพฤติไว้ก่อนมีคํา

พพิากษา มจีาํนวน 15 คน 
ขอนแก่น -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรม ร่วมกบั องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ขอนแก่น จดัไป 2 

คา่ย มเีขา้รว่ม 300 คน 
-ส่งเดก็ฯเขา้กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ จดัโดยศาลเยาวชน ฯ ขอนแก่น 
จดั 5 ครัง้ เขา้รว่ม 100 คน  
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการอบรมธรรมะ 
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอืรายงานตวักบัผูพ้พิากษาสมทบ และบําบดั 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูรายบุคคล 

กาฬสนิธุ ์ -ส่งเด็กฯไปค่ายอบรม จดัโดยสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค4 จดัไป 1 
คา่ย มเีขา้รว่ม 9 คน 
-ส่งเด็กฯเข้ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ จดัโดยสํานักงานคุมประพฤติ
รว่มกบัศาลจงัหวดักาฬสนิธุแ์ผนกคดฯี จดัไป 1 ครัง้ มเีขา้รว่ม 114 คน 
-ส่งเดก็ฯเข้าโครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม กิจกรรมวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช 

ภาค 5  
ลาํปาง -ส่งเดก็และเยาวชนไปโครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการแสง

ธรรมสอ่งใจเดก็สถานพนิิจฯ 
-สง่เดก็และเยาวชนไปโครงการอื่นๆ คอืโครงการลกูรกัดัง่ดวงใจ 

พะเยา -สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่น คอืโครงการกระบวนทศัน์ใหม ่
เชยีงใหม ่ -ส่งเด็กฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการค่ายผู้นําเยาวชนคืนเด็กและ

เยาวชนคนดสีูส่งัคม จดัโดยศาลเยาวชนฯเชยีงใหม ่รว่มกบั กรมทหารราบ
ที ่7 คา่ยกาวลิะ 
-ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการบรรพชา
สามเณร เฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหาคม 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ  
1. โครงการปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา มหาราชนีิ 
2. โครงการพุทธธรรมนําเยาวชนไทย จิตใจงาม โดยศาลเยาวชนฯ 
รว่มกบัศนูยฝึ์กเขต 7 

แพร ่ -ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม จํานวน 2 ครัง้ ใช้งบ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ลาํพนู -ไมม่ขีอ้มลู 
น่าน -ไมม่ขีอ้มลู 
แมฮ่อ่งสอน -สง่เดก็ฯ เขา้โครงการอื่นๆ คอืสง่เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิและถูก

ฟ้องต่อศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานประจาํจงัหวดั เพือ่ฝึกวชิาชพี  
ภาค 6  
พจิติร -ไมม่ขีอ้มลู 
อุทยัธานี -สง่เดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชนโครงการค่ายฝึกอบรมเดก็และเยาวชน และ

โครงการอบรมธรรมะ จดัโดยศาลจงัหวดัอุทยัธานีแผนกคดฯี จดั 2 ค่าย มี
เขา้รว่ม 139 คน 

นครสวรรค ์ -สง่เดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน จดัโดยคณะผูพ้พิากษาสมทบ จดั 2 ครัง้ มี
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
เขา้รว่ม 100 คน 

สโุขทยั -ไมม่ขีอ้มลู 
เพชรบรูณ์ -สง่เดก็ฯไปคา่ยอบรมเยาวชน โครงการสรา้งเยาวชนเพือ่ชาตติามรอยพระ

บาทพ่อหลวง จดัโดยศาลจงัหวดัเพชรบูรณ์แผนกคดีฯและผู้พิพากษา
สมทบ 

พษิณุโลก -สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการพฒันาจติใหเ้กดิ
ปญัญา 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอื การฝึกอาชพีในสถานพนิิจฯ 

ตาก -สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอืการบรรพชาสามเณร 81 รปู 
อุตรดติถ ์ -ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการบรรพชา

สามเณรเฉลมิพระเกยีรต ิ
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆคอื โครงการปฐมนิเทศเดก็และเยาวชนในสถาน
พนิิจฯเดอืนละ 1 ครัง้ 

ภาค 7  
สมทุรสงคราม -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการค่ายผูนํ้าเยาวชนคนืสงัคมเฉลมิ

พระเกยีรต ิจดัโดยศาลจงัหวดัสมทุรสงคราแผนกคดฯี จาํนวน 45 คน และ
สง่เดก็เขา้โครงการอื่นๆเชน่  
1. โครงการสานสมัพนัธค์รอบครวัอุน่รกั จดัโดย ศาลจงัหวดัสมุทรสงคราม
แผนก คดฯี จาํนวน 70 คน 
2. ส่งเยาวชนเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน ณ 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

ราชบุร ี -ส่งเดก็ฯไปอบรมเยาวชน โครงการค่ายผูนํ้าเยาวชนคนืสู่สงัคมเฉลมิพระ
เกียรติ ณ กองพลพฒันาที่ 1จดัโดยศาลเยาวชนฯราชบุรี ร่วมกับศาล
จงัหวดัสมทุรสงครามแผนกคด ีจดั 1 คา่ย จาํนวน45 คน 
-ส่งเดก็ฯไปทํากจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ โครงการบรจิาคโลหติเฉลมิพระ
เกยีรต ิจดัโดย ศาลเยาวชนฯราชบุร ีจดั 1 ครัง้ จาํนวน 56 คน 
-สง่เดก็เขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการบรรพชาสามเณร 
-สง่เดก็โครงการอื่นๆ คอื 
1.โครงการฝึกอาชพี นวดแผนไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ 
2.โครงการรูร้กัสามคัคดีว้ยกฬีา  
3.โครงการถอืขนมฝากน้อง 

ประจวบครีขีนัธ ์ -ส่งเด็กฯเข้าโครงการอื่นๆ คือ โครงการบรรพชาสามเณรในวโรกาส
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระชนมายคุรบ 80 พรรษา 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
เพชรบุร ี -ไมม่ขีอ้มลู 
นครปฐม -สง่เดก็ฯไปคา่ยอบรมเยาวชน โครงการรฐั-ราษฎรพ์ฒันาเยาวชนฯ จดัโดย

ศาลจงัหวดันครปฐมแผนกคดฯี จดั 1 คา่ยมเีขา้รว่ม 45 คน 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ของศาลเยาวชนฯกลาง 
-ส่งเด็กฯเข้าโครงการอื่นๆ โครงการบรรพชาสามเณร 80 รูปของศาล
เยาวชนฯกลาง โครงการเจยีระไนเพือ่ชวีติใหม ่

สมทุรสาคร -ส่งเด็กฯไปค่ายอบรมเยาวชน ค่ายกําแพงเพชรอคัรโยธิน จดัโดย ศาล
จังหวัดสมุทรสาครแผนกคดีฯร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมทุรสาคร จดั 2 คา่ย มผีูเ้ขา้รว่ม 63 คน 
-ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการบรรพชา
สามเณร จาํนวน 3 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่ม 58 คน  
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอืการส่งเดก็และเยาวชนไปฝึกวชิาชพีทีศู่นย์
พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร จาํนวน 13 คน 

สพุรรณบุร ี -ส่งเด็กฯเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการบรรพชา
สามเณรเฉลมิพระเกยีรต ิ

ภาค 8  
พงังา -ส่งเดก็ฯไปแกไ้ขบําบดั ฟ้ืนฟูปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมโครงการคลนิิกแกไ้ข

ปญัหาเดก็และเยาวชนในจงัหวดัพงังา 
ระนอง -ไมม่ขีอ้มลู 
นครศรธีรรมราช -ไมม่ขีอ้มลู 
สรุาษฎรธ์านี -สง่เดก็ไปคา่ยอบรมเยาวชน จดัโดยศาลเยาวชนฯสุราษฎรธ์านี จดั 2 ค่าย 

มเีขา้รว่ม 90 คน คอื 
1. โครงการรฐั-ราษฎรร์ว่มใจฉลองสริริาชสมบตั ิ60 ปี  
2. โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจเน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80พรรษา  

กระบี ่ -สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม จดัโดยผูพ้พิากษาสมทบ 
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอื 
1. โครงการบาํบดัยาเสพตดิ 
2. โครงการผูพ้พิากษาสมทบเยีย่มเดก็ 
3. โครงการนําผูป้กครองเยีย่มเดก็ในสถานพนิิจ 

ภเูกต็ -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน เกี่ยวกบัการพฒันาจติ จดัโดยวดัลฏัทวินา
ราม จดั  1 คา่ย มเีขา้รว่ม 1 คน 
-สง่เดก็ฯเขา้กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ จดัโดยศาลจงัหวดัภูเกต็แผนกคดฯี 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
จดั 9 ครัง้ มเีขา้รว่ม 9 คน 

ชุมพร -สง่เดก็ฯเขา้กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ จดัโดยศาลจงัหวดัชุมพรแผนกคด ี
มผีูเ้ขา้รว่ม 45 คน  
-สง่เดก็ฯเขา้โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โครงการอุปสมทบหมู ่

ภาค 9  
พทัลุง -ไมม่ขีอ้มลู 
สงขลา -ส่งเดก็ฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจพฒันาเยาวชน

เฉลมิพระเกยีรต ิจดั 1 คา่ย มเีขา้รว่ม 45 คน 
ปตัตานี -ส่งเดก็ฯเขา้โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม คอื กลุ่มเผยแพร่อสิลาม

(ดะวะห์)บรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัศาสนาอสิลามในสถานพนิิจฯ ทุกวนั
เสาร ์

ตรงั -สง่เดก็ฯเขา้กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
สตูล -ส่งเด็กฯไปค่ายอบรมเยาวชน โครงการครอบครวัสีขาว จดัโดย ศาล

จงัหวดัสตูลแผนกคดฯี จดั 1 คา่ย มเีขา้รว่ม 75 คน 
-ส่งเดก็ฯเขา้โครงการอื่นๆ คอืโครงการนักกฎหมายและนักไกล่เกลี่ยรุ่น
เยาว ์และโครงการเผยแพรก่ฎหมายแก่นกัเรยีนในสถานศกึษา เรือ่งรูก่้อนผดิ 
คดิก่อนหลงทาง 
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3.ยุทธศาสตร ์การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ยติุธรรมสาํหรบัเดก็ 
 

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 1  
สงิหบุ์ร ี -ไมม่ขีอ้มลู 
ชยันาท -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ปทุมธานี -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ในคดทีีคู่่ความสามารถเจรจา

กนัไดท้ัง้ในบลัลงักแ์ละโดยงานไกล่เกลีย่ 
อา่งทอง -จดัให้มรีะบบการเยยีวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน6คดี สําเร็จ 5 ไม่

สาํเรจ็ 1 ปญัหาคอืมปีรมิาณคดทีีเ่ขา้สู่ศาลน้อยทําใหก้ารไกล่เกลี่ยในศาล
เกิดขึน้น้อย ต้องการใหศ้าลเยาวชนฯ กลางสนับสนุนเรื่อง งบประมาณ 
เอกสารแผน่พบัในการตดิต่อศาล รวมทัง้จดัประชุมผูพ้พิากษาสมทบ 

ลพบุร ี -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 2 คด ี
สมทุรปราการ -จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน 66 คดี ผล

ดําเนินการสําเร็จ ต้องการให้ศาลเยาวชนฯกลางสนับสนุนด้านการจดั
อบรมใหค้วามรูแ้ละงบประมาณในการจดักจิกรรม 

ภาค 2  
นครนายก -จดัให้มรีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉันท์แล้วแต่ผลดําเนินการไม่สําเร็จ 

เน่ืองจากยงัไม่มคีดเีขา้สู่ระบบการเยยีวยา ซึ่งต้องการให้ศาลเยาวชนฯ
กลางสนบัสนุนในดา้นวชิาการ เอกสาร วทิยากร 

ระยอง -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉันท์แลว้ จํานวน 2 คดสีําเรจ็ทัง้สอง
คด ี

สระแกว้ -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 15 คด ีไมส่าํเรจ็ 1คด ี
ต้องการให้ศาลเยาวชนฯกลางสนับสนุนด้านบุคลากรรวมทัง้เอกสารที่
ตอ้งการเผยแพร ่

ปราจนีบุร ี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ชลบุร ี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ตราด -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 21 คด ีไมส่าํเรจ็3คด ี

ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนับสนุนดา้นงบประมาณ และจดัใหม้กีารอบรม
ขา้ราชการ 

จนัทบุร ี -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉันทแ์ลว้ จํานวน 2 คด ีเป็นผลสาํเรจ็ 
ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  

ฉะเชงิเทรา -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 3  
อุบลราชธานี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
อาํนาจเจรญิ -จดัให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้วแต่ผลดําเนินการยงัไม่ได้

ติดตามผลเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องการหย่าไม่สามารถติดตามผลได ้
และตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณตดิตามผลใน
ชุมชนซึง่หา่งไกลจากศาล 

สรุนิทร ์ -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ ปญัหาคอืการทําความเขา้ใจ
กบัผู้พิพากษาซึ่งบางท่านไม่เห็นด้วยและไม่มีงบประมาณมอบให้ผู้นํา
ชุมชนและบุคคลอื่นทีเ่ชญิมารว่ม 

ศรสีะเกษ -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉันท์แล้ว จํานวน 21 คด ีสําเรจ็หมด
ปญัหาในอาคารสถานที่เน่ืองจากเป็นอาคารชัว่คราวและตึกแถวห้อง  
ไกล่เกลีย่ไมเ่พยีงพอ 

ชยัภมู ิ -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 15 คด ีไมส่าํเรจ็ 4 
นครราชสมีา -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ยโสธร -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 4  
เลย -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
หนองคาย -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
มกุดาหาร -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จํานวน 5 คด ีสาํเรจ็ทัง้หมด 

ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
มหาสารคราม -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 28 คด ีสาํเรจ็ 17 คด ี

ต้องการให้ศาลเยาวชนฯกลางสนับสนุนด้านงบประมาณ การอบรม
บุคลากรและเอกสารเผยแพร ่

สกลนคร -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
นครพนม -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 15 คด ีสาํเรจ็14 คด ี

ปญัหาคอื บุคลากรและงบประมาณไมเ่พยีงพอและขาดวสัดุอุปกรณ์ในการ
จดัเผยแพรแ่ละตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนเรือ่งดงักล่าว 

ขอนแก่น -จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน 30 คดี สําเร็จ
ทัง้หมด 
ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  

กาฬสนิธุ ์ -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 5  
ลาํปาง -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้แต่ยงัไม่มคีดทีีจ่ะดําเนินการ
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ทาํยอมหรอืถอนฟ้องได ้

พะเยา -จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน 24 คดี สําเร็จ
ทัง้หมด ปญัหาคอืเน่ืองจากศาลยงัไม่มงีบประมาณสนับดา้นการอบรมให้
ความรูแ้ก่บุคลากรที่ร่วมเป็นผูเ้ยยีวยา จงึต้องการใหศ้าลเยาวชนฯกลาง
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

เชยีงใหม ่ -จดัใหม้รีะบบการเยยีวยาสมานฉนัทแ์ลว้ จํานวน 1 คดผีลการดําเนินการ
สําเร็จปญัหาคือด้านการเงนิของผู้ปกครองของฝ่ายจําเลยซึ่งต้องมกีาร
ผ่อนชําระทําให้กว่าศาลจะพจิารณาพพิากษาใช้เวลาหลายเดือนนับแต่
ขอ้ตกลงรว่มกนัไดใ้นการเยยีวยาผูเ้สยีหาย ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลาง
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

แพร ่ -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉันทแ์ลว้ ต้องการใหศ้าลเยาวชนฯ
กลางสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู ้การอบรม และเอกสารแจกและ
เอกสารประกอบการทาํงาน 

ลาํพนู -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
น่าน -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
แมฮ่อ่งสอน -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 6  
พจิติร -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
อุทยัธานี -ได้จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน 1 คดี เป็น

ผลสาํเรจ็ ปญัหาคอืกลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจน้อยว่าศาลมรีะบบการไกล่
เกลี่ ย ก่ อนฟ้อง  ต้องการ ให้ศาล เยาวชนฯกลาง  สนับส นุนการ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบวา่ทุกศาลทัว่ประเทศ 

นครสวรรค ์ -ได้จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้ว จํานวน 1 คดีเป็น
ผลสาํเรจ็ 

สโุขทยั -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 1 คดเีป็นผลสาํเรจ็ 
เพชรบรูณ์ -ได้จัดให้มีระบบการเยียวยาเชิงสมานฉันท์แล้วจํานวน 10 คดีเป็น

ผลสาํเรจ็ 2 คด ี
พษิณุโลก -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ตาก -ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
อุตรดติถ ์ -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 7  
สมทุรสงคราม -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ราชบุร ี -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้จาํนวน 1 คดเีป็นผลสาํเรจ็ 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ประจวบครีขีนัธ ์ -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
เพชรบุร ี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
นครปฐม -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
สมทุรสาคร -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
สพุรรณบุร ี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 8  
พงังา -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้จาํนวน 3 คดเีป็นผลสาํเรจ็ 
ระนอง -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
นครศรธีรรมราช -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
สรุาษฎรธ์านี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ อยูร่ะหวา่งการจดั 
กระบี ่ -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จาํนวน 2 คด ีปญัหาคอืยงั

ไมส่ามารถจดัไดเ้ตม็รปูแบบทีก่าํหนดเน่ืองจากความไมพ่รอ้มของบุคลากร 
ประกอบกบัผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ 
ต้องการให้ศาลเยาวชนฯกลางสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พพิากษาและผูพ้พิากษาสมทบ 

ภเูกต็ -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ จํานวน 2 คด ีอยู่ระหว่าง
ผูบ้รหิารแผนดําเนินการติดตามเยยีวยา ปญัหาคอืระบบราชการไม่เปิด
กวา้งใหโ้อกาสเดก็กระทาํผดิ 

ชุมพร -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ภาค 9  
พทัลุง -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้จํานวน 5 คดเีป็นผลสาํเรจ็ 1 

ปญัหา คือ เป็นการแก้ไขเยียวยาส่วนการเรียกค่าสินไหมฯ ตามวิธี
พจิารณาคดีอาญามาตรา44/1 แต่บางคดีไม่สามารถตกลงกนัได้ศาลก็
พพิากษาใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนแต่ชัน้บงัคบัคดไีม่สามารถบงัคบัคดกีบั
เด็กฯได้เน่ืองจากไม่มีทรพัย์สินและผู้ปกครองไม่ได้เป็นคู่ความในคด ี 
ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นการดาํเนินการแกไ้ขกฎหมาย
หรอืระเบยีบใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทนในศาลเยาวชนสามารถบงัคบัได้กบั
ผูป้กครองไดด้ว้ย 

สงขลา -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ปตัตานี -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
ตรงั -ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
สตูล -ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทแ์ลว้จาํนวน 1 คดผีลการดาํเนินการ

อยูร่ะหวา่งไกล่เกลีย่ ตอ้งการใหศ้าลเยาวชนฯกลางสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
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4. ยทุธศาสตร ์การระงบัข้อพิพาทในครอบครวัเพ่ือพิทกัษ์สถาบนัครอบครวั 
 

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภาค 1  
สงิหบุ์ร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ชยันาท -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในครอบครวั และมีให้บรกิาร  
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ปทุมธานี -ระบบอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย ดําเนินการแล้ว 
แต่ยงัไม่ได้ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมใหผู้นํ้าเครอืข่ายใหส้ามารถทําหน้าที่ได ้
ซึง่จาํเป็นตอ้งมงีบประมาณสนบัสนุน 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลี่ยก่อนฟ้องให้บริการโดยผู้ประนีประนอมประจําศาลและผู้พิพากษา
สมทบ 

อา่งทอง -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมีการจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครวั แต่ไม่มีคู่ความแจ้ง
ความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ดังนัน้ศาลมักทําการไกล่เกลี่ยในวันนัด
สบืพยานโจทกน์ดัแรก 

ลพบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั โดยใหม้กีารไกล่เกลี่ย
เมือ่ยืน่ฟ้องแลว้ 

สมทุรปราการ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาเน่ืองจากเพิง่จดัการอบรมสมคัร ยงัไม่ไดท้ําหน้าที ่อกีทัง้ผูพ้พิากษา
สมทบมจีาํนวนมากสามารถหน้าทีไ่ดด้แีละสะดวกประสารกบัศาลไดโ้ดยตรงกวา่ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้องแลว้ 2 เรือ่ง 

ภาค 2  
นครนายก -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ระยอง -ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง  
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
สระแกว้ -ระบบอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย ดําเนินการแล้ว 

โดยจดัตัง้ศนูยแ์กไ้ขปญัหาเดก็เยาวชนและครอบครวั 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารการ
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องแลว้  

ปราจนีบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่มใีหบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ชลบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมีการจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครวั โครงการคลินิก
ครอบครวั 

ตราด -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

จนัทบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทําหน้าทีไ่กล่เกลีย่ กําลงัดาํเนินการ
โดยไดเ้ริม่สรา้งเครอืข่ายนําร่องไปแลว้ 3 อําเภอ และหากประสบผลสําเรจ็
จะดาํเนินการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯ ทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ต่อไป  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ฉะเชงิเทรา -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาคอืไดจ้ดัการอบรมเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ ขณะน้ียงัไม่ไดส้รา้งระบบให้
อาสาสมัครเครือข่าย ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครัว แต่มี
โครงการจะประชุม พบปะอาสาสมคัรในแต่ละหมูบ่า้นต่อไป 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ภาค 3  
อุบลราชธานี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมจีดัอบรมให้
ความรูก้ารไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องแลว้ 2 ครัง้ 

อาํนาจเจรญิ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ
เน่ืองจากหลงัจากจดัอบรมธรรมะนําใจกฎหมายนําทางแลว้ยงัไม่มโีครงการ
ต่อเน่ืองอกีทัง้ขาดงบและบุคลากรในการตดิตามเครอืขา่ยฯ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 



 67

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
สรุนิทร ์ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

เน่ืองจากขาดงบประมาณในการจดัอบรมใหอ้าสาสมคัร 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมจีดัอบรมให้
ความรูก้ารไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ศรสีะเกษ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ชยัภมู ิ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารการ
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องกรณโีจทกป์ระสงค ์

นครราชสมีา -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  

ยโสธร -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารการ
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องกรณโีจทกป์ระสงค ์

ภาค 4  
เลย -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่ไดใ้หบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

หนองคาย -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
เน่ืองจากผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบไม่เหน็ดว้ยกบัแนวกระบวนทศัน์
ใหม ่
-ศาลไม่มกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และไม่ไดใ้หบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

มกุดาหาร -ระบบอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เด็กฯทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย  ยงัไม่ดําเนินการ 
ปญัหาเน่ืองจากเพิง่ดําเนินการจดัอบรมเครอืข่ายพทิกัษ์สทิธเิด็กเยาวชนและ
ครอบครวั 
-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้องแต่ไมม่คีูพ่พิาทขอ 

มหาสารคราม -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาเน่ืองจากปญัหาวธิดีาํเนินการ งบประมาณ เอกสารเผยแพร ่
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
สกลนคร -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  

-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ยงัไม่มใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

นครพนม -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทําหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดําเนินการแลว้ 
ปญัหาคอืงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการจดัเผยแพรค่วามรูไ้มเ่พยีงพอ 
-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั 

ขอนแก่น -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ดาํเนินการแลว้  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

กาฬสนิธุ ์ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหา คอื ขาดงบประมาณและบุคลากร 
-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  

ภาค 5  
ลาํปาง -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  กาํลงัดาํเนินการ  

-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 

พะเยา -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาเน่ืองจากปญัหางบประมาณ  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 

เชยีงใหม ่ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาเน่ืองจากปญัหางบประมาณ  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องโดยการจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่และใหค้าํปรกึษา (กปย.) 

แพร ่ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และใหบ้รกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 

ลาํพนู -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไมม่บีรกิารไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้อง 

น่าน -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดําเนินการแลว้ ปญัหา
มแีต่อาสาสมคัรทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่แลว้จงึมาเป็นอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ 
-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่มใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
แมฮ่อ่งสอน -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ยงัไมด่าํเนินการ  

-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  
ภาค 6  
พจิติร -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  

-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไมม่บีรกิารไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้อง 

อุทยัธานี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  

นครสวรรค ์ ไมม่ขีอ้มลู 
สโุขทยั -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  

-ศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมบีรกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องแลว้ จาํนวน 1 เรือ่ง 

เพชรบรูณ์ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมบีรกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

พษิณุโลก -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่มบีรกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 

ตาก -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
อุตรดติถ ์ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่มบีรกิารไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง 

ภาค 7  
สมทุรสงคราม -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมีการจัดตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครวั แต่การบริการ  
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

ราชบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
อุปสรรคคอื เน่ืองจากอยู่ระหว่างดําเนินการอบรมสร้างเครอืข่ายพทิกัษ์ฯ
ระดบัท้องถิ่นอกี 1 ครัง้ และต้องคดัเลอืกอาสาสมคัรก่อน หากดําเนินการ
แลว้จะดาํเนินการตามยทุธศาสตร ์
-ในศาลมีการจัดตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครัว มีให้บริการ  
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้องและหลงัฟ้อง 
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ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ประจวบครีขีนัธ ์ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  
เพชรบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่การบรกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้องยงัไมม่ ี

นครปฐม -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั 

สมทุรสาคร -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมบีรกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

สพุรรณบุร ี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
ปญัหาคอือยู่ระหว่างการสรา้งเครอืข่าย และทําการอบรมเครอืข่ายพทิกัษ์
เดก็และเยาวชน 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั และมบีรกิารไกล่
เกลีย่ก่อนนดัพจิารณาคด ี

ภาค 8  
พงังา -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่ไดใ้หบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง  

ระนอง -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่ไดใ้หบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

นครศรธีรรมราช -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง  

สรุาษฎรธ์านี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

กระบี ่ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้ ปญัหา
คอืความรูค้วามสามารถของอาสาสมคัร การเกบ็รกัษาความลบั และความเป็นกลาง 
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

  



 71

ภาค/จงัหวดั รายละเอียด 
ภเูกต็ -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ชุมพร -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ 
-ในศาลไมม่กีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  

ภาค 9  
พทัลุง -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ดาํเนินการแลว้  

-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนฟ้อง 

สงขลา -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ดาํเนินการแลว้  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั 

ปตัตานี -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่  ยงัไมด่าํเนินการ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั แต่ไม่มใีหบ้รกิาร
ไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง 

ตรงั -ระบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ฯทาํหน้าทีไ่กล่เกลีย่ ยงัไมด่าํเนินการ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั และมใีหบ้รกิารไกล่
เกลีย่ก่อนโดยนิตกิร 

สตูล -ระบบอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ฯทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย ดําเนินการแล้ว 
ปญัหา คอื ขาดงบประมาณ  
-ในศาลมกีารจดัตัง้ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั  

 
 จากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดา้นจาํแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและตดิตามเดก็
และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั จากอดตีจนถึงปจัจุบนัตามภาคผนวก 2 ประกอบกบั
ขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ไดร้บัจากศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาค จะพบว่าในช่วงระหว่าง
ปีงบประมาณ 2548 ถงึ 2550 ศาลเยาวชนและครอบครวัไดพ้ฒันาการปฏบิตังิานขึน้มาอกีระดบัหน่ึง 
โดยมคีวามพยายามในการสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัใหส้ามารถ
แกไ้ขปญัหาการกระทาํผดิของเดก็หรอืเยาวชนและดาํรงรกัษาสถาบนัครอบครวัสมดงัเจตนารมณ์ใน
การจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกบัแนวคดิตามมาตรฐานสากล  
ลํ้าหน้าพัฒนาการด้านกฎหมายซึ่งมีข ัน้ตอนและระยะเวลายาวนาน  ดังจะเห็นได้จากการที่
ผู้ปฏิบตัิงานในศาลเยาวชนและครอบครวันําแนวคิดในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูหรอืกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกอื่นมาใช้เป็นเครื่องมือโดยอาศัยการตีความขยายบทบญัญัติมาตรา 95 แห่ง
พระราชบญัญตัิจดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัใหค้รอบคลุมถึงกรณีดงักล่าวดว้ย 
และจะเหน็ไดว้่าในช่วงนัน้ ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางดําเนินนโยบายในแนวทาง
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เดยีวกนัต่อเน่ืองตดิต่อกนัถงึสามปี ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาต่อยอด ตัง้แต่การสรา้งมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานเป็นแนวทางเดยีวกนัในปีงบประมาณ 2548 นํามาตรฐานการปฏบิตังิานมาประกาศเป็น
นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่และจดัอบรมความรูเ้กี่ยวกบัแนวทางการปฏบิตัิงานตามมาตรฐานแก่     
ผูพ้พิากษาสมทบทัว่ราชอาณาจกัรในปีงบประมาณ 2549 ประกาศนโยบายกระบวนทศัน์ใหมสู่ก่าร
ปฏบิตัแิละจดัวางระบบการปฏบิตังิานตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวั
กลางและสนับสนุนใหม้กีารจดัวางระบบในศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาค ในปีงบประมาณ 
2550 ดงัจะเห็นภาพสะท้อนถึงความพยายามของศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมิภาคในการ
ดําเนินการตามนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้อย่างชดัเจนจากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ซึง่ยุทธศาสตรใ์ดทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณและการสนบัสนุนเรื่ององคค์วามรูจ้าก
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางอยา่งเตม็ที ่ศาลเยาวชนและครอบครวัในภมูภิาคกจ็ะสามารถดาํเนิน
ยุทธศาสตรน์ัน้ไดเ้ป็นผลด ีแต่เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2550 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมไิด้
รบัจดัสรรงบประมาณครบถ้วนตามแผนปฏบิตัิงานที่เสนอขอไป คงได้รบัเฉพาะงบประมาณด้าน
ยุทธศาสตรส์รา้งเครอืข่ายและยุทธศาสตรก์ารแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู บางส่วน เป็นผลใหศ้าลเยาวชน
และครอบครวัในภมูภิาคตอ้งแสวงหางบประมาณเพื่อดาํเนินการตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหมต่าม
ยทุธศาสตรอ์ื่นเอง การดาํเนินการนํานโยบายกระบวนทศัน์ใหมข่องศาลเยาวชนและครอบครวัสูก่าร
ปฏิบตัิ จงึไม่สมัฤทธิผ์ลเท่าที่ควร ทัง้ๆ ที่บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครวัเริม่ตระหนักถึง
ความสําคญัของการดําเนินนโยบายดงักล่าว ว่าสามารถทําใหก้ารปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและ
ครอบครวับรรลุเจตนารมณ์ได ้ และเป็นทีน่่าเสยีดายทีก่ารดาํเนินนโยบายกระบวนทศัน์ใหมข่องศาล
เยาวชนและครอบครวักลางหยดุชะงกัลงหลงัปีงบประมาณ 2550 
 4. การปฏบิตังิานหลงัปีงบประมาณ 2550 จนถงึปจัจุบนั 
  ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางในยคุต่อมา มไิดส้านต่อนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่
ของศาลเยาวชนและครอบครวัที่ดําเนินการต่อเน่ืองกนัมา ส่งผลใหก้ารพฒันาการปฏบิตังิานของ
ศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนัชะลอตวั  กลบัไปสู่สภาพทีม่กีาร
พฒันาการปฏบิตังิานในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นบางศาลขึน้อยูก่บันโยบายและศกัยภาพของ
ผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวแต่ละศาล  จึงคงมีศาลเยาวชนและครอบครัวในภูมิภาค
ปฏิบัติงานในการจําแนก  แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังออกจาก
กระบวนการยตุธิรรมอยูบ่า้ง โดยนําแนวคดิตามยทุธศาสตรก์ระบวนทศัน์ใหมบ่างสว่นมาดาํเนินการ
โดยงบประมาณทีจ่ดัหาเอง     
  ในปีงบประมาณ 2551 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางไดร้บัจดัสรรงบประมาณจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร ์ ศาลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2552 - 2556 ซึง่แลว้เสรจ็ในปีงบประมาณ 2552  
ขอ้มูลจากรายงานสรุปบทเรยีนจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารในการจดัทําแผนยุทธศาสตรด์งักล่าว 33   

                                                 
       33 คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ “ แผนยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั         
พ.ศ. 2552 – 2556” ภาคผนวกที ่7 
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พบวา่สถานการณ์การปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัมกีารนํามาตรา 95 มาใชใ้นกระบวน
พจิารณายงัเป็นสว่นน้อย ขึน้อยู่กบัทศันคตขิองผูพ้พิากษา อกีทัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัประสบ
กบัปญัหาขาดหน่วยงานรองรบัการปฏบิตัติามคาํสัง่ศาลตามมาตรา 95  ศาลเยาวชนและครอบครวั
ก็ไม่มีงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เองโดยขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครวัไม่สามารถจดัตัง้งบประมาณสําหรบัการ
ดําเนินกิจกรรมการการแก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กหรอืเยาวชนไว้เป็นงบประมาณปกติของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในแต่ละแห่งได ้ทําใหก้ารดําเนินงานตอ้งอาศยัศกัยภาพของผูบ้รหิารศาลในการประสานงาน
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและความทุ่มเท ความเสยีสละ ของผูพ้พิากษา
สมทบ  ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้นโยบายจากศาลเยาวชนและครอบครวักลางใน
เรื่องดังกล่าวน้ีก็ไม่ชัดเจน  ส่วนการดําเนินกิจกรรมเชิงป้องกันก็อยู่ในสภาพการณ์เดียวกัน  
นอกจากน้ียงัพบว่าการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวักบัสถานพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนยงัขาดการประสานงานเทา่ทีค่วร โดยขอ้มลูเกีย่วกบัการสบืเสาะขอ้เทจ็จรงิ
เดก็หรอืเยาวชน  สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ยงักระทําไม่ไดเ้ตม็ที ่และขอ้มลูทีส่ถาน
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ส่งมายงัศาลเยาวชนและครอบครวั ภายหลงัศาลมคีําพพิากษา
แลว้ ยงัขาดรายละเอยีดของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและทศันคตขิองเดก็และเยาวชน ทําใหศ้าล 
ไม่ทราบถึงพฒันาการของเดก็และเยาวชนที่ส่งตวัไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม  ส่วนสถานการณ์ด้าน
เครอืขา่ยการปฏบิตังิาน  เน่ืองจากภารกจิของศาลเยาวชนและครอบครวัในการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
ไม่สามารถทําไดโ้ดยลําพงั จําเป็นต้องอาศยัเครอืข่ายความร่วมมอืในการทํางาน  แต่ศาลเยาวชน
และครอบครวัยงัขาดเครอืขา่ยความร่วมมอื จากการประชุมพบว่าในบางจงัหวดัจะมกีารบูรณาการ
การทํางานของศาลเยาวชนและครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานอื่น แต่ในบางจงัหวดักไ็ม่ม ีขึน้อยู่กบั
นโยบายและทศันคตขิองผูบ้รหิารศาล และผูพ้พิากษาสมทบเป็นหลกั แมว้่าทีผ่่านมาจะมกีารจดัตัง้
เครอืข่ายของศาลเยาวชนและครอบครวัในแต่ละจงัหวดั แต่เป็นเครอืข่ายจดัตัง้ที่ได้รบัคําสัง่จาก
ส่วนกลาง ประกอบกบัขาดการดําเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นผลใหเ้ครอืข่ายเหล่าน้ีดําเนินไป
อยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพบางสว่นกส็ลายไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
การสาํรวจความคิดเหน็เรือ่ง การจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟ ูและติดตามเดก็และ
เยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรม     

ด้วยแบบสอบถาม 
 

3.1 เป้าหมายของการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

 เพื่อตอ้งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นการจําแนกเดก็และเยาวชน การบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน และการติดตามเด็กและเยาวชนในภาพรวมทัว่ไปในส่วนที่เกี่ยวข้องศาล
ยุติธรรม  รวมทัง้ข้อมูลด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรและข้อเสนอแนะ 
หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ทัง้น้ี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 
และปรบัปรุงกระบวนการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิในกระบวนการยุตธิรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแทจ้รงิ 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ดําเนินการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยไดจ้ดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงั
ขา้ราชการตุลาการ (อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา 
และผู้พิพากษาอาวุโส) ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการของศาลเยาวชนและครอบครวั      
ทัว่ประเทศ เมื่อตอบแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้ง่กลบั เพื่อมาประมวลผลและนําเสนอผล   
ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม จดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูป้ฏิบติังานใน
ศาลเยาวชนและครอบครวั ได้แก่ ข้าราชการตุลาการ (อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้
พิพากษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาอาวุโส) ผู้พิพากษาสมทบ  
และผูอ้ํานวยการ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ไดแ้ก่ นักวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา นักวชิาการอสิระ 
องคก์รเอกชนดา้นเดก็ และเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม เพื่อรวบรวมขอ้มลู
ระดมสมอง รบัฟงั ข้อวิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู  
และตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลยตุธิรรม 

3.2.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาครัง้น้ี  เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค์ของการศกึษา จงึได้กําหนด
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1) ประชากรเป้าหมาย  

       ประชากรทีส่นใจศกึษาในครัง้น้ี เป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานในศาลเยาวชนและครอบครวั
ทัว่ประเทศ ซึง่ประกอบดว้ย 
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 (1)  ข้าราชการตุลาการ ได้แก่ อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้พิพากษา           
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาอาวุโส 

(2)  ผูพ้พิากษาสมทบ  
(3)  ผูอ้าํนวยการ 

2) กลุ่มตวัอย่าง  

ในกรณีเลือกผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง คือ Stratified 
Systematic Sampling โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 ชัน้ภูม ิได้แก่ ขา้ราชการตุลาการ  
(อธบิด ีผูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาอาวุโส)         
ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ   
                  ในการน้ีได้ทําการเลือกผู้พิพากษาสมทบตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
จํานวน 350 คน จากทัง้สิน้ 2,507 คน ส่วนขา้ราชการตุลาการ และผูอ้ํานวยการไม่มกีารเลอืก
ตวัอยา่ง ซึง่มจีาํนวน 363 คน และ 76 คน ตามลาํดบั รวมตวัอยา่งทัง้สิน้ 789 คน ดงัต่อไปน้ี 
 

ตาํแหน่ง จาํนวนประชากร ขนาดตวัอย่าง 

รวม 2,946 789 
1. ขา้ราชการตุลาการ (อธบิดผีูพ้พิากษา 

รองอธิบดีผู้พิพากษา ผู้พิพากษา
หวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษา
อาวุโส) 

  363 363 

2. ผูพ้พิากษาสมทบ 2,507 350 
3. ผูอ้าํนวยการ    76  76 
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3.3 เสนอผลการจดัทาํแบบสอบถาม 

  การสํารวจความคดิเหน็ต่อเรื่องการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก 
และเยาวชนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลยตุธิรรม ไดนํ้าเสนอผลการสาํรวจ 9 สว่น คอื 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคล 
2. ข้อมูลด้านนโยบายและการบริหารงาน การดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ

ยตุธิรรม เดก็และเยาวชนในภาพรวม 
3. ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการคดขีองศาลเยาวชนและครอบครวั 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบัการจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน 
5. ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็แลเยาวชน 
6. ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตามเดก็และเยาวชน 
7. ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชม้าตรการพเิศษและกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทแ์ทน

การฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิ
8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาระบบศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 
9. ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาระบบงานของกระบวนการยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนใน

ภาพรวม 
 
3.4 สรปุข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นขา้ราชการตุลาการชาย (รอ้ยละ 80.4) หญงิ (รอ้ยละ 19.6) 
อายุ  41 – 50 ปี (รอ้ยละ 51.9) รองลงมาอายุน้อยกว่า 41 ปี (รอ้ยละ 29.9) อายุ 51 - 60 ปี  
(รอ้ยละ 12.3) และอายุมากกว่า 60 ปี (รอ้ยละ 5.9) ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการทํางานในศาล
เยาวชนและครอบครวั  1 – 5 ปี (รอ้ยละ 54.5) รองลงมามรีะยะเวลาการทาํงานน้อยกว่า 1 ปี 
(รอ้ยละ 33.7) มรีะยะเวลาการทาํงาน 6 - 10 ปี (รอ้ยละ 7.5) และทาํงานมากกว่า 10 ปี (รอ้ยละ 
4.3) 
 ผูพ้พิากษาสมทบหญงิ (รอ้ยละ 61.7) ชาย (รอ้ยละ 38.3) อายุมากกว่า 60 ปี (รอ้ยละ 
39.7) รองลงมาอายุ 51 – 60 ปี (รอ้ยละ 34.9) อายุ 41 – 50 ปี (รอ้ยละ 21.1) และอายุน้อยกว่า 
41 ปี (รอ้ยละ 4.3) สว่นใหญ่มรีะยะเวลาการทาํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 1 – 5 ปี (รอ้ยละ 
51.1) รองลงมามรีะยะเวลาการทาํงาน 6 – 10 ปี (รอ้ยละ 29.8) มรีะยะเวลาการทาํงานมากกว่า 10 
ปี (รอ้ยละ 11.6 ) และทาํงานน้อยกวา่ 1 ปี (รอ้ยละ 7.5) มาจากหลากหลายอาชพีสว่นใหญ่ประกอบ
กจิการ (รอ้ยละ  72.8) เชน่ คา้ขายทัว่ไป (รอ้ยละ 28.6) ธุรกจิโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 
7.6) ธุรกจิโรงแรม/รา้นอาหาร อาชพีเกษตรกรรม/ปศุสตัว ์มจีํานวนเท่ากนั (รอ้ยละ 5.9) ธุรกจิ
รา้นขายทอง/อญัมณ ี(รอ้ยละ 5.3) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์กบัไมต่อบ มจีาํนวนเทา่กนั (รอ้ยละ 4.1) 
และธุรกจิการเงนิการธนาคาร (รอ้ยละ 1.2) และเป็นขา้ราชการบาํนาญ มาจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
(รอ้ยละ 47.1) รองลงมา มาจากกระทรวงสาธารณสุข (รอ้ยละ 13.2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สถาบนัอุดมศึกษา มจีํานวนเท่ากนั (ร้อยละ 9.4) ไม่ได้ประกอบอาชพี (ร้อยละ 3.4)  
มปีระสบการณ์ทํางานด้านเด็กและเยาวชนก่อนเข้ามาเป็นผู้พพิากษาสมทบ (ร้อยละ 76.5) 
ไมม่ปีระสบการณ์ (รอ้ยละ 20.9) และไมต่อบ (รอ้ยละ 2.6) 
 ผู้อํานวยการศาลเยาวชนและครอบครัวหญิง (ร้อยละ 55.9) ชาย (ร้อยละ 44.1)  
สว่นใหญ่มอีายุ 41 – 50 ปี (รอ้ยละ 56.9) และมอีายุ 51 – 60 ปี (รอ้ยละ 43.1) มรีะยะเวลา 
การทาํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 1 – 5 ปี (รอ้ยละ 59.6) รองลงมาทาํงานในศาลเยาวชน
และครอบครวัน้อยกว่า 1 ปี (รอ้ยละ 28.1)  ระยะเวลาการทํางาน 6 - 10 ปี (รอ้ยละ 7.0)  
และทาํงานมากกวา่ 10 ปี (รอ้ยละ 5.3) 
  ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ เคยเขา้ร่วมสมัมนา 
หรอืเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิในหลกัสูตรต่าง ๆ 
มาแล้วอย่างหลากหลาย เช่น ระบบการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม(ร้อยละ 64.6) การไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 56.5) การประชุมกลุ่ม
ครอบครัว (ร้อยละ 36.9) ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ร้อยละ 34.5) ระบบการจําแนกเด็ก 
และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม (รอ้ยละ 34.3) ระบบการตดิตามดูแลเดก็และเยาวชนหลงั
ปล่อย (รอ้ยละ 32.8) ระบบการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปล่อย (รอ้ยละ 28.6)  
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านนโยบาย การบริหารงาน และการดาํเนินงานเก่ียวกบักระบวนการ
ยติุธรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม  
 1. นโยบายและการบริหารงานกระบวนการยติุธรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
 ส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนทัง้หลายมี
โครงสรา้งการบรหิารทีเ่อือ้ต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน มนีโยบายการบรหิารทีเ่ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั แต่ขาดการบูรณาการแผนการดําเนินงานร่วมกนั มคีวามซํ้าซอ้นกนั และไม่มี
ระบบการเชื่อมโยงแผนการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 2. การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานในกระบวนการยุติธรรมสาํหรบัเดก็และ
เยาวชนในภาพรวม   
 ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญด้านการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนมาก  
การจาํแนกจดัประเภทเดก็และเยาวชน ใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลางถึงมาก แต่ในด้าน 
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง และการติดตามดแูล
เดก็และเยาวชนภายหลงัปล่อยให้ความสาํคญัในระดบัน้อยถงึปานกลาง  
 3. การจดักิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านเดก็และเยาวชน ของ 
ศาลเยาวชนและครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  
 ศาลสว่นใหญ่มจีดักิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านเดก็และเยาวชน ของ
ศาลเยาวชนและครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สํานักงานคุมประพฤต ิศูนยฝึ์กและอบรมเป็นหลกั โดยมจีดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็นระยะ 
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จดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชนหรอืสงัคมร่วมกนั เช่น การสรา้งความสามคัคขีองชุมชน/
โครงการอบรมความรูก้ฎหมายแก่เดก็นกัเรยีน/กจิกรรมครอบครวั ดงูาน/จดักจิกรรม/เยีย่มเดก็
และเยาวชนทีถู่กอบรมในสถานพนิิจฯ และศนูยฝึ์กอบรม เป็นตน้  
 4. ปัญหาในการประสานงานของศาลเยาวชนและครอบครวักบัหน่วยงานอ่ืนๆ  
 ส่วนใหญ่ไม่ตอบคําถาม (ร้อยละ 60.2) และที่ตอบคําถามพบว่าไม่มีปญัหาในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ (รอ้ยละ 33.1) และมปีญัหา (รอ้ยละ 6.7) เช่น เรื่องการแจง้
ขอ้มลูล่าชา้ของสถานพนิิจฯ, การไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอก หรอืเมื่อมปีญัหา 
จะไมเ่จรจากนัโดยตรง แต่ใชห้นงัสอืตอบโตไ้ปมา ซึง่บางครัง้อาจทาํใหค้วามเขา้ใจคลาดเคลื่อน
ได ้ทัง้ไมม่หีน่วยงานทีจ่ะประสานงานโดยตรง เป็นตน้  
 5. ความพึงพอใจต่อการทาํงานในภาพรวมของหน่วยต่างๆ ท่ีทาํงานเก่ียวกบัเดก็
และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรม  
 พบว่าการทาํงานในภาพรวมของหน่วยต่างๆ จํานวน 15 หน่วยงาน ท่ีทาํงาน
เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรม กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจ
มาก  ดัง น้ี  ตํารวจด้านเด็กและเยาวชน  (ร้อยละ  70.3) , อัยการด้านเด็กและเยาวชน 
(ร้อยละ 84.9),ศาลเยาวชนและครอบครวั(ร้อยละ 90.7) ,ที่ปรกึษากฎหมาย (ร้อยละ 76.8), 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 89) , กรมคุมประพฤติ (ร้อยละ 83.7),  
กรมสุขภาพจติ (รอ้ยละ 66.9), กรมราชทณัฑ์(รอ้ยละ 58.9),กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย(์รอ้ยละ 57.6), สถานพยาบาลทางรา่งกาย(รอ้ยละ 61.3),สถานพยาบาลทางจติ
(รอ้ยละ 59.9), องคก์ารดา้นเดก็และเยาวชน(รอ้ยละ 57.4),ครอบครวั(รอ้ยละ 63.9),ชุมชน (รอ้ย
ละ 57.4) และโรงเรยีน(รอ้ยละ 67.5) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการคดีของศาลเยาวชนและครอบครวั  

 1. การพิจารณาคดีต่อเน่ือง 
 อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั เหน็ว่าการพจิารณาคดต่ีอเน่ืองแลว้เสรจ็ตามกําหนดนัดรอ้ยละ 75 ขึน้ไป กรณีทีไ่ม่
แลว้เสรจ็ตามกําหนด ส่วนใหญ่เป็นเพราะพยาน จําเลยและผูป้กครองไม่มาศาลตามกําหนดนัด 
ในคดทีีเ่ดก็และเยาวชนใหก้ารปฏเิสธหรอืต่อสูค้ดใีชเ้วลาโดยเฉลีย่ในการพจิารณาพพิากษาคดี
ประมาณ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน (รอ้ยละ 44.7) น้อยกว่า 3 เดอืน (รอ้ยละ 39.5) และตัง้แต่ 
6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี (รอ้ยละ 13.2) 
 2. การพิจารณาและตดัสินคดี 
  2.1 ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือคู่มือการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
และกลุ่มสหวิชาชีพ 

ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าศาล 
ที่ตนปฏิบัติงานมีหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการแก้ไขปญัหาเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 73.4)  
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ไมม่ ี(รอ้ยละ 19.9) แต่ไมม่กีลุ่มสหวชิาชพีเขา้รว่มในการตดัสนิคดเีพื่อแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน
ในศาลเยาวชนและครอบครวั(ร้อยละ 51.9) และมกีลุ่มสหวชิาชพีเขา้ร่วมในการตดัสนิคด(ีร้อยละ 
39.1) รวมทัง้เหน็ว่าไมม่นีกัสงัคมสงเคราะห ์(รอ้ยละ 63.3),พนักงานคุมประพฤต ิ(รอ้ยละ 63.3),
นกัจติวทิยา และพยาบาลปฏบิตังิานในศาลทีต่นปฏบิตังิาน  

2.2 บทบาทของผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั 
ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่า           

ผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัทาํหน้าทีช่ว่ยพจิารณาพพิากษาคด ี(รอ้ยละ 89.9) 
จดักิจกรรมการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 81.8) บริจาคเงนิและทรพัย์สิน
สว่นตวัเพือ่สนบัสนุนเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 81.6) เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธผ์ลงานของศาล
เยาวชนฯ (รอ้ยละ 69.1) เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 67) ทาํงานดา้นสงัคม
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน (ร้อยละ 62.9) สร้างเครือข่ายชุมชน (ร้อยละ 55.7) และช่วยทํา 
การจาํแนกจดัประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ (รอ้ยละ 27.1)  

2.3  ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทาํผิด 
  ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าตน 
มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทําผิดด้านการจําแนกแยก
ประเภทเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 58) การบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 63.3)  
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (ร้อยละ 56.3) และการติดตามเด็กและเยาวชน  
(รอ้ยละ 51.4) ในระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชน 

 1. ประโยชน์ของการจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชนท่ีมีต่อการพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่เหน็วา่การจาํแนกแยก
ประเภทเด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์ในการกําหนดแนวทางแก้ไขและจดัรูปแบบกิจกรรม 
เพือ่การบาํบดั (รอ้ยละ 86.8) เพือ่หาสาเหตุการกระทาํผดิ (รอ้ยละ 84.5) จาํแนกในขัน้ตน้(ระยะ
รบัตัว) เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น (ร้อยละ 69.5) เพื่อหาข้อมูลเตรียมความพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือก่อนปล่อยและหลังปล่อยสู่สงัคม (ร้อยละ 68.8) เพื่อกําหนดแนวทางการปล่อย
ชัว่คราว (รอ้ยละ 46.4) และเพือ่กาํหนดแนวทางในการเบีย่งเบนคด ี(รอ้ยละ 21.5)   
 2. ข้อมลูเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 
 ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าข้อมูลเรื่อง
ครอบครัว (ร้อยละ 92.8) สุขภาพจิต (ร้อยละ 89.1) ชุมชน(ร้อยละ 79.3) สุขภาพกาย  
(ร้อยละ 79.2) เพื่อน (ร้อยละ 75.3) โรงเรยีน/ครูของเด็ก (ร้อยละ 73.7) คําแนะนําเกี่ยวกบั
ศกัยภาพของครอบครวัในการดแูลเดก็ (รอ้ยละ 72.1) คําแนะนําเรื่องการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเยยีวยา
เด็ก (ร้อยละ 69.9) ผลการประเมินความเสี่ยงของเด็ก (ร้อยละ 64.5) ผลการประเมิน 
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ความตอ้งการของเดก็(รอ้ยละ 58.8) และคาํแนะนําเกีย่วกบัศกัยภาพของชุมชนในการดแูลเดก็ 
(รอ้ยละ 45.7) ลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพจิารณาคดทีัง้สิน้ 

 3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รบัจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และกรมคมุประพฤติ 

  ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจขอ้มลู
ที่ได้ร ับจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 62.4) และกรมคุมประพฤต ิ
(รอ้ยละ 54.6)  
 4. การจาํแนกเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการจําแนก
ประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมีความจํา เ ป็น  แต่ควรทําครัง้ เดียวเพื่ อไม่ ให้
กระทบกระเทือนต่อเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 25.2) ทําหลายครัง้ได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น 
เพื่อตรวจสอบปญัหาพเิศษเท่านัน้ (รอ้ยละ 45.8)  และสว่นใหญ่เหน็ว่าในศาลทีต่นปฏบิตังิาน 
ไม่มกีารทําการจําแนกประเภทเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิ (รอ้ยละ 65.5) เพราะไม่มคีวามรู้
เพยีงพอและขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม (รอ้ยละ 41.4) เน่ืองจากสามารถใชข้อ้มลูจากหน่วยงาน
อื่นที่เพยีงพอและเชื่อถอืได ้ถ้าศาลทําจะเป็นการซํ้าซ้อน (รอ้ยละ 38.5) ส่วนที่เหน็ว่ามกีาร
จําแนกประเภทเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิ (ร้อยละ 22.2) ผู้ที่ทําการจําแนก คอืผู้พพิากษา
สมทบ (รอ้ยละ 60.9) ผูพ้พิากษา (รอ้ยละ 44.7) และเจา้หน้าทีศ่าล (รอ้ยละ 26.3) สาํหรบัวธิทีีใ่ช้
ในการจําแนกจะใชก้ารสมัภาษณ์บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง (รอ้ยละ 44.7) โดยใชท้ัง้แบบ
สมัภาษณ์และไมใ่ชแ้บบสมัภาษณ์  สมัภาษณ์ผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 44.7) 
 ส่วนใหญ่เหน็ว่าหน่วยงานที่ควรทําหน้าที่ในการจําแนกเดก็และเยาวชนกระทําผดิ 5 
อนัดบัแรก คอื สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 90.7) ศาลเยาวชนและครอบครวั
(รอ้ยละ 58.2), สาํนกังานคุมประพฤต ิ(รอ้ยละ 50.2) กรมสขุภาพจติ (รอ้ยละ 35.9) และองคก์รดา้น
เดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 24.6) 

ส่วนท่ี 5 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน 

 1. การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนกระทําผิดของหน่วยงานต่างๆ  
ในกระบวนการยติุธรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม  
 ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ 
การบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิที่หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุตริรมเดก็ 
และเยาวชนใช้อยู่ในปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย (ร้อยละ 77.7) มเีหมาะสมกบัปญัหาของเด็ก 
และเยาวชน (รอ้ยละ 62.1) และมมีาตรฐานตามหลกัวชิาการ (รอ้ยละ 56.8) ซึง่ในการบําบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํผดิควรนําครอบครวั (รอ้ยละ 88.6) ชุมชน (รอ้ยละ 79) และผูเ้สยีหาย 
(รอ้ยละ 58.2) เขา้มามสีว่นรว่มดว้ย สว่นไมไ่ดนํ้าเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย และเหน็ว่ารปูแบบการบําบดั 
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แก้ไข ฟ้ืนฟูควรเน้นระบบเปิดมากกว่าระบบฝึกอบรมแบบปิดที่มกีารควบคุมตวัเดก็และเยาวชน  
(รอ้ยละ 63.9) 
 2. เกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือกาํหนดความหนักเบาของมาตรการบาํบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟตู่างๆ         
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัฐาน
ความผดิทีก่ระทําและโทษ (รอ้ยละ 40.4) พฤตกิรรมแหง่คด ี(รอ้ยละ 30.7) ส่วนการสาํนึกผดิของ
เด็กและเยาวชน (ร้อยละ 12.5) การให้การรบัสารภาพ (ร้อยละ 10.4) โอกาสในการกลับตัว 
(รอ้ยละ 4.5) ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 0.9) และการเยยีวยาผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 0.6) 
ใหค้วามสาํคญัในลาํดบัทา้ยๆ 
 3. การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนกระทาํผิดของศาลเยาวชนและครอบครวั 

 ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ดําเนิน
โครงการควรเป็นผู้พิพากษาสมทบ (ร้อยละ 89.7) เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว 
(รอ้ยละ 71.3) และผูพ้พิากษา (รอ้ยละ 66.7) และรูปแบบการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
กระทาํผดิทีศ่าลเยาวชนและครอบครวัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย(รอ้ยละ 75.5) เหมาะสมกบั
ปญัหาของเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 68.9) ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 65.9)  
และในการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผดิได้นําครอบครวัของเดก็และเยาวชน  
(ร้อยละ 81.1) และชุมชน(ร้อยละ 54.6) เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนผู้เสียหายนําเข้ามามีส่วนร่วม  
(ร้อยละ 40.6) และไม่ได้นําผู้เสยีหายเข้าไปมีส่วนร่วม (ร้อยละ 47.1) สําหรบัปญัหาอุปสรรค 
ในการดาํเนินการ สว่นใหญ่เหน็ว่าไมม่ปีญัหาและอุปสรรค (รอ้ยละ 53.5) ส่วนทีเ่หน็ว่ามปีญัหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ (รอ้ยละ 32.2) ปญัหาหลกัเป็นเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่
จาํนวนไมเ่พยีงพอหรอืขาดความเชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 13.1) สว่นปญัหาอื่นๆ 
มีเพียงเล็กน้อย เช่น ขาดความร่วมมือจากเด็กและครอบครวัหรือผู้ปกครอง (ร้อยละ 3.3)  
ปญัหาระบบการตดิตามผลหรอืการประเมนิผลภายหลงัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
(รอ้ยละ 2.1) ปญัหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (รอ้ยละ 1.6) เป็นตน้ 
 4. การดาํเนินการของศาลเยาวชนและครอบครวัท่ีเก่ียวข้องกบัการบาํบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนกระทาํผิด 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าศาล (รอ้ยละ 
47.9) ควรเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครฐั หรอืองค์กรด้านเด็กและเยาวชนต่างๆ  
ใหม้าทํางานร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิการจดักจิกรรมบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู หน่วยงานลําดบัถดัไปทีค่วรเป็น 
ผูป้ระสานงานคอืกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 30.6) และบางส่วนเหน็ว่าศาล
ควรทาํบางสว่น และใหห้น่วยงานอื่นทาํบางสว่น (รอ้ยละ 12.9)   
 5. การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอก 
 ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพอใจ 
ถงึพอใจมากต่อการดําเนินงานเกีย่วกบัประเภทกจิกรรม/โปรแกรมดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็
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และเยาวชนของหน่วยงานภายนอกที่จ ัดขึ้น เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ (ร้อยละ 74.1) ศูนย์ฝึกและอบรม (ร้อยละ 68) กิจกรรมหรือโปรแกรม
สาํหรบับดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง(รอ้ยละ 47.6) โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต(ิรอ้ย
ละ 30) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (ร้อยละ 29.7) เครอืข่ายชุมชน 
(รอ้ยละ 27.3) บา้นกาญจนาภเิษก (รอ้ยละ 23.9) หน่วยงานอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นความดแูลของสถานพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 21.4) (ขอ้สงัเกตกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ตอบคําถาม) และ
เหน็ว่าสิง่ทีห่น่วยงานต่างๆ สมควรปรบัปรุงพฒันางานดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน       
5 ลําดบัแรก คอื หน่วยงานต่างๆ ควรทํางานเชงิบูรณาการร่วมกนัมากยิง่ขึน้ เพื่อความเป็น
เอกภาพ และการทํางานทีส่อดคลอ้งกนัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (รอ้ยละ 38.1) ควรมคีวาม
พร้อมในเรื่องงบประมาณ/บุคลากร/สถานที่/อุปกรณ์ (ร้อยละ 10.2) ควรทํางานอย่างจรงิจงั 
และดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (รอ้ยละ 9.0) ควรพฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้คีวามรูเ้ขา้ใจใน
กระบวนการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูใหม้ากยิง่ขึน้ (รอ้ยละ 6.3) ควรจดัทําโครงการเกี่ยวกบัการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูโดยใหเ้ดก็และเยาวชนมสีว่นรว่มมากขึน้ (รอ้ยละ 4.4)  
 นอกจากน้ียงัเหน็ว่าหน่วยงานที่สมควรมสี่วนร่วมในงานดา้นการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน 5 หน่วยงานแรก คอื กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(รอ้ยละ 
10.9) สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 9.4) กระทรวงศกึษาธกิาร (รอ้ยละ 8.0) 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมสุขภาพจติ (รอ้ยละ 6.6) และชุมชน/เครอืขา่ยชุมชน (รอ้ยละ 
6.1) เช่น กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ควรมสี่วนร่วมในการจดัอบรม
หลักสูตรวิชาชีพต่างๆ หรือจัดหางานให้แก่เด็กและเยาวชน, จัดกิจกรรมเป็นประจําด้าน 
การส่งเสรมิเยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ หรอืสนับสนุนดา้นงบประมาณ/บุคลากรกบั
หน่วยงานทีท่าํงานดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน สว่นสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชนควรมสี่วนร่วม เป็นศูนย์กลางประสานงาน เพื่อการดูแลและสงเคราะห์เด็ก 
และเยาวชนและครอบครวัเตม็รปูแบบ หรอืควรวางแผนยุทศาสตรใ์นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน รว่มกบัองคก์รหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน เป็นตน้ 
 อย่างไรกต็ามกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผูด้ําเนินการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ส่วนใหญ่เหน็ควรให้อํานาจศาลเยาวชนและครอบครวัมหีน้าที่ตรวจสอบและการประเมนิผล 
เช่น ใหห้น่วยงานที่รบัผดิชอบดูแลเดก็และเยาวชนส่งรายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ (รอ้ยละ 
85.2) ให้เด็กรายงานตวัต่อศาล (ร้อยละ 64.2) ให้ศาลเขา้ตรวจเยี่ยมสถานที่ (ร้อยละ 52.5)  
หรอืเรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถามได ้(รอ้ยละ 30.9) และมเีพยีงรอ้ยละ 3.3 เหน็ว่าศาล 
ไมค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
 6. การฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมีการควบคมุตวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ มคีวามพอใจต่อการฝึกอบรม
เดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั (รอ้ยละ 63.8) และไมพ่อใจการฝึกอบรมเดก็และเยาวชน
แบบมกีารควบคุมตวั (รอ้ยละ 21.9) และเหน็ว่าหน่วยงานทีท่ําหน้าดูแลเดก็และเยาวชนแบบ 
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มกีารควบคุมตวัควรเป็นกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเท่านัน้ (รอ้ยละ 52) หากไม่อยู ่
ในความดูแลของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องให้ศาลพจิารณาความเหมาะสม 
(รอ้ยละ 21.9) และเหน็ว่าตอ้งใหก้รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนรบัรองมาตรฐาน(รอ้ยละ 
11) รวมทัง้ตอ้งใหอ้าํนาจศาลเยาวชนและครอบครวัในการตดิตามการฝึกอบรมเดก็และเยาวชน
แบบมีการควบคุมตัวด้วย(ร้อยละ 76) เพราะเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กว่าดีขึ้นหรือไม่เพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษา  
เพื่อทราบว่าวธิกีารที่ศาลใชก้บัเดก็และเยาวชนแต่ละคนมคีวามเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชน
หรอืไม่ เป็นต้น และรอ้ยละ 12.6 เหน็ว่าศาลเยาวชนและครอบครวัไม่ควรเขา้ไปตดิตามการ
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแบบมีการควบคุมตัว เพราะเห็นว่ามีหน่วยงานที่ทําหน้าที่และ
รบัผดิชอบโดยตรงอยูแ่ลว้ เช่น กรมพนิิจฯศูนยฝึ์กและอบรม, เป็นเพิม่ภาระใหศ้าลเกนิความจาํเป็น 
หรอืศาลต้องวางตวัเป็นกลางและไม่ทําใหห้น่วยงานที่รองรบังานต่อจากศาลรูส้กึว่าถูกควบคุม
การทาํงานมากเกนิไป เป็นตน้ 
 สว่นการพกัหรอืลดการฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัและการพกั
การลงโทษจาํคุกหรอืการลดการลงโทษจาํคุกเดก็และเยาวชนตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 
 7. วิธีการติดตามผลการดาํเนินการเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนท่ีอยู่ในศูนยฝึ์ก 
และอบรมแบบมีการควบคมุตวัหรือเรือนจาํ  
 ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ เห็นว่าควรให้หน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ (รอ้ยละ 84.7) ใหผู้พ้พิากษา
สมทบเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้(รอ้ยละ 65.7)ใหอ้งคก์ารดา้นเดก็และเยาวชน
เขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชน(รอ้ยละ 46.6) ใหผู้พ้พิากษาเขา้ไปตรวจสอบตดิตาม
เดก็หรอืเยาวชนได ้(รอ้ยละ 38.9) ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล (รอ้ยละ 38.1) ใหเ้จา้หน้าทีศ่าลเขา้
ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้(รอ้ยละ 33.9) ใหชุ้มชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็
หรือเยาวชนได้ (ร้อยละ 28.5) เรียกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาสอบถามได้ (ร้อยละ 25.1)  
และรอ้ยละ 2.5 เหน็วา่ศาลไมค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
 8. การส่งเดก็และเยาวชนเข้ารบัการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ู กรณีไม่มีศนูยฝึ์กและ
อบรมตัง้อยู่ในเขตศาลเยาวชนและครอบครวั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรส่งเด็ก 
และเยาวชนไปศูนย์ฝึกและอบรมประจําเขตนัน้ๆ (ร้อยละ 69.5) หรือส่งไปสถานพินิจ 
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ (รอ้ยละ 66.5) และรอ้ยละ 3.2 เหน็ควร
ส่งไปสถานที่อื่น เช่น องค์กรภาครฐับาล/เอกชนที่ทํางานเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนที่มคีวาม
พรอ้ม ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน/ศนูยฝึ์กอาชพีของรฐับาลหรอืเอกชน หรอืสถานศกึษา เป็นตน้ 
 9. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเดก็และเยาวชน 
 ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรจดั
โปรแกรมการฝึกงานและจดัหางานใหเ้ดก็และเยาวชนก่อนปล่อยตวั (รอ้ยละ 81.4)  รองลงมา
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เห็นว่าควรเป็นการปจัฉิมนิเทศ (ร้อยละ 73.9) หาสถานที่ศึกษา (ร้อยละ 72.1) จัดอบรม
หลกัสตูรทีจ่าํเป็นสาํหรบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 64.3) 
 10. การดาํเนินการกบัเดก็และเยาวชนท่ียงัไม่สามารถปรบัตวัได้แต่ครบกาํหนด
ปล่อยตวั  
 ข้าราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่าควร 
คุมประพฤตภิายหลงัปล่อย(รอ้ยละ 51.1) รองลงมาคอืสง่ต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสมควบคุม
ตวั(รอ้ยละ 32.2) และควบคุมตวัต่อไป (รอ้ยละ 6.4) 

 11.ความจาํเป็นของการจดัตัง้บ้านพกัเตรียมความพร้อมหรือบ้านก่ึงวิถี (ร้อยละ 
Halfway House) ก่อนปล่อย  

 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการจดัตัง้
บา้นพกัเตรยีมความพรอ้มหรอืบา้นกึง่วถิ ี(รอ้ยละ Halfway House) ก่อนปล่อย มคีวามจํา
เป็นมาก (รอ้ยละ 36.2) และมคีวามจาํเป็นปานกลาง (รอ้ยละ 23.7)  
 
ส่วนท่ี 6 ข้อมลูเก่ียวกบัการติดตามเดก็และเยาวชน 
 1. กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตามเดก็และเยาวชนของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตน
ปฏบิตังิานมกีระบวนการตดิตามเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 57.2) ม ี3 รปูแบบ คอื การเตรยีม
การณ์ก่อนปล่อยอยา่งเดยีว (รอ้ยละ 22.1) การตดิตามหลงัปล่อยอยา่งเดยีว (รอ้ยละ 32.8) และ
การเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยและมกีารตดิตามหลงัปล่อย (รอ้ยละ 29.6) วตัถุประสงคก์ารตดิตาม
เพื่อป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า (รอ้ยละ 88.3) ช่วยเหลอืดา้นจติใจ (รอ้ยละ 62.1) ช่วยเหลอื
ในทางสงัคม (รอ้ยละ 55.5) และเพือ่ชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 35.2)  
 สว่นทีเ่หน็วา่ไมม่กีระบวนการตดิตาม (รอ้ยละ 32.8) เน่ืองจากมปีญัหาเรื่องงบประมาณ 
บุคลากร และความรูเ้กีย่วกบัเดก็และเยาวชน รวมทัง้ไมม่ขีอ้มลูแจง้ใหศ้าลทราบว่าปล่อยตวัเดก็
และเยาวชนเมื่อใด, ไมท่ราบทีอ่ยูข่องเดก็และเยาวชน, เดก็และเยาวชนมทีีอ่ยูไ่มเ่ป็นหลกัแหล่ง
ทาํใหต้ดิตามไดย้าก หรอืบางคนอยู่ไกลทําใหต้ดิตามไม่สะดวก เช่น อยู่คนละจงัหวดั เป็นตน้
  2. สถานท่ีสาํหรบัรองรบัเดก็และเยาวชนท่ีประสบปัญหาภายหลงัปล่อย หน่วยงาน
รบัผิดชอบ และระยะเวลาในการติดตาม 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการจดัตัง้
สถานทีร่องรบัเดก็และเยาวชนทีป่ระสบปญัหาภายหลงัปล่อยมคีวามจาํเป็นมาก (รอ้ยละ 39.4) มี
ความจําเป็นปานกลาง (ร้อยละ 21.1) และมีความจําเป็นมากที่สุด (ร้อยละ 20) และเห็นว่า
หน่วยงานหลกัที่ควรเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย 5 อนัดบัแรก  
คือ กรมคุมประพฤติ (ร้อยละ 53.4) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 24.6) 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย(์รอ้ยละ 6.6) เครอืขา่ยชุมชน (รอ้ยละ 5.1) 
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และศาลเยาวชนและครอบครวั (รอ้ยละ 3.2) สําหรบัระยะเวลาตดิตามนัน้เหน็ว่าเมื่อเดก็และ
เยาวชนได้รบัการปล่อยตวัแล้ว มคีวามจําเป็นมาก (ร้อยละ 50.4) ที่ต้องได้รบัการติดตามดูแล
ภายหลงัการปล่อยตวัโดยมกีําหนดระยะเวลาที่แน่นอน มคีวามจําเป็นปานกลาง (รอ้ยละ 18.5) 
และมคีวามจาํเป็นมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 17.3) 

 
ส่วนท่ี 7 การใช้มาตรการพิเศษ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้อง
หรือการดาํเนินคดีตามปกติ 

 1. มาตรการพิเศษแทนการฟ้องหรือการดาํเนินคดีตามปกติ (รอ้ยละ เช่น การไกล่
เกลี่ย การใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท)์ เพื่อเดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟู ในครอบครวัและชุมชนโดยไมต่อ้งฟ้องคด ี
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการฯ สว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการนํา
มาตรการพเิศษมาใชแ้ทนการฟ้องหรอืการดําเนินคดตีามปกต ิ(รอ้ยละ 92.3) และไม่เหน็ดว้ย
(รอ้ยละ 5) โดยใหเ้หตุผลหลายดา้น เช่น เดก็อาจกระทําผดิซํ้าแลว้ซํ้าอกีเพราะเหน็ว่าการกระทํา
ความผดิแลว้ไม่ต้องรบัโทษ, มศีาลเยาวชนและครอบครวัที่ใหค้วามเป็นธรรมอยู่แล้ว, ควรจะมี
การฟ้องคดตีามกระบวนการยตุธิรรมปกตก่ิอนแลว้ค่อยใชม้าตรการพเิศษเป็นขัน้ตอนต่อไปโดย
ถือเป็นขัน้ตอนก่อนการพจิารณาคดี, เป็นแบบอย่างให้เด็กที่ยงัไม่เคยทําผดิจะได้เกรงกลวั 
และไม่กล้าทําผดิ, หากไม่ฟ้องคดเีดก็และเยาวชนจะทําผดิเพิม่ขึน้ และความไม่เหมาะสมกบั
สงัคมไทยในเรือ่งโครงสรา้งทางสงัคมหรอืระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
 2. มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจยัที่ใช ้
ในการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง 5 อนัดบัแรก คอื ฐานความผดิทีก่ระทํา (รอ้ยละ 
88.3) พฤตกิารณ์แห่งคด ี(รอ้ยละ 83.5) การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 82.8) โอกาส 
ในการกลบัตวั(รอ้ยละ 82.3) ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 77.4)  การเยยีวยาผูเ้สยีหาย
(ร้อยละ 75.2)  การรบัสารภาพ (ร้อยละ 69.7) อตัราโทษ (ร้อยละ 52.4) ความยนิยอมของ
ชุมชน(รอ้ยละ 38.8) และการเยยีวยาชุมชน (รอ้ยละ 37.8) 
  สาํหรบัเกณฑอ์ตัราโทษในการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องสว่นใหญ่เหน็ว่าอตัรา
โทษไมค่วรเกนิ 3 ปี (รอ้ยละ 37.6)  อตัราโทษไมเ่กนิ 1 ปี (รอ้ยละ 35.4) และอตัราโทษไมเ่กนิ 
5 ปี (รอ้ยละ 8.4)   
 3. การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือการดาํเนินคดี
ตามปกติ 
  ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่เหน็ว่าควรสนบัสนุน
(รอ้ยละ 84.3) ใหม้กีารใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์แทนการฟ้องหรอืการดําเนินคดี
ตามปกติ เพราะทําให้ปรมิาณคดีขึ้นสู่ศาลลดลง (ร้อยละ 23.7) ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาใน 
การดําเนินคด ี(รอ้ยละ 11.6) ใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิไดก้ลบัตวัเป็นคนด(ีรอ้ยละ 
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9.3) เพื่อสมัพนัธ์ภาพอนัดรีะหว่างกนั สรา้งเสรมิความรูส้กึของการใหอ้ภยั/ลดความบาดหมาง 
ทัง้สองฝา่ยเพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข (รอ้ยละ 9.3) เป็นการคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ
ว่าเดก็และเยาวชนทําผดิเพราะสาเหตุใด เพื่อใหม้กีารใช้มาตรการที่เหมาะสมกบัผูก้ระทําผดิ 
ผูเ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยาทีเ่หมาะสม (รอ้ยละ 6.4)  
 สาํหรบัความเหน็ไมค่วรสนบัสนุนมรีอ้ยละ 5.6 โดยใหเ้หตุผลหลากหลาย เช่น ผูก้ระทาํ
ความผดิต้องไดร้บัโทษที่เหมาะสมเพื่อใหเ้กดิความเกรงกลวัต่อกฎหมายและไม่กระทําผดิซํ้า
หรอืขาดความเชื่อมัน่ในพนักงานผูใ้ชก้ระบวนการสมานฉนัทใ์นเรื่องความยุตธิรรม/ความโปร่ง/
คุณธรรมจรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์ุจรติ หรอืยงัไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทยในปจัจุบนัซึ่งคนมเีงนิ 
และมอีํานาจจะสามารถทําผดิโดยไม่ต้องรบัโทษ หรอือาจมผีลกระทบต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชน เสมือนหน่ึงเป็นการซุกปญัหา หรือปญัหาความเข้าใจของบุคคลที่จะเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายผู้เสียหาย บางครัง้อาจทําให้ผู้เสียหายเกิดความละอายมากขึ้น  
และบางครัง้กอ็าจส่งผลไปเดก็และเยาวชนผูก้ระทําความผดิหมดโอกาสกลบัสู่สงัคมได ้หรอืมกั
คาํนึงถงึแต่สทิธเิดก็เกนิขอบเขตเพยีงดา้นเดยีว ละเลยปญัหาดา้นอื่นๆ เชน่ ครอบครวั เป็นตน้ 
 4. การให้พนักงานสอบสวนมีอาํนาจไกล่เกล่ียและยติุคดีตามร่างกฎหมายว่าด้วย
การไกล่เกล่ียในชัน้สอบสวนเป็นผู้ใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รบัการเยียวยา บาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูโดยไม่ต้องฟ้องคดี 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ เหน็ว่าสมควรใหพ้นักงาน
สอบสวนมอีํานาจไกล่เกลี่ยและยุติคดีตามร่างกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในชัน้สอบสวน 
เป็นผู้ใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง (ร้อยละ 41.6) และเห็นว่าไม่สมควร(ร้อยละ 41.4) 
ใกลเ้คยีงกนั  
 กลุ่มทีเ่หน็ว่าสมควร ใหเ้หตุผลว่า ช่วยลดปรมิาณคดทีีข่ ึน้สูศ่าล, กระบวนการสอบสวน
เริม่ต้นจากพนักงานสอบสวน เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพยานหลกัฐาน และทราบข้อเท็จจรงิเบื้องต้น,  
การไกล่เกลีย่ทําใหยุ้ตลิงไดป้ระหยดัเวลาและงบประมาณ ของทุกๆ ฝา่ย แต่ควรใชก้บักรณีคดี
ไมร่นุแรง/คดทีีม่คีวามผดิเลก็น้อย/ยอมความกนัได ้เป็นตน้ 
 กลุ่มที่เห็นว่าไม่สมควร ให้เหตุผลว่า เพราะขาดความเชื่อมัน่ในพนักงานสอบสวน 
เรื่องความยุตธิรรม/ความโปร่ง/คุณธรรมจรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์ุจรติ, พนักงานสอบสวนไม่มี
เวลาเพยีงพอ/ขาดความรู ้ความชาํนาญดา้นเดก็และเยาวชน อาจทาํใหเ้ดก็และเยาวชนไมไ่ดร้บั
การเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูทีถู่กตอ้ง เป็นตน้ 
  5. การให้หน่วยงานฝ่ายปกครองมีอํานาจไกล่เกล่ียและยุติคดีตาม
พระราชบญัญติับริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 เป็นผูใ้ช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง
คดี เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้รบัการเยียวยา บาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูโดยไม่ต้องฟ้องคดี 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็สมควร (รอ้ยละ 
40.8) ใหห้น่วยงานฝา่ยปกครองผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ี เพราะเป็นผูใ้กลช้ดิชุมชน
มากกวา่สว่นราชการอื่น/เป็นบุคลากรทีชุ่มชนและคูก่รณนีบัถอือาจยตุคิดไีดง้า่ยขึน้/ทราบปญัหา
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ของคู่กรณีด/ีเขา้ถึงคู่กรณีได้ทนัท ี(ร้อยละ 9.6) ลดปรมิาณคดขีึน้สู่ศาล (ร้อยละ 5.0) เรื่องที ่
ไมร่นุแรงสมควรไกล่เกลีย่ได ้(รอ้ยละ 2.7) ประหยดัเวลาและลดขัน้ตอน (รอ้ยละ 2.4) เป็นตน้ 
 สว่นทีเ่หน็วา่ไมส่มควร (รอ้ยละ 30.9) เพราะขาดบุคลากรทีม่คีวามชาํนาญ ความเขา้ใจ
เด็กและเยาวชน/ขาดประสบการณ์หรอืการอบรมที่เหมาะสมเพยีงพอในเรื่องการไกล่เกลี่ย/
ความรูด้า้นกฎหมาย (รอ้ยละ 7.3) ขาดความเชื่อมัน่ในเจา้หน้าที่ในเรื่องความยุตธิรรม/ความ
โปร่ง/คุณธรรมจริยธรรม/ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 6.3) ถ้าฝ่ายปกครองไม่ได้เข้าใจ
รายละเอยีดและศกึษาสาเหตุใหร้อบคอบจะเกดิผลเสยีกบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 2.0) ไม่มี
ระบบตรวจสอบหรอืคานอาํนาจกนั(รอ้ยละ 1) เป็นตน้ 
 6. การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และพนักงานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง
ตามพ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผู้ใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง เพ่ือให้
เดก็และเยาวชนได้รบัการเยียวยา บาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูโดยไม่ต้องฟ้องคดี 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ เหน็สมควร (รอ้ยละ 53.3)  
ใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการสัง่ไมฟ้่องตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาล
เยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผู้ใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี โดยให้เหตุผลหลากหลาย  
เช่น เป็นคดไีม่รา้ยแรง/ความผดิเลก็น้อย/ความยอมความได ้(รอ้ยละ 5.0) มบุีคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถเฉพาะ/มปีระสบการณ์ เช่น นกัจติวทิยา/มคีวามเชีย่วชาญมาตรการพเิศษ(รอ้ยละ 
4.8) มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใกลช้ดิปญัหา/ใกลช้ดิเดก็/ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเดก็และเยาวชน
(รอ้ยละ 4.7) ลดปรมิาณคดขีึน้สู่ศาล (รอ้ยละ 4.6) เปิดโอกาสเดก็กลบัตนเป็นคนดโีดยไม่ต้อง
ฟ้องคด ี(รอ้ยละ 4.2) และทาํใหค้ดเีสรจ็เรว็ขึน้ ลดขัน้ตอนการทาํงาน(รอ้ยละ 3.4) เป็นตน้ 
 สว่นทีเ่หน็วา่ไมส่มควร (รอ้ยละ 18.7) เหน็ว่าไมเ่ชื่อมัน่เจา้หน้าทีใ่นเรื่องความยุตธิรรม/
ความโปร่ง/คุณธรรมจรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์ุจรติ (รอ้ยละ 3.6) ควรเป็นหน้าทีข่องศาลชํานัญ
พเิศษในการพจิารณาคด ีเพราะจะรอบคอบมากว่า (รอ้ยละ 3.3) เยาวชนทีก่ระทําความผดิไม่
หลาบจํา อาจจะกระทําความผิดซํ้า ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย (ร้อยละ 1.1) กระบวนการ 
ที่เยาวชนขึ้นสู่ศาลในท้ายสุด ศาลก็ไม่ได้กักขงัเยาวชนอยู่แล้ว แต่ได้ขึ้นมารบัรู้ และปลูก
จติสาํนึกในการคดิการใชช้วีติในอนาคต (รอ้ยละ 0.4) เป็นตน้ 
 7. ผลการดาํเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ของสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และพนักงานอยัการในปัจจบุนั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าสถานพนิิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนและพนักงานอัยการในปจัจุบันดําเนินการตามมาตรา 63  
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัดแีล้ว (รอ้ยละ 42) รองลงมาคอืไม่มขีอ้มูล 
(รอ้ยละ 32.3)  
 สําหรบัความเหน็ว่าสมควรปรบัปรุงมรีอ้ยละ 7.5 ใหเ้หตุผล เช่น กําหนดขัน้ตอนใหม้ี
การตรวจสอบโดยศาล/ใหข้ออนุญาตศาล เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ หรอืสถานพนิิจฯ ควรอยูก่บัศาล 
เพื่อความสะดวกในการทํางานและการให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ หรือควรมี
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คณะกรรมการซึง่เป็นบุคลากรภายนอกทีเ่ชีย่วชาญ/ควรใหค้ณะกรรมการสงเคราะหเ์ดก็ตาม มาตรา 35    
เขา้มามสีว่นรว่มในการออกความเหน็รว่มอยัการหรอืผูอ้าํนวยการสถานพนิิจดว้ย เป็นตน้ 
 8.กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันทใ์นศาลเยาวชนและครอบครวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่ามกีารใช้
กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นศาลทีต่นปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 83.2) รูปแบบการนําไปใช้ 
ส่วนใหญ่ใช้การไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดโดยมีคนกลาง (ร้อยละ 87.5)  
การไกล่เกลีย่เพื่อเยยีวยาแกไ้ข (รอ้ยละ 56.4) การประชุมกลุ่มเพื่อเยยีวยาแกไ้ข (รอ้ยละ 26.2) 
การประชุมกลุ่มครอบครวั(รอ้ยละ 25.5) และการประชุมกบัชุมชน (รอ้ยละ 17.8) ส่วนทีเ่หน็ว่า
ไมม่กีารนําไปใชม้รีอ้ยละ 11.3  
 9. การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตน
ปฏิบตัิงานมกีารใช้มาตรการพเิศษตามมาตรา 95 (ร้อยละ 55.3) โดยให้เหตุผลหลากหลาย  
เช่น เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูใหก้ลบั
เป็นคนด ีเพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิคดขีองผูพ้พิากษา (รอ้ยละ 30.2) ใชใ้นกจิกรรมเพื่ออบรม 
สรา้งจติสํานึกแทนการลงโทษ (รอ้ยละ 1.1) การสบืเสาะขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเดก็ และสาเหตุยงัไม่
เพยีงพอทีจ่ะทราบบุคลกิลกัษณะของเดก็ตลอดจนสาเหตุของการกระทําความผดิ นอกจากนัน้ยงัไม่
แน่ใจวา่วธิกีารสาํหรบัเดก็ในลกัษณะใดจงึจะเหมาะสมกบัเดก็ (รอ้ยละ 0.4) ใชก้ระบวนการเยยีวยา
แกไ้ข เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งชว่ยกนัอบรมแกไ้ข (รอ้ยละ 0.4) เป็นตน้  
 ขอ้สงัเกต มรีอ้ยละ10.8 ไมแ่สดงเหตุผล และรอ้ยละ 38.1 ไมต่อบคาํถาม 
 สว่นทีเ่หน็ว่าไมม่กีารใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 มรีอ้ยละ 6.6 ใหเ้หตุผลว่ายงัไม่
พบพฤตกิารณ์แห่งคดทีีส่มควรใช,้ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัเพยีงพอแก่การพพิากษาคดแีลว้,ยงัไม่มแีนวทาง
ปฏบิตัทิ ัว่ประเทศ/ผูบ้รหิารไม่มนีโยบายใหใ้ช,้ สามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคําพพิากษาไดต้าม
เหตุปจัจยัอยูแ่ลว้ และทาํใหค้ดลี่าชา้และมมีาตรการอื่นทีใ่ชไ้ดผ้ลมากกวา่ เป็นตน้ 
 10. ปัญหาและอปุสรรคการใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตน
ปฏบิตังิานไมม่ปีญัหาและอุปสรรคจากการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 (รอ้ยละ 47.5) และ
เหน็วา่มปีญัหามรีอ้ยละ 14.0 เชน่ ปญัหาคดลี่าชา้และคดคีา้งพจิารณามากขึน้, ไมม่งีบประมาณ
, ไม่มมีาตรการในการตดิตาม/ขาดผูต้ดิตามสอดส่องทีม่ปีระสทิธภิาพ, ในกรณีปล่อยตวัจําเลย
ชัว่คราว จําเลยไม่มผีูป้กครอง/ผูป้กครองปิดบงัความประพฤติของเดก็และเยาวชน, เดก็และ
เยาวชนกระทาํผดิซํ้า และหน่วยงาน/สถานทีร่องรบัเดก็และเยาวชนทีท่าํผดิยงัมไีมเ่พยีงพอ เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 8 การพฒันาระบบศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 

 1. การคดัสรรผู้พิพากษาเพ่ือไปดาํรงตาํแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัใน
ปัจจบุนั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการคดัสรร  
ผูพ้พิากษาเพื่อไปดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนัเหมาะสมแลว้ (รอ้ยละ 
53.8) เห็นว่าเหมาะสมแล้วแต่ควรเพิ่มเติม (ร้อยละ 20.5) และไม่เหมาะสม ควรปรบัปรุง  
(ร้อยละ  12.1)   เช่น  ควรคัดสรรผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  
เช่น มคีรอบครวั ถา้มบุีตรดว้ยยิง่ด,ี ควรคดัเลอืกคุณสมบตัผิูเ้ชีย่วชาญคดพีเิศษโดยตรง ไมใ่ช้
ระบบอาวุโส, ควรจดัอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานก่อนออกไปปฏิบตัิหน้าที ่
เช่น ความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนฯ /วธิกีารทีจ่ะนํามาใชก้บัเดก็และ
เยาวชนฯ/ความรูด้า้นจติเวช จติวทิยา สงัคมสงเคราะห ์ดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู, ระยะเวลา
ที่ปฏบิตัิหน้าที่ค่อนขา้งจะสัน้ทําไม่มคีวามต่อเน่ืองด้านนโยบาย ควรใหด้ํารงตําแหน่งในศาล
เยาวชนฯตามวาระอยา่งน้อย 2 ปีขึน้ไป 
 2. การคดัสรรผูพิ้พากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครวัในปัจจบุนั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการคดัสรร 
ผูพ้พิากษาสมทบเพื่อไปดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนัเหมาะสมแล้ว
(ร้อยละ 53.8) เห็นว่าเหมาะสมแล้วแต่ควรเพิ่มเติม (ร้อยละ 20.5) และไม่เหมาะสม  
ควรปรบัปรุง (รอ้ยละ 12.1) เช่น  ควรเป็นผูท้ีม่เีวลา มคีวามเสยีสละ มคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเทใน 
การทํางาน ควรเป็นผูม้คีวามรูใ้นเรื่องจติวทิยาเดก็/สงัคมสงเคราะห/์กฎหมาย/กระบวนการที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ควรมาจากหลายสาขาอาชีพ เช่น จิตวิทยา/ อาจารย์ (ครู)/ 
สาธารณสขุ/สงเคราะห/์สงัคมศาสตร ์และเป็นผูท้ีม่ทีศันคตทิีด่เีกีย่วกบัพฤตกิรรมเดก็ มใีจรกัเดก็
และเยาวชน เป็นตน้ 
 3. รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการปฏิบติังานของผู้
พิพากษา  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่เหน็ว่าไมค่วรปรบัปรุง
รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา (รอ้ยละ 
38.5) ไม่ตอบคําถาม (รอ้ยละ 34.6) และเหน็ควรปรบัปรุง (รอ้ยละ 26.9) เช่น ควรจดัอบรม
ความรูท้างจติวทิยา/สงัคมสงเคราะห/์จติเวชเดก็//ความรูค้วามเขา้ใจถงึปรชัญาคดเีดก็ อบรม
เพิม่เตมิเกีย่วกบัเรื่องการพจิารณาพพิากษาคดเีดก็และเยาวชน และครอบครวั/การใชดุ้ลพนิิจใน
การลงโทษหรอืวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชน จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมต่อสถานการณ์
ในปจัจุบนั จดัฝึกอบรมผูพ้พิากษาทีด่าํรงตําแหน่งในศาลเยาวชนฯ ก่อนเขา้รบัตําแหน่ง เป็นตน้ 

          ขอ้สงัเกต มผีูไ้มต่อบคาํถาม 34.6 และขา้ราชการตุลาการรอ้ยละ  56.2 มคีวามเหน็ว่า
ควรปรบัปรงุ 
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 4. รูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการปฏิบติังานของ              
ผูพิ้พากษาสมทบ  

 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรปรบัปรุง
รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ(รอ้ยละ 
56.7) ควรเน้นจติวทิยาเดก็/สงัคมสงเคราะห/์การใชว้าทศลิป์ควรเน้นการอบรมใหผู้พ้พิากษาสม
บทเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าที่ของตนเน้นด้านคุณธรรม/จริยธรรม/ความประพฤติ/ 
การวางตวั/การดาํรงตน/การสรา้งจติสาํนึกควรมกีารฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ/อบรมเป็นระยะๆ/ 
จดัอยา่งน้อยปีละ 3 - 4 ครัง้ ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย/กฎหมายใหม่ๆ /ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจดั
หลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมต่อสถานการณ์ในปจัจุบนัอบรมการจาํแนก/การแกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟู และตดิตามผลอย่างเป็นระบบทีช่ดัเจน เป็นตน้ ส่วนทีเ่หน็ว่าไม่ควรปรบัปรุงมรีอ้ยละ 
29.2 

 5. เน้ือหาในการฝึกอบรม          

 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรฝึกอบรม
เน้ือหาเรื่องความรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย/กฎระเบยีบและกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ความรู้
เกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน รวมทัง้องคค์วามรูด้า้นต่างๆ ดงัน้ี  

 ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย/กฎระเบียบ 3 อนัดบัแรก คอื พระราชบญัญตัิคุ้มครอง
ผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 (รอ้ยละ 88.4) พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็
และเยาวชน พ.ศ. 2546 (รอ้ยละ 86.7) และพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 
(รอ้ยละ 85.5)  

 ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 3 อนัดบัแรก คอื อนุสญัญาว่าดว้ย
สทิธเิดก็แหง่สหประชาชาต ิ(CRC) (รอ้ยละ 75.3) อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอ
สตรใีนทุกรูปแบบ (CEDAW) (รอ้ยละ 62.5) และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืง 
และสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) (รอ้ยละ 57.7) 

 ความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชน 4 อนัดบัแรก คอื ความรู้เกี่ยวกบั 
การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ (รอ้ยละ 91.9) ความรูเ้กีย่วกบัการจาํแนกเดก็
และเยาวชน (รอ้ยละ 90.6) ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปล่อย 
(รอ้ยละ 89.4) ความรูเ้กีย่วกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย (รอ้ยละ 88.0) 

 องคค์วามรูด้า้นต่างๆ 3 อนัดบัแรก คอื ความรูด้า้นจติวทิยาและการบําบดัทางจติเดก็
และวยัรุ่น (รอ้ยละ 92.8) ความรูด้า้นสงัคมสงเคราะห ์ (รอ้ยละ 84.7) อาชญาวทิยาดา้นเดก็ 
และเยาวชน (รอ้ยละ 84.3) 
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 6.ระบบพฒันาบคุลากรท่ีปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนในกระบวนการการยติุธรรม  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่เหน็ว่าควรใหบุ้คลากร
ทีป่ฏบิตังิานตอ้งผา่นหลกัสตูรการอบรมทีเ่หมาะสม (รอ้ยละ 84.7) ควรอบรมบุคลากรใหม้คีวามรู้
ดา้นเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดระยะเวลาการปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 84.7)  กบัจดัใหม้กีารประชุม/
สมัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (รอ้ยละ 84.7) รวมทัง้ควรใหทุ้นไปศกึษาต่อต่างประเทศดา้นการ
จาํแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการตดิตามเดก็และเยาวชน หรอืดูงานทีส่าํเรจ็ในดา้นน้ี (รอ้ยละ 
84.7) 
 7. ระบบโยกย้ายผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครวัในปัจจบุนั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าการโยกยา้ย 
ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนัไมเ่หมาะสม (รอ้ยละ 52.8) เช่น เรื่องระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งสัน้เกนิไปไม่สามารถสรา้งความชํานาญได ้(รอ้ยละ 60.7) ผูท้ี่ประสงค ์
จะทํางานต่อไมส่ามารถอยู่ในศาลเยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้(รอ้ยละ 16.4) และไมส่ามารถอยู่ในศาล
สงูแผนกคดเียาวชนฯ ได ้(รอ้ยละ 12.8) สว่นทีเ่หน็ว่าระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งยาวเกนิไป
มเีพยีงรอ้ยละ 1.9 
 8.บทบญัญติัเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีของผู้พิพากษาตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชน
และครอบครวั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่เหน็ว่าไมค่วรปรบัปรุง
อาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั (รอ้ยละ 48.2) และ ควร
ปรบัปรุง (รอ้ยละ 20.6) เพื่อใหส้ามารถดแูล/ช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนอยา่งใกลช้ดิ/ตดิตามเดก็
และเยาวชนที่มคีําพพิากษาแล้ว/การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ในปจัจุบนั เช่น อํานาจในการเขา้ไปสอดส่อง/กํากบั/สัง่การ/ควบคุมสถานพนิิจฯ 
และสถานฝึกอบรม ควรให้ผู้พิพากษาอยู่ประจําศาลคราวละ 4 ปี/ระยะเวลาไม่สัน้เกินไป  
ศาลควรทํางานเป็นระบบเดยีวกนัทุกๆ ศาล และสามารถปรบัเปลี่ยนวธิีการให้ไปในทศิทาง
เดยีวกนั รวมทัง้ควรปรบัปรุงเรื่องการใชดุ้ลพนิิจที่เป็นคุณแก่เดก็และเยาวชนใหก้ว้างขึน้/ลงโทษ
น้อยลง 
 9. อํานาจหน้าท่ีของผู้พิพากษาสมทบตาม พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั  
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าอํานาจหน้าที่
ของผูพ้พิากษาสมทบตาม พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัเหมาะสม
แล้ว (รอ้ยละ 75) ซึ่งในส่วนของผูพ้พิากษาสมทบเองใหค้วามเหน็ว่าเหมาะสมแล้วถึงรอ้ยละ 
76.5 และเหน็ว่าไม่เหมาะสมควรเพิม่หรอืลดอํานาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ (รอ้ยละ 11.8) 
เช่น ควรใหม้อีํานาจในการพจิารณาพพิากษาคดอีย่างแท้จรงิ ควรระบุหน้าที่ของผู้พพิากษา
สมทบใหช้ดัเจน ว่าผูพ้พิากษาสมทบมอีาํนาจหน้าทีท่าํอะไร แค่ไหน ควรกําหนดบทบาทหน้าที่
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ในการคุม้ครอง สง่เสรมิ พฒันา แกไ้ข บําบดัฯ อยา่งเป็นทางการ เช่นเพิม่อาํนาจในการตดิตาม
ดแูลเดก็และเยาวชนหลงัพพิากษาได ้เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืหรอืแกไ้ขพฤตกิรรมได ้  
 10. การให้ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลชาํนัญพิเศษ  
 ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรให ้
ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลชํานัญพเิศษ (รอ้ยละ 79.1) เพราะการพจิารณาคดลีงโทษ
เดก็และเยาวชนเป็นคดทีีล่ะเอยีดอ่อนซึง่แตกต่างจากคดผีูใ้หญ่จงึจาํเป็นจะตอ้งใชค้วามละเอยีด
รอบคอบในการตดัสนิลงโทษ การบรหิารงานต่าง ๆ จะได้มีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น จะได้สร้าง
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเดก็และเยาวชน จะไดม้บุีคลากร/งบประมาณเพยีงพอใน
การจดักจิกรรมหรอืโครงการเพื่อเดก็และเยาวชน ทําใหก้ารทํางานคล่องตวั การแกป้ญัหาเดก็
และเยาวชนควรกระทําโดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน/ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษการแกไ้ข
เดก็และเยาวชนจะไดเ้กดิประสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ และมเีพยีงรอ้ยละ 4.5 เท่านัน้ทีเ่หน็ว่าไม่
ควรใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลชาํนญัพเิศษ 
   11. การแบ่งแผนกในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นแผนกพิเศษโดยเฉพาะ 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่สมควรแบ่ง
แผนกในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นแผนกพเิศษอกี (ร้อยละ 68.5) และเหน็ควรแบ่งเป็น
แผนกพเิศษ 19.5 
 12. ผู้ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการพฒันาและการดาํเนินงานของศาลเยาวชน
และครอบครวั 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าผูท้ี่มอีํานาจ
กําหนดนโยบายการพฒันาและการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวัควรเป็นอธบิดศีาล
เยาวชนและครอบครวักลาง (รอ้ยละ 45.9) คณะกรรมการนโยบายของศาลทีม่อีงคป์ระกอบจาก
ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวัต่างๆ รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก (รอ้ยละ 
23.8) ประธานศาลฎกีา (รอ้ยละ 7.9) ประธานแผนกคดเียาวชนและครอบครวัในศาลฎกีา (รอ้ยละ 
7.5) คณะกรรมการนโยบายของศาลที่มอีงค์ประกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวั
ต่างๆ (รอ้ยละ 5.2) และอธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวัภาค (ถา้หากม)ี (รอ้ยละ 2.4)   
 ขอ้สงัเกต ขา้ราชการตุลาการและผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นประธานศาล
ฎกีา  
 

ส่วนท่ี 9  ข้อมูลเก่ียวกบัการพฒันาระบบงานของกระบวนการยุติธรรมด้านเดก็และ
เยาวชนในภาพรวม 

 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ สว่นใหญ่มคีวามเหน็ ดงัน้ี 
 1. ระบบเอกสารและฐานขอ้มลูกลางและหน่วยงานรบัผดิชอบ 
 การจัดทําระบบเอกสารและฐานข้อมูลกลางที่ ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนอย่างเป็นระบบ เหน็ว่าควรมกีารจดัทําระบบ
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เอกสารและฐานขอ้มูลกลางทีใ่ชร้่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเกี่ยวกบัเดก็
และเยาวชนอยา่งเป็นระบบ (รอ้ยละ 90.5)  
 ข้อมูลที่ควรนํามาสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง เช่น ประวัติเด็กและเยาวชนกระทําผิด  
(รอ้ยละ 95.3) รายงานผลการสบืเสาะ (รอ้ยละ 87.3) หน่วยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เดก็และเยาวชนทีจ่ะส่งเดก็ไปบําบดัฟ้ืนฟู (รอ้ยละ 78.8) รายงานผลการจําแนก (รอ้ยละ 74.9)  
ข้อมูลการดําเนินการทุกขัน้ตอนในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 73.8) สารบบ/คําสัง่/ 
คําพพิากษา  (รอ้ยละ 72.1) รายงานของสหวชิาชพี (รอ้ยละ 63.6) ขอ้มูลรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 
ดา้นเดก็และเยาวชน  (รอ้ยละ 60.4)   
 หน่วยงานที่ใหข้อ้มูลเพื่อสรา้งระบบฐานขอ้มูลกลางควรมาจากกรมพนิิจและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน (ร้อยละ 96.7) กรมคุมประพฤติ (ร้อยละ 85.8) ศาลยุติธรรม (ร้อยละ 74) 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ(รอ้ยละ 72.8) สาํนกังานอยัการสงูสดุ (รอ้ยละ 53.3) ตามลาํดบั 
 หน่วยงานทีค่วรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มูลกลาง เหน็ว่า
ควรเป็นกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 40.0) กระทรวงยุตธิรรม (รอ้ยละ 23.2) 
ศาลยุตธิรรม (รอ้ยละ 16.8) หน่วยงานรฐัจดัตัง้ใหม่ (รอ้ยละ 8.0) และองคก์ารดา้นเดก็และ
เยาวชน (รอ้ยละ 3.3) 
 2.การจดัตัง้สถาบนัเพ่ือการพฒันากระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน 
 ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมจีดัตัง้
สถาบนัเพื่อการพฒันากระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 83.9) ในรปูแบบ
สถาบันวิจัยและพฒันาด้านกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 49.4) 
คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่พฒันากระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 24.1) 
 
 ปัญหาในระบบการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั พบว่ามีสภาพ ดงัน้ี   

 1. ขอ้มูลของเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิไม่สมบูรณ์ ขาดความชดัเจน เน่ืองจาก
รายงานการสบืเสาะของสถานพนิิจฯ เป็นรปูแบบทีต่ายตวั ไมร่ะบุทีม่าของขอ้มลู มรีายละเอยีด
ไม่ชดัเจน ไม่เป็นปจัจุบนั ขอ้มลูของเดก็และเยาวชนทีไ่ดจ้ากรายงานไม่ไดจ้าํแนกแยกกลุ่มเดก็
และเยาวชนเพื่อนําเขา้สู่การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูตามสภาพปญัหา การสบืเสาะไมไ่ดว้เิคราะหห์า
ศกัยภาพในเชงิบวกหรอืในเชงิลบของเดก็และเยาวชนทีจ่ะนําไปสู่วธิใีนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู 
ทัง้ขอ้มูลที่ไดม้าส่วนใหญ่เป็นเชงิลงโทษมากกว่าแก้ไขเดก็และเยาวชน ปญัหาเน่ืองจากขาด
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจาํแนก   

2. ปญัหาเรื่องการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ โดยศาลทีม่อีาํนาจ
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั แต่ละศาลจะมกีารดาํเนินงานแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บันโยบาย
ของผูบ้รหิารศาลในยคุสมยันัน้ๆ  
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โดยการใช้มาตรา 95 ตามพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลเยาวชนฯ  และครอบครวัและวธิี
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 นัน้ สรุปว่า จะมโีครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อบําบดัพฤติกรรมเดก็และเยาวชน โดยอาจส่งฝึกอาชพี  ฝึกทกัษะ และการเรยีนรูใ้นด้าน
ต่างๆ โดยได้รบัความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานทหาร ตํารวจ วดั 
เครอืขา่ยชุมชน ซึง่กแ็ลว้แต่นโยบายผูบ้รหิารของแต่ละศาล แต่ยงัคงมปีญัหาการดําเนินงานใน
เรื่องนโยบายจากศาลเยาวชนและครอบครวักลางในการใชม้าตรา 95 หรอืไม ่ ขึน้อยูก่บัอธบิดี
ศาลเยาวชนกลางที่เขา้รบัตําแหน่ง มไิด้เป็นนโยบายขององค์กร ด้านงบประมาณ และเรื่อง
หน่วยงานที่ส่งต่อเดก็ในปจัจุบนัยงัไม่เพยีงพอ บางกลุ่มใหค้วามเหน็ว่าศาลเองยงัไม่ทราบถงึ
หน่วยงานทีส่ามารถส่งต่อได ้และหน่วยงานทีส่่งต่อเดก็และเยาวชนไดไ้ม่ค่อยเปิดเผยขอ้มลูใน
การดาํเนินการของตนใหศ้าลทราบเทา่ทีค่วร  

กรณีการใช้มาตรการพิเศษ ศาลจะใช้กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
(Restorative Justice) มาช่วยในการดําเนินการซึ่งก็แล้วแต่ละศาลจะใช้กระบวนการ RJ  
ก่อนฟ้องหรอืระหว่างฟ้อง แต่ยงัมปีญัหาของกระบวนการ RJ คอื ขัน้ตอนของกฎหมายในการ
ทาํ RJ ทีไ่มช่ดัเจน ศาลเยาวชนฯ และครอบครวัควรมบีทบาทการใชดุ้ลพนิิจในการฟ้ืนฟู และมี
บทบาทในการดาํเนินการเชื่อมต่อในระดบัระหวา่งหน่วยงาน และเครอืขา่ยชุมชน  

กรณีการตดิตาม ในทางปฏบิตัศิาลจะใชค้วามร่วมของเครอืข่ายชุมชนและผูพ้พิากษา
สมทบในพืน้ที ่ชว่ยดแูล บางกลุ่มมคีวามเหน็วา่ควรมแีกไ้ขอยา่งเป็นระบบ อาจมกีารจดัเกบ็เป็น
สถิติ หรอืการวางนโยบายการทํางานโดยเฉพาะขอ้มูลในการกระทําความผดิซํ้าของเดก็และ
เยาวชน 

 
 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบเคร่ืองมือด้านการจาํแนก
ด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละการติดตามเดก็และเยาวชน 
 ข้อมูลของเด็กและเยาวชนในรายงานการสืบเสาะควรมรีายละเอียดเชิงลึกกว่าเดิม 
และครอบคลุม ใหส้ามารถนําผลไปใชก้บัทุกหน่วยงานทีม่คีวามจําเป็นตอ้งนําขอ้มลูไปใชต่้อได ้ 
เพื่อไม่ตอกยํ้าสร้างปมด้อยให้แก่เด็กจากการนําเด็กมาสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ควรเพิ่มเติม  
เช่น ขอ้มูลทางร่างกายและจติใจของเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิ ขอ้มูลเกี่ยวกบัสาเหตุแห่ง 
การกระทําผดิ ลกัษณะความผดิความรุนแรง/ไม่รุนแรง กรณีคดทีี่มคีวามรา้ยแรงหรอืมคีวาม
ซบัซอ้นควรใชส้หวชิาชพี เช่น นกัจติวทิยา แพทย ์นักสงัคมสงเคราะห ์เขา้ร่วมในการหาขอ้มลู 
ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน ขอ้มลูจากผูป้กครอง ขอ้มลู
ทีว่เิคราะหศ์กัยภาพเดก็และเยาวชนในเชงิบวกและเชงิลบ เพื่อเสรมิสรา้งและแกไ้ขปญัหาเดก็
และเยาวชน ขอ้มลูทีแ่สดงศกัยภาพในการดูแลเดก็และเยาวชนของครอบครวั ชุมชน โรงเรยีน 
ทีล่ะเอยีดและชดัเจน เพือ่ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนการแกไ้ข บาํบดั เดก็และเยาวชนต่อไป  
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 ในทางปฏบิตักิารจะไดข้อ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าว ส่วนใหญ่ไดม้าจากผูพ้พิากษาทีอ่อกนัง่
พจิารณากรณีสัง่ใหม้กีารสบืเสาะเพิม่เตมิและจากผูพ้พิากษาสมทบช่วยสอบถามเดก็ เยาวชน
และผูป้กครองเพิม่เตมิ   

  
  
 
 



บทท่ี 4 
การรวบรวมความคิดเหน็โดยการประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เรือ่ง  “ การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม ” 
ในระหว่างบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครวั 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

  ปจัจุบนัการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้  เมื่อพจิารณาจาก
ปรมิาณคดทีีเ่ดก็และเยาวชนถูกดําเนินคดโีดยสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี จะพบว่าในปี พ.ศ. 2541 มปีรมิาณคด ี38,472 คด ีและในปี พ.ศ. 2550  
มปีรมิาณคด ี51,128 คด ีซึง่มปีรมิาณคดเีพิม่ขึน้ 12,656 คด ีหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.9 ของปรมิาณ
คดีในปี พ.ศ. 2541 นับว่าเป็นปญัหาสงัคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสภาพปญัหาเด็ก 
และเยาวชนดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจยัรพีพฒันศักดิ ์สํานักงานศาลยุติธรรม จึงได้ร่วมกับ 
กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยุตธิรรม จดัทาํโครงการพฒันาระบบการปฏบิตัิ
ต่อเดก็และเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม โดยได้รบัทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการประเมนิคดักรอง 
การจําแนก การบําบัด และการติดตามเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมภายใต ้
การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน  
  เน่ืองจากศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นหน่วยงานที่สําคญัของกระบวนการยุติธรรม 
ที่จดัตัง้ขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายในการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
ทีก่ระทาํผดิใหป้ระพฤตกิลบัตนเป็นคนดขีองสงัคม ดงันัน้สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิจ์งึไดว้างแผน
ทีจ่ะทําการศกึษาเรื่องการจําแนก บําบดั แก้ไขฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็และเยาวชนที่กระทํา
ความผดิในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั กบัหน่วยงานอื่นๆ 
เพือ่สรา้งเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม 
  ดังนัน้ จึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ของการทํางานในศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อการรวบรวมสภาพปญัหา 
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัคดเีดก็และเยาวชน รวมทัง้ประสบการณ์จากการศกึษาศาล
เยาวชนและครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  
เพือ่จุดประกายความคดิใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุมเกีย่วกบัคดเีดก็และเยาวชนอยา่งเป็นระบบ 

2.  วตัถปุระสงค ์

 1) เพื่อการรวบรวมสภาพปญัหาและขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัเรื่อง 
การจาํแนก บาํบดั แกไ้ขฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็และเยาวชน 
 2) เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องการจําแนก 
บาํบดั แกไ้ขฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็และเยาวชน 
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 3) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปญัหาและการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก
องคก์รศาล  

3. วิธีการสมัมนา 

 การประชุมเชงิปฏบิตักิารระดมสมองเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูเ้ขา้รว่มทีม่ภีาระหน้าที่
รบัผดิชอบคดแีละเยาวชนในศาลยตุธิรรม 

4. ระยะเวลาการสมัมนา 

  วนัพฤหสับดทีี ่ 24  ธนัวาคม  2552 

5. สถานท่ีจดัการสมัมนา 

   โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด ์กรงุเทพมหานคร 

6. ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา 

       ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวั ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และ
ผูอ้าํนวยการประจาํศาลเยาวชนและครอบครวั 

7. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์ สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

    การปรบัปรงุ พฒันาระบบการจาํแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชน
ทีก่ระทาํความผดิในกระบวนการยตุธิรรมต่อเดก็และเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพ ความสอดคลอ้ง 
และตรงตามความตอ้งการนําไปใชใ้นการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลเยาวชนและครอบครวั  
ซึง่ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิไดร้บัความยตุธิรรมอยา่งแทจ้รงิ 

9. งบประมาณ 

   ใชง้บประมาณจากทุนสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) 
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กาํหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการ  
เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม”  

ในวนัพฤหสับดีท่ี  24  ธนัวาคม  2552  
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ กรงุเทพมหานคร 

 
 
08.30 น. – 08.45 น.  ลงทะเบยีน 

08.45 น. – 09.00 น.  พธิเีปิดการประชุม  
โดย อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

09.00 น. -  09.30 น. การนําเสนอปญัหาภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเด็ก 
และเยาวชน และความเป็นมาของโครงการ 

 โดย  นางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
และนางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ์ ผู้พพิากษาหวัหน้า
ศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 

09.30 น. -  12.00 น. การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง“การปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้
สูก่ระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั” 

12.00 น. – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. – 16.30 น. การอภปิรายกลุ่มใหญ่ เรื่อง “แนวทางการพฒันาการปฏบิตัต่ิอ
เดก็และเยาวชนไทยในอนาคต”   

 
 
หมายเหต ุ: กาํหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
        มอีาหารวา่งและเครือ่งดื่มบรกิารระหวา่งประชุม 
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ภาพบรรยากาศการประชมุเชิงปฏิบติัการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2552 นางพฤษภา พนมยนัตร ์   
                       อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  

เป็นประธานเปิดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

  การนําเสนอปญัหาภาพรวมกระบวนการยุตธิรรมเดก็และเยาวชน 
                        โดย  นางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4  
   และนางสาวสุนทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารไดแ้ก่ ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ 
และผูอ้าํนวยการ ทีท่าํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 
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สรปุการประชมุเชิงปฏิบติัการ 
เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม” 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2552 
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 

 
 การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การพฒันาระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้
สู่กระบวนการยุติธรรม” มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมสมอง ร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
และรับฟงัข้อเท็จจริง สภาพปญัหาในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  
และผูอ้ํานวยการ ในศาลเยาวชนฯ  โดยมจีํานวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 80 คน ไดแ้บ่งออกเป็น 6 
กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มที ่1 ถงึกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มผูพ้พิากษา และกลุ่มที ่4 ถงึกลุ่มที ่6 เป็นกลุ่ม       
ผู้พิพากษาสมทบ และให้ผู้อํานวยการกระจายในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้แต่ละท่านสามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่ซึง่มปีระเดน็ใหญ่ๆ ในการประชุม ดงัน้ี 

1. ประเดน็เรื่องการจาํแนก 

กลุ่มที ่1  มคีวามเหน็วา่ขอ้มลูของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัรายงานจากสถานพนิิจฯ เพื่อการ
พจิารณามรีายละเอยีดไม่เพยีงพอเท่าทีค่วร รูปแบบรายงานการสบืเสาะของสถานพนิิจฯ เป็น
รูปแบบที่ตายตวั รายละเอยีดไม่ชดัเจน เน่ืองจากแต่ละคด ีพฤติการณ์การกระทําความผดิมี
ความรา้ยแรงต่างกนั เดก็และเยาวชนมสีาเหตุของปญัหาต่างกนั  จงึควรมกีารจําแนกเดก็และ
เยาวชนเพื่อประกอบการพิจารณาคดีให้มีลักษณะเฉพาะ  ดังนัน้ ข้อมูลที่ต้องการควรลง
รายละเอยีดเชงิลกึหรอืการสอบถามเพิม่เตมิเพือ่หามลูเหตุจงูใจในการกระทาํผดิ 

กลุ่มที ่2  มคีวามเหน็วา่ขอ้มลูของเดก็และเยาวชนจากรายงานการสบืเสาะเพือ่การพจิารณา
มรีูปแบบเดมิ ไม่เปลี่ยนแปลงในรายละเอยีด ทําให้มรีายละเอยีดไม่เพยีงพอ ดงันัน้ควรเป็น
ขอ้มูลที่ชดัเจนตามความเป็นจรงิเน้นพฤติการณ์ที่เป็นสาเหตุในการกระทําความผดิ ขอ้มูลที่
สามารถทดสอบสภาพจติของเดก็และเยาวชนโดยหาขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากเดก็ก่อนพจิารณา 

กลุ่มที ่3  มคีวามเหน็ว่าขอ้มลูของเดก็และเยาวชนในรายงานการสบืเสาะมคีวามจาํเป็นต่อ
การพจิารณาคดแีต่มรีายละเอยีดไมเ่พยีงพอ ขอ้มลูทีไ่ดบ้างครัง้ขาดความเป็นปจัจุบนั และเป็น
ขอ้มลูทีไ่ดต้ามแบบฟอรม์รายงานการสบืเสาะ ซึง่ควรเป็นการสบืเสาะตามฐานความผดิและหรอื
แต่ละประเภทคด ีทัง้น้ี เน่ืองจากขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญในการจําแนก ในทางปฏบิตัิ
แหล่งขอ้มลูใชเ้พิม่เตมิไดม้าจากผูพ้พิากษาสมทบช่วยหาสอบถามเพิม่เตมิเพื่อหาสาเหตุในเชงิ
ลกึกบัเดก็และเยาวชนผูก้ระทําผดิ และขอ้มลูทีไ่ดม้าจากผูพ้พิากษาทีอ่อกนัง่พจิารณาเน่ืองจาก
สัง่ให้มกีารสบืเพิม่เติม  ดงันัน้ ข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่ต้องการควรเป็นขอ้มูลที่มคีวาม
น่าเชื่อถือเพราะบางรายงานการสืบเสาะไม่ระบุที่มาของข้อมูล และข้อมูลที่ไม่ปจัจุบนัที่จะ
นํามาใชใ้นการประกอบการพจิารณา จงึควรมรีะบบการตรวจสอบความเป็นจรงิ และทีม่าขอ้มลู 
อกีทัง้ขอ้มลูทีไ่ดม้าสว่นใหญ่เป็นเชงิลงโทษมากกวา่แกไ้ขเดก็และเยาวชน  
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กลุ่มที ่4  มคีวามเหน็วา่ขอ้มลูของเดก็และเยาวชนเพือ่การพจิารณาในรายงานการสบืเสาะมี
รายละเอยีดไม่เพยีงพอจนถงึไม่ถูกต้อง ไม่ไดจ้ําแนกแยกกลุ่มเพื่อนําเดก็และเยาวชนเขา้สู่การ
แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูไดอ้ย่างตามสภาพปญัหา การสบืเสาะไม่ไดว้เิคราะหห์าศกัยภาพในเชงิบวก
ของเดก็และเยาวชน หรอืในเชงิลบ ทีจ่ะนําไปสู่วธิใีนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู การประเมนิเดก็มี
ขอ้เสนอแนะแต่มใิช่ขอ้แนะนําที่แก้ไขดา้นจติวทิยา ด้านสงัคม ดงันัน้ ในรายงานการสบืเสาะ
หน่วยงานทีท่าํควรทาํใหล้กึกวา่เดมิและครอบคลุม เพือ่ใหส้ามารถนําผลไปใชก้บัทุกหน่วยงานที่
มคีวามจําเป็นต้องนําขอ้มูลไปใชไ้ดต่้อ เพื่อไม่ตอกยํ้าสรา้งปมดอ้ยใหแ้ก่เดก็จากการนําเดก็มา
สมัภาษณ์  ควรมีข้อมูลที่แสดงศักยภาพในการดูแลเด็กและเยาวชนของครอบครวั ชุมชน 
โรงเรยีนทีล่ะเอยีดและชดัเจนอนัจะนําไปสู่กระบวนการทางกจิกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้มลู
ทีจ่ําแนกเดก็ที่กระทําความผดิไดต้ามพฤตกิรรม ลกัษณะความผดิของความรุนแรง ไม่รุนแรง 
และสุดทา้ยคอื ขอ้มลูทีว่เิคราะหศ์กัยภาพเดก็และเยาวชนในเชงิบวกและเชงิลบ เพื่อเสรมิสรา้ง 
และแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน 

 กลุ่มที ่5  มคีวามเหน็ว่าขอ้มลูของเดก็และเยาวชนในรายงานการสบืเสาะเพื่อการพจิารณา
มกีารใชอ้ยู่เป็นประจําแต่มรีายละเอยีดไม่เพยีงพอ บางครัง้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากรายงานการสบืเสาะ
ไมต่รงกบัทีผู่พ้พิากษาสมทบไดจ้ากการสอบถามเดก็ ดงันัน้ขอ้มลูทีค่วรมใีนรายงานการสบืเสาะ 
ควรมขีอ้มลูทางรา่งกายและจติใจของเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุแหง่การ
กระทาํผดิ ขอ้มลูจากผูป้กครองเพือ่ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนการแกไ้ข บาํบดั เดก็และเยาวชน 

กลุ่มที ่6  มคีวามเหน็ว่าขอ้มลูของเดก็และเยาวชนในรายงานการสบืเสาะเพื่อการพจิารณา 
บางความเหน็ เหน็ว่าเพยีงพอ บางความเหน็ เหน็ว่าไม่เพยีงพอ  ขอ้มูลทีค่วรมเีพิม่เตมิขอ้มูล
ของเด็กและเยาวชนในรายงานการสืบเสาะเพื่อการพิจารณามีการใช้อยู่เป็นประจําแต่มี
รายละเอยีดไม่เพยีงพอ บางครัง้ ข้อมูลที่ได้จากรายงานการสบืเสาะไม่ตรงกบัที่ผู้พพิากษา
สมทบได้จากการสอบถามเด็ก ดงันัน้ข้อมูลที่ควรมใีนรายงานการสบืเสาะ ควรมีข้อมูลทาง
ร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนที่กระทําผดิ ข้อมูลเกี่ยวกบัสาเหตุแห่งการกระทําผดิ 
ขอ้มลูจากผูป้กครองเพือ่ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนการแกไ้ข บาํบดั เดก็และเยาวชน 

สรปุประเดน็เรื่องการจาํแนก 
  ในประเด็นเร่ืองจาํแนก ทุกกลุ่มมีความคิดเหมือนกนัว่าข้อมูลของเด็กและ

เยาวชนท่ีได้รบัรายงานจากสถานพินิจฯ นัน้ไม่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั 
เช่น รายงานจากสถานพินิจฯ มีรปูแบบหรือแบบฟอรม์ท่ีตายตวั ทาํให้ไม่มีรายละเอียดท่ี
ชดัเจน บางครัง้เป็นข้อมูลท่ีไม่ถกูต้อง และไม่ตรงกบัท่ีได้สอบถามกบัเดก็และเยาวชน 
และข้อมูลท่ีได้รบัไม่เป็นปัจจบุนั ข้อมูลจึงควรมีรายละเอียดเชิงลึกมากกว่าน้ี เน่ืองจาก
ความแตกต่างกนัในแต่ละฐานความผิดมีเหตปัุจจยัและแรงจงูใจแตกต่างกนั  ข้อมลูควร
สามารถทดสอบสภาพจิตเด็กและเยาวชนก่อนการพิจารณา ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รบัไม่ได้
จาํแนกแบ่งกลุ่มเดก็เพ่ือนําเดก็และเยาวชนเข้าสู่การแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูได้อย่างตาม
สภาพปัญหา ซ่ึงอาจเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชาํนาญในการจาํแนก ในทาง
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ปฏิบติัศาลจะแก้ไขปัญหาของข้อมลูโดยให้ผูพิ้พากษาสมทบสอบถามหรือผูพิ้พากษาอาจ
สัง่ให้สอบเพ่ิมเติม  นอกจากน้ี ควรพฒันารายงานการสืบเสาะท่ีสามารถนําผลแห่ง
ข้อมูลไปใช้ต่อได้ทุกหน่วยงานอย่างเป็นมาตรฐาน เพ่ือไม่เป็นการตอกยํา้สร้างปมด้อย
แก่เดก็และเยาวชนจากการนําเดก็มาสมัภาษณ์หลายครัง้แบบซํา้ซ้อน 

2. ประเดน็เรื่องการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูและการติดตามเดก็และเยาวชน 

 กลุ่มที่ 1  มคีวามเหน็ว่า การใช้มาตรา 95 แต่ละศาลจะใชใ้นรูปแบบแตกต่างกนัไปตาม
นโยบาย เชน่ ศาลเยาวชนฯ จงัหวดัระยอง มกีารสอบถามโดยใชแ้บบประเมนิ หรอืบางศาลใช ้3 
รูปแบบ คือ โดยมีการใช้เครือข่ายเข้ามาช่วย เช่น ให้เด็กเข้าค่าย ประมาณ 15 วนั อบรม
ครอบครวัประมาณ 2-3 วนั และการแกไ้ขเป็นรายบุคคลประมาณ 6 เดอืน ถงึ ปีครึง่ หรอือย่าง
ศาลเยาวชนฯ จงัหวดัอุบลราชธานี มกีารจําแนกเดก็ก่อนส่งเขา้ค่ายผูนํ้าชุมชน เพื่อฝึกร่างกาย
จติใจ ซึ่งทัง้หมดน้ีตอ้งแลว้แต่นโยบายของแต่ละศาล ซึ่งโดยจะพจิารณาความหนักเบาของคดี
ประกอบดว้ย ในทางปฏบิตัิยงัติดขดัเรื่องงบประมาณและหน่วยงานที่ส่งเดก็และเยาวชนและ
ขอ้มลูยงัไม่เพยีงพอ ตอ้งใหผู้พ้พิากษาสมทบช่วยสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ และขาดหน่วยงานที่
จะมารองรบัตามมาตรา 95 ทีผ่า่นมา กระทรวงพฒันาฯ เองกไ็มส่ามารทาํไดเ้พราะขาดบุคลากร
มนีกัพฒันา 1 คน ต่อ 1 จงัหวดั และคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ฯ กไ็มส่ามารถแกไ้ด ้ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การแกไ้ข ไดแ้ก่ 
-  ปรบักระบวนการโครงสรา้งทัง้ระบบ 
- ควรมนีโยบายที่ชดัเจนในการทํางาน รวมทัง้ในเรื่องการเปลี่ยนผูบ้รหิารบ่อยทําให้
เกดิการทาํงานทีไ่มต่่อเน่ือง 

- ควรมกีารนํากระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) มาใชแ้ละควร
เขยีนขัน้ตอนในกฎหมายใหช้ดัเจนถงึบทบาทของศาลในการดาํเนินการ แกไ้ขมาตรา 
95 ใหม้รีายละเอยีดใหม้ากขึน้ 

- คุณสมบัติผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลเยาวชนฯ ควรมี
ลกัษณะทีม่คีวามชํานาญเฉพาะดา้น เช่น รกัเดก็ เขา้ใจเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนฯ 
อยา่งแทจ้รงิ 
-บทบาทศาลในการแกไ้ข ซึง่ทีผ่า่นมาศาลจะดาํเนินการเชื่อมต่อกระทรวงสาธารณสุข 
และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย นอกจากสถานพินิจฯ และสถานฝึกฯ  
ตวัอยา่งเชน่ 

- บา้นฟ้าใส ทีเ่พชรบรูณ์ บา้นกาญจนา  
- กลุ่มแม่บา้นต่างๆ เครอืขา่ยชุมชน กํานัน องคก์ารบรหิารส่วนตําบล องคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดั ผูใ้หญ่บา้น 

- การบําบดัทีส่ถานพยาบาล (กรณีคดยีาเสพตดิ) โรงเรยีนต่างๆ (เพื่อฝึกอาชพีและให้
การศกึษา) 

- มลูนิธเิดก็ต่างๆ แต่ตดิขดัเรือ่งจาํนวนเดก็ทีจ่ะสามารถรบัดแูลได ้
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- วดั  
- คา่ยทหาร 
- ผูพ้พิากษาสมทบทีม่กีจิการ กจ็ะใหร้บัไปดแูลบางแลว้แต่กรณ ี
มาตรการพเิศษผนัคดก่ีอนฟ้อง เดก็จะยงัไม่เขา้สู่กระบวนการ ซึ่งในมาตรา 63 มกีาร

ตคีวามเป็น RJ ซึง่จรงิๆ ไมใ่ช่เรื่องเดยีวกนั บางศาลทาํ RJ ระหว่างพจิารณาคด ีเดก็จะสาํนึก
ผดิและยอมรบัเป็นมติรต่อกนั บางศาลก็ใช้ระหว่างพจิารณาคดีแบบไกล่เกลี่ย แต่ไม่ใช้ RJ 
เน่ืองจากทศันคตขิองผูพ้พิากษาไมเ่หน็ดว้ยกบัคดอุีกฉกรรจ ์เพราะควรคาํนึงถงึสงัคมมคีวามไม่
พอใจทีป่ล่อยเดก็กระทาํผดิกลบัสงัคม แต่โดยหลกัการแลว้ กลุ่มที ่1 กย็งัเหน็ว่า การทาํ RJ นัน้ 
มปีระโยชน์ทาํใหค้ดลีดลง มคีวามพงึพอใจทัง้สองฝา่ยและประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใชจ้า่ย  

กลุ่มที ่2  มคีวามเหน็ว่า การใชม้าตรา 95 ถา้ใหส้ถานพนิิจฯ ใชด้ว้ยกจ็ะดขีึน้ปญัหาการใช้
มาตรา 95 อาทเิชน่ 

 - ผูพ้พิากษาบางคนคดิว่าเป็นภาระ และบางคนยงัไม่ทราบว่ามหีน่วยงานใดบ้างที่
สามารถส่งต่อเด็กได้และต้องส่งเด็กและเยาวชนไปไหนที่ให้ผลดี  ซึ่งศาลควรมีหน่วยงาน
โดยตรงรบัผดิชอบ จงึควรปรบัโครงสรา้งให้มฝี่ายบําบดั ฟ้ืนฟู ขึน้มาเป็นพเิศษแตกต่างจาก
ระบบของศาลจงัหวดัทัว่ไป 

 -  ขาดงบประมาณ ขาดหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการ ควรให้
คณะกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม (ก.ต.) อบรมในเรือ่งการดแูลเดก็และเยาวชนดว้ย 

 -  ฝา่ยบรหิารตอ้งทาํนโยบายทีช่ดัเจน  ไมเ่ปลีย่นตามตวัผูบ้รหิาร 
 -  ไมไ่ดม้กีารตดิตามเดก็และเยาวชนอยา่งจรงิจงั  
 -  ควรมกีารเปลีย่นระบบการประเมนิผลงานจะไดเ้ป็นการเพิม่หรอืกระตุน้ 

หน่วยงานทีส่ง่เดก็และเยาวชนไมม่ปีระสทิธภิาพ ยงัไมม่คีวามพรอ้มและไมส่อดรบัตาม
คําพิพากษา  การได้รบัรายงานผลการแก้ไขที่ส่งเด็กยงัไม่เพียงพอควรมีการติดตามอย่าง
แทจ้รงิ ควรมขีอ้มูลจากการตดิตามเพื่อเป็นสถติหิรอืการวางนโยบายการทํางานต่อโดยเฉพาะ
ขอ้มลูการกระทาํความผดิซํ้า  

มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคดมีคีวามเหน็วา่ 
 -  ควรกาํหนดเป็นนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัมาตรการ RJ 
 -   ศาลเยาวชนฯ ควรมบีทบาททีส่าํคญัเขา้ไปในการใชดุ้ลพนิิจเกีย่วกบักระบวนการฟ้ืนฟู 
 -  ใหค้วามสาํคญักบัผูพ้พิากษาสมทบโดยการขอความรว่มมอื 
 -  ศาลไม่ควรเขา้ไปเต็มตวัในการดําเนินการเองแต่ใหม้บีทบาททีจ่ะเหน็ชอบเพื่อใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 
กลุ่มที ่3  มคีวามเหน็เกีย่วกบัการใชม้าตรา 95 ดงัน้ี 

-  ควรมกีารบําบดัพฤติกรรมเดก็พื้นฐานก่อนจะตดัสนิคดโีดยอาจไม่ใหป้ระกนัตวัชัว่
ระยะหน่ึงตามความเหมาะสมและเขยีนเหตุผลนัน้ในคาํพพิากษาดว้ย เพื่อกรณีมกีารอุทธรณ์ต่อ
ศาลสงู ศาลสงูจะไดท้ราบเหตุผลของการกระทาํดงักล่าว 
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-  การส่งฝึกอาชพี ฝึกทกัษะ การเรยีนรูแ้ก่เด็กและเยาวชน เป็นช่องทางหน่ึงในการ
แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนก่อนการตดัสนิ ซึง่อาจรว่มมอืกบัเครอืขา่ยชุมชน 

-  ขณะอยูส่ถานพนิิจฯ  ศาลจะมกีารจดัทาํโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ใหฝึ้กระเบยีบวนิยั 
ซึง่มกีารรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ ไมว่า่กบัทหาร ตํารวจ นกัจติวทิยา หรอืแพทย ์ซึง่กรณีทีศ่าล
สง่เดก็และเยาวชนไป จะไดร้บัการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู จะไดร้บัรายงานผลจากหน่วยงานทีส่ง่ไป
เพยีงพอ  แต่กรณีทีศ่าลมคีําพพิากษาส่งเดก็ไปฝึกอบรม ศูนยฝึ์กบางแห่งจะไม่ไดร้ายงานผล
การแกไ้ขทีส่ง่เดก็  เมือ่ครบ 6 เดอืน รวมทัง้กรณีทีค่รบระยะเวลาขัน้ตํ่ากม็กัไมม่รีายงานผลการ
แกไ้ขใหศ้าลทราบเช่นกนั ซึ่งศาลจะแกไ้ขเรื่องขอ้มลูจากตวัเดก็และเยาวชนโดยการเบกิตวัมา
รายงานตวัต่อศาล ซึ่งสิง่ทีอ่ย่างไดร้ายงานคอื การรายงานการพฒันาการของเดก็ตามสภาวะ
การปจัจุบนั   

หน่วยงานที่ส่งเดก็และเยาวชนในปจัจุบนัยงัมคีุณภาพไม่เพยีงพอ แต่ละหน่วยงานไม่
ยอมเปิดเผยข้อมูลและไม่บอกอํานาจหน้าที่ในภารกิจหลกัของตนเองที่ทําเกี่ยวกบัเด็กและ
เยาวชนวา่มอียา่งไร 

มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ีในกลุ่มที ่3 มคีวามเหน็ชอบในหลกัการ แต่ควรมรีะบบ
หรอืขัน้ตอนวธิกีารทีช่ดัเจนทีคุ่ม้ครองไดท้ัง้ผูก้ระทาํความผดิและเหยือ่ 

การตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย ในทางปฏบิตั ิศาลจะอาศยั 
- เครอืขา่ยในชุมชน เพือ่ตดิตามเดก็ แลว้รายงานใหศ้าลทราบ 
- ผูพ้พิากษาสมทบที่อยู่ในพืน้ที ่เกบ็ขอ้มูลโดยเดก็มารายงานตวักบัผูพ้พิากษาสมทบ

และชว่ยในการสงเคราะหห์ลงัปล่อยดว้ยในบางกรณ ี
กลุ่มที ่4  มคีวามเหน็ดว้ยกบัมาตรการการใชม้าตรา 95 แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนโดย

การจดักจิกรรมต่างๆ หรอืการกําหนดใหก้ารเขา้ร่วมกจิกรรม แกไ้ข ฟ้ืนฟู พฤตกิรรมเป็นส่วน
หน่ึงของเงื่อนไขในการคุมประพฤติในคําพพิากษาเพื่อป้องกนัการกระทําผดิซํ้า หรอืการจดั
กจิกรรมในศนูยฝึ์กเพือ่การเตรยีมพรอ้มก่อนปล่อย 

     สาํหรบักจิกรรมการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้าควรครอบคลุม เรือ่งต่อไปน้ี  
  -  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ EQ  
  -  การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม MQ  

      -  การสรา้งวนิัยในชวีติประจําวนั และการสรา้งความสมัพนัธ์หรอืการสื่อสารที่ดี
ระหวา่งครอบครวั 

      -  การสง่เสรมิดา้นการศกึษาและการอาชพี  
ซึ่งควรมหีน่วยงานทีม่เีครอืข่ายทัว่ประเทศมารองรบัและมสี่วนเกี่ยวขอ้ง ทัง้ดา้นหลกัสูตร 

วทิยากร งบประมาณ และร่วมกนัติดตามประเมนิผล โดยศาลเยาวชนและครอบครวักลางควรเป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานงานช่วยใหข้ยายและรวบรวมขอ้มลูกบัหน่วยงานทีส่่งเดก็และเยาวชน  
นัน้ๆ ใหศ้าลเยาวชนฯ ทัว่ประเทศดว้ย การไดร้บัรายงานผลการแกไ้ขไม่เพยีงพอควรจดัเป็นระบบ
อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้รายงานผลการเขา้ร่วมกจิกรรมของเยาวชนและครอบครวัเป็นรายบุคคลอย่าง
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ชดัเจน  บทบาทศาลในการแก้ไข  ศาลเยาวชนฯ ควรมบีทบาทในการตดิตามการแกไ้ข บําบดั เดก็ 
เยาวชน ทัง้การจําแนกเด็กเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรของกิจกรรม มีวิทยากร มีการประเมิน 
และตดิตามอยา่งครบวงจร เพื่อการพฒันากจิกรรมอยา่งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็ไมใ่หก้ลบัมากระทาํผดิซํ้าและเพือ่เป็นแนวทางในการสง่เดก็เขา้แกไ้ขใน
รุน่ต่อๆ ไป 

มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ีมคีวามเหน็ว่าควรอยู่ในเงื่อนไขใหพ้จิารณาเป็นรายๆ 
ตามลกัษณะความผดิ พฤติกรรมความรุนแรง โดยศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมบีทบาท 
และมสี่วนร่วมในการประชุมกลุ่มการจดัแผนการแกไ้ข ฟ้ืนฟูและควรมกีระบวนการตดิตามผล
มาตรการในการลงโทษ หากไม่ปฏบิตัติามแผน การแก้ไขหรอืแมแ้ต่มกีารกระทําความผดิซํ้า 
เพือ่เป็นความมัน่ใจ โปรง่ใส ยตุธิรรมของคนในสงัคม 

กลุ่มที่ 5  มคีวามเหน็ว่าเคยใช้มาตรา 95 แต่ใชไ้ม่สมํ่าเสมอ ขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิาร 
โดยวธิกีารไดแ้ก่ การเขา้ค่ายต่างๆ เช่น ค่ายทหาร ค่ายครอบครวัสมัพนัธ ์ค่ายคุณธรรม  การบวช 
การฝึกอาชพี การบําเพญ็ประโยชน์  หน่วยงานทีส่่งเดก็และเยาวชนเองกไ็ม่เพยีงพอ ดา้นคุณภาพ
อยูใ่นเกณฑด์ ีแต่กรณกีารสง่เดก็ทีต่ดิยาเสพตดิไปบาํบดั แกไ้ข ไมค่อ่ยไดผ้ล จงึควรจดังบประมาณ
ใหเ้พยีงพอไม่ว่าจะเป็นดา้นหน่วยงานที่รองรบัการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน ดา้นศาล
เยาวชนฯ ในการจดัทาํกจิกรรม การบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู  นอกจากงบประมาณแลว้การคดัสรรบุคคล
ทีจ่ะมาเป็นอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนตามทีศ่าลเหน็วา่เหมาะสม โดยไมต่อ้งระบุตําแหน่งของผูท้ีจ่ะ
มาเป็นอาสามาสมคัรเครอืข่ายชุมชนมาก่อน เพื่อจดัทํากจิกรรมต่างๆ ระหว่างศาลกบัเครอืข่าย
ชุมชน  

ขอ้มูลของหน่วยงานภายนอกที่ส่งเด็กไม่เพยีงพอ บางจงัหวดัมหีน่วยงานทางทหาร 
ตํารวจ แต่มีอุปสรรคเรื่องงบประมาณในการส่งเด็กไป บางหน่วยงานเก็บค่าใช้จ่ายแพง   
แนวทางการแกไ้ข คอื 

- ใหม้กีารประสานงานระหว่างผูบ้รหิารศาลกบัผูบ้รหิารของหน่วยงานนัน้เพื่อขอ
ยกเวน้คา่ใชจ้า่ย  

- ควรใหศ้าลเยาวชนและครอบครวักลางเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลของหน่วยงานที่รองรบั
การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูของทุกจงัหวดั เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัศาลเยาวชนและครอบครวัในจงัหวดั 
รวมทัง้ขอ้มลูดา้นคุณภาพของหน่วยงานนัน้ๆ ดว้ย 

- เสนอใหศ้าลคดัสรรหน่วยงานทีร่บัฝึกอบรมเดก็และเยาวชน 
- ใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูโรงเรยีนทีร่บัเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาล  
- แนะนําใหม้กีารแก้ไขหลกัเกณฑ์ของสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานให้ลดอายุผูร้บั

การฝึกอบรมใหต้ํ่ากวา่ 18 ปีใหม้โีอกาสเขา้ไปฝึกอบรมได ้
- ใหผู้อ้าํนวยการของแต่ละศาลชว่ยตดิตามดแูล 

การได้รบัรายงานผลการแก้ไขที่ส่งเด็กเพียงพอ และได้ใช้ข้อมูลในการดําเนินการ 
เพื่อกําหนดโทษเดก็และเยาวชน และในเรื่องของการบําบดัไดป้ระโยชน์ ซึง่จะมคีวามแตกต่าง
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ระหว่างศาลที่พจิารณาคดผีูใ้หญ่กบัศาลเยาวชน  แต่ขาดการตดิตามผลและมปีญัหาเรื่องการ
พิจารณาคดีของศาลที่ต้องเร่งให้คดีของศาลให้จบอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันคดีค้างศาล 
ทาํใหก้ารแกไ้ขเดก็ในมาตรา 95 ไมไ่ดผ้ล  จงึมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

- ควรปรบัระบบการจดัการคดขีองศาลเยาวชนฯ ใหแ้ตกต่างจากศาลชัน้ต้นทัว่ไป 
เพื่อประโยชน์ในการนํา มาตรา 95 มาใชใ้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนมากกว่าที่
ศาลตดัสนิคดไีปแลว้จงึนํามาแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู 

- กรณทีีข่อ้มลูไมเ่พยีงพอ จะใชว้ธิใีหผู้พ้พิากษาสมทบพดูคุยกบัเดก็และเยาวชน
ดว้ยวธิกีารจาํแนก สบืคน้พดูคุยในเชงิลกึ ซึง่ขอ้มลูทีต่อ้งการคอื ขอ้มลูของเดก็
ดา้นอุปนิสยั จติใจ และพฤตกิรรม   

มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ีมทีัง้ความเหน็ทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย ในบางคดคีวร
กําหนดเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการพเิศษ อาท ิใหดู้จากพฤตกิรรมการกระทําผดิของเดก็ 
สภาพครอบครวั อตัราโทษ รวมทัง้ประเภทของคดทีีท่าํผดิ 

ศาลควรมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบแผนการแก้ไขบําบดั ฟ้ืนฟู 
ตดิตาม  และควรใหผู้พ้พิากษาสมทบเขา้ร่วมในกระบวนการดว้ยไม่ว่าจะเป็นผูท้ีท่ําหน้าทีไ่กล่
เกลีย่หรอืผูป้ระสานหรอืเป็นผูเ้ขา้รว่ม 

ศาลเยาวชนและครอบครวั  ควรมบีทบาท โดยใหม้ศีูนยก์ารตดิตามในศาลเอง ใหม้ารายงาน
ตวัต่อผูพ้พิากษาสมทบ และใหม้อีาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนรว่มตดิตามดแูล ซึง่ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

- การคดัสรรอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชน ควรคดัสรรจากอาสาสมคัรคุมประพฤตใินแต่
ละจงัหวดั เพราะปลอดจากการเมอืง และบุคคลเหล่าน้ีผ่านการคดัสรรจากกรมคุมประพฤตทิี่ผ่าน
การอบรมใหต้ดิตามดแูลคุมความประพฤตผิูใ้หญ่ และมงีบประมาณอยูแ่ลว้ 

- เรื่องการตดิตามดูแลหลงัปล่อยควรมอีาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชน ตดิตามดูแล
ชว่ยเหลอืและสง่ขอ้มลูกบัมาทีศ่าลอยา่งเป็นระบบ 

- ปญัหาการบังคับใช้ ถึงแม้มารายงานตัวกับผู้พิพากษาสมทบ แต่ก็ไม่ได้
กําหนดให้ผุ้พพิากษาสมทบรบังานดูแลแต่เด็กนัน้ตลอด จึงควรให้ผู้พพิากษาสมทบ 1 ท่าน 
ดแูลเดก็ 3 คน 

 
กลุ่มที ่6  มคีวามเหน็วา่ มกีารใชม้าตรา 95  ในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

-  โดยการใหม้ารายงานตวัต่อผูพ้พิากษา 
-  การจดัคา่ยกจิกรรม เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ 

ชุมชน หน่วยงานราชการอื่น 
- การจดัสถาบนัพฒันาฝีมอื แรงงาน การศกึษานอกโรงเรยีน สารพดัช่าง การส่ง

เรยีนวทิยาลยั ชุมชน  
- การบาํบดัยาเสพตดิ โดยโรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลตุลาการฯ 
- การทาํแผน RJ  
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- การฝึกอาชพี 
หลงัการใช้มาตรา 95 และส่งเดก็ไปแล้ว ศาลจะได้รบัรายงานจากหน่วยงานที่ส่งเดก็

และเยาวชนไปซึ่งได้ใช้รายงานเป็นส่วนหน่ึงในการพจิารณาคด ีและผู้พพิากษาสมทบจดัทํา
ร ายงาน ใหม่ แล ะผู้มีส่ วน เกี่ ย วข้อ ง ในการจัดค่ า ย  เ ช่ นนั กจิต วิทยา  ทหาร  พระ  
และนักสังคมสงเคราะห์ กรณีไม่เข้าค่ายกิจกรรม และเห็นด้วยในการใช้ RJ แต่ต้อง 
มกีระบวนการมารองรบั และศาลควรมบีทบาทในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู ตดิตาม 

สรปุประเดน็เรื่องการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละการติดตาม 

ในประเดน็เรื่องการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูโดยการใช้มาตรา 95 ตามพระราชบญัญติั
จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ  และครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 
นัน้ สรปุว่าแต่ละศาลจะมีการดาํเนินงานแตกต่างกนั จะมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือบาํบดัพฤติกรรมเดก็และเยาวชน โดยอาจส่งฝึกอาชีพ  ฝึกทกัษะ และการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ โดยได้รบัความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานทหาร 
ตาํรวจ วดั เครือข่ายชมุชน ซ่ึงกแ็ล้วแต่นโยบายผูบ้ริหารของแต่ละศาล แต่ยงัคงมีปัญหา
การดาํเนินงานในเรื่องนโยบายจากศาลเยาวชนและครอบครวักลางในการใช้มาตรา 95 
หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครวักลางท่ีเข้ารบัตําแหน่ง มิได้เป็น
นโยบายขององค์กร ด้านงบประมาณ และเรื่องหน่วยงานท่ีส่งต่อเดก็ในปัจจุบนัยงัไม่
เพียงพอ บางกลุ่มให้ความเห็นว่าศาลเองยงัไม่ทราบถึงหน่วยงานท่ีสามารถส่งต่อได้ 
และหน่วยงานท่ีส่งต่อเดก็และเยาวชนได้ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลในการดาํเนินการของตน
ให้ศาลทราบเท่าท่ีควร  

กรณีการใช้มาตรการพิเศษ ศาลจะใช้กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
(RJ) มาช่วยในการดาํเนินการซ่ึงกแ็ล้วแต่ละศาลจะใช้กระบวนการ RJ ก่อนฟ้องหรือ
ระหว่างฟ้อง แต่ยงัมีปัญหาของกระบวนการ RJ คือ ขัน้ตอนของกฎหมายในการทาํ RJ 
ท่ีไม่ชดัเจน ศาลเยาวชนและครอบครวัควรมีบทบาทการใช้ดลุพินิจในการฟ้ืนฟู และมี
บทบาทในการดาํเนินการเช่ือมต่อในระดบัระหว่างหน่วยงาน และเครือข่ายชมุชน  

กรณีการติดตาม  ในทางปฏิบัติศาลจะใช้ความร่วมของเครือข่ายชุมชน 
และผู้พิพากษาสมทบในพื้นท่ี ช่วยดูแล บางกลุ่มมีความเห็นว่าควรมีแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ อาจมีการจดัเกบ็เป็นสถิติ หรือการวางนโยบายการทาํงานโดยเฉพาะข้อมูลในการ
กระทาํความผิดซํา้ของเดก็และเยาวชน  
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3. ประเดน็เรื่องการพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 

กลุ่มที ่1  มคีวามเหน็วา่ 
             1) ควรคัดเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่มีความเป็นผู้นํา ในการเข้าใจเด็กและ
เยาวชนพอสมควร คุณสมบตัิผูพ้พิากษาที่มคีวามเหมาะสมกบัศาลเยาวชนไปดํารงตําแหน่ง 
และศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมบีทบาทเชงิรุกมากกว่ารบั เป็นผูนํ้าสงัคมในการคุม้ครอง
สทิธเิดก็และสตร ี 
   ผูบ้รหิารระดบัสูงควรคดัเลอืกผูท้ี่มคีวามถนัดในด้านเดก็ เยาวชนและครอบครวัเพื่อให้
การดําเนินงานมคีวามต่อเน่ือง ถา้ผูบ้รหิารเปลี่ยนไป แผนยุทธศาสตรเ์ปลีย่น ควรใชก้ฎหมายเดก็
ใหม่ อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ กฎแห่งกรุงปกักิง่ เป็นพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์ ทศันคต ิ
ของผูบ้รหิารระดบัสงูยงัขาดความเขา้ใจดา้นเดก็เยาวชนเทา่ทีค่วร วสิยัทศัน์เกีย่วกบัเดก็ในบางเรื่อง
ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลางเป็นบอรด์ อธบิดภีาคเป็นกรรมการ
ศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมคีวามเป็นกลาง 
              2) พฒันาศกัยภาพผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ ผูพ้พิากษาอาวุโส ทัง้การฝึกอบรม 
และการระดมสมอง workshop ทุก 3 - 6 เดอืน 
              3) การสรา้งเครอืขา่ยหรอืแสวงหาความรว่มมอืระหวา่งกนักบัภาคเอกชน หรอื
ระหวา่งแต่ละศาลในภาค หรอืระหวา่งภาค  

                4) ควรมทีาํการระงบัขอ้พพิาทก่อนฟ้อง  ควรมกีารทาํMOU และควรจดังบประมาณ
ในการดาํเนินการใหเ้พยีงพอ 

              5) ควรพัฒนาให้มีคณะพิเศษหรือวิธีพิจารณาคดีพิเศษหรือในศาลเยาวชน 
และครอบครวัใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
              6) จดัทาํคูม่อืตุลาการศาลเยาวชนและครอบครวั ใหม้ลีกัษณะรปูแบบเดยีวกนั 
                 7) อบรมผู้พพิากษา ผู้พพิากษาสมทบ ผูพ้พิากษาอาวุโส ใหม้วีสิยัทศัน์ เดยีวกนัมี
ความเขา้ใจบทบาทของผูพ้พิากษาในศาลเยาวชนและครอบครวั เพราะคดเียาวชนมลีกัษณะเฉพาะ 
             8) สมควรใหเ้ป็นบทบาทผูพ้พิากษาสมทบโดยเฉพาะในศูนยแ์กไ้ขฟ้ืนฟูเยยีวยาเดก็
และเยาวชนเพื่อการตดิตามเดก็และเยาวชนก่อนหรอืหลงัฟ้อง และเป็นการตดิตามการบําบดั
แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
               9) พัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบซึ่งก็มีที่อยู่ ในพื้นที่และทํางานหลายปี  
โดยการฝึกอบรมเพราะเป็นหวัใจของการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวั  
             10) ควรใหผู้พ้พิากษาสมทบมบีทบาทมากขึน้  
 

กลุ่มที ่2  มคีวามเหน็วา่ 
     1) ใหศ้าลเยาวชนและครอบครวั เป็นศาลชํานัญพเิศษ และใหม้แีผนนโยบายระดบั

ผูบ้รหิารชัน้สงู ผกูพนัใหป้ฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
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     2) สรา้งความเชีย่วชาญพเิศษใหผู้พ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และขา้ราชการธุรการ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว  เน้นผู้พิพากษาให้ตระหนักและมีจิตสํานึกในความเป็น 
ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั โดยอาจพฒันาสรา้งหลกัสูตรฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

     3) สนบัสนุนงบประมาณอยา่งจรงิจงัโดยเฉพาะเกีย่วกบับาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
 
กลุ่มที ่3  มคีวามเหน็วา่  

  1) ศาลเยาวชนและครอบครวักลางต้องเป็นหลัก และควรเป็นศาลชํานัญพิเศษ  
ในการบรหิารงานควรเพิม่รองอธบิดศีาลเดก็กลางเพื่อช่วยในการบรหิารศาลเยาวชนฯกลาง เป็น 9 
ภาค (9 คน)  

  2) ควรมกีารจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอในการบรหิารงาน 
  3) ระดบัผูบ้รหิาร หรอืผูพ้พิากษาแผนกคดเียาวชนในศาลสูงตอ้งเคยผ่านงานการเป็น

หวัหน้าศาลเดก็มาก่อน เพือ่ไดเ้ขา้ใจถงึเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวัอยา่งแทจ้รงิ 
4) ศาลเยาวชนและครอบครวั ควรสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้เข้าใจบทบาท

หน้าทีข่องศาลเยาวชนและครอบครวั (โดยไมจ่าํตอ้งยดึตดิอาวุโส) 
 

กลุ่มที่ 4  มคีวามเหน็ว่า นโยบายการทํางานควรเป็นนโยบายหลกัจากผูบ้รหิารสูงสุด 
ทาํต่อเน่ืองมจุีดเกีย่วเน่ืองกนัตลอด  
               1) ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเป็นศูนย์กลางของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่การแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 
               2) ผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวควรเป็นผู้เชี่ยวชาญมีใจรักใน 
การทาํงานดา้นเดก็ มคีวามรู ้ดา้นจติวทิยาเดก็ 
               3) ผูพ้พิากษาสมทบควรเป็นสหวชิาชพี และมกีารพฒันาศกัยภาพความรู ้ทกัษะ
การทาํงานดา้นเดก็ ทีส่าํคญัมมีนุษยสมัพนัธใ์นการประสานงานทีด่ ี
               4) ในทุกศาลควรมีห้องให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและจิตวิทยาห้องปฏิบตัิการ 
กจิกรรมทางศาสนา และหอ้งพยาบาล 
 

กลุ่มที่ 5  มคีวามเหน็ว่า ศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมกีารพฒันาในเชงินโยบาย 
ใหช้ดัเจนและต่อเน่ือง ผูพ้พิากษาควรตระหนักว่าศาลเยาวชนและครอบครวัว่ามคีวามสําคญั 
ไมน้่อยกวา่ศาลทีพ่จิารณาคดผีูใ้หญ่ รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัผูพ้พิากษาสมทบ 

      1)  ควรจดัสรรงบประมาณใหพ้อเพยีง และใหม้แีผนยุทธศาสตรข์องศาล กําหนด
บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครวั ใหม้ากขึน้  

2) พฒันาการตดัสนิคดใีหเ้ป็นมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั   
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3) พฒันาความร่วมมอืในการทํางานลกัษณะเครอืข่ายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
ใหม้ากขึน้ เพือ่พฒันาระบบงานในเชงิป้องกนัใหม้ากขึน้ 

4) ควรมีการพัฒนาระบบให้มีกลุ่มงานเพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริงและติดตามใน 
ศาลเยาวชนและครอบครวั  

5)  ควรมกีารพฒันาฝึกอบรมใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเน่ืองกบัผูพ้พิากษาสมทบใหม้ากกวา่น้ี 
 

กลุ่มที ่6  มคีวามเหน็วา่ 
         1)  ศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมกีารทํางานร่วมกบัภาคีเครอืข่ายให้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่อาจเป็นการทาํงานในรปูแบบคณะกรรมการรว่มกบัเครอืขา่ยอื่นๆ  
     2)  ควรมกีารกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจนแน่นอนไมเ่ปลีย่นแปลงตามผูบ้รหิาร 
     3)  ควรกาํหนดขอบเขตการทาํงานทีช่ดัเจนและไมค่วรทาํงานซํ้าซอ้นกนั 

 
สรปุประเดน็เรื่องการพฒันาศาลเยาวชนฯ และครอบครวัในภาพรวม 

 การพฒันาโดยทัว่ไป 
- ศาลเยาวชนฯ ควรเป็นศาลชํานัญพิเศษท่ีมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น 

ในการคุ้มครองสิทธิเดก็และสตรี 
- ผู้บริหารระดบัสงูควรเลือกผูท่ี้มีความถนัดในด้านเดก็และเยาวชน เพ่ือให้

สามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บางกลุ่มมีความเหน็ว่า อาจเพ่ิมจาํนวนรองอธิบดีศาล
เยาวชนฯ กลางเพ่ือช่วยในการบริหารทัง้ 9 ภาค (9 คน) 

 - นโยบายต้องชดัเจนไม่เปล่ียนตามตวัผูบ้ริหาร 
 - เร่ืองการจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสม 
 - การพฒันาวิธีการพิเศษหรือคณะพิเศษพิจารณาคดีในศาลเยาวชนฯ  

ใน 3 จงัหวดัชายแดนภายใต้  
 การพฒันาระดบัหน่วยงาน 
 - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้ ระหว่างหน่วยงาน 

ทัง้หน่วยงานในภาครฐัหรือภาคเอกชน หรือแม้ระหว่างศาลด้วยกนัเอง 
 - บางกลุ่มเหน็ว่าศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ควรเป็นศนูยก์ลางของ

ข้อมลูหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการแก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็ท่ีกระทาํความผิด 
 - บางกลุ่มเหน็ว่า ทุกศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมีห้องให้คาํปรึกษา

ด้านกฎหมายและจิตวิทยา ห้องปฏิบติัการกิจกรรมทางศาสนา และห้องพยาบาล 
 การพฒันาระดบับคุคล 
 - การพฒันาศกัยภาพผู้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครวั ควรมี

คณุสมบติัท่ีเหมาะสมและเข้าใจในการทาํงานของศาลเยาวชนและครอบครวั  
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 - การพฒันาศกัยภาพผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั  
และควรให้มีบทบาทมากขึน้ ควรเป็นสหวิชาชีพ  

 - การมีคู่มือตุลาการให้มีลกัษณะรูปแบบเดียวกนั และให้มีมาตรฐาน 
ในการพิจารณาคดีไปในแนวทางเดียวกนั  

4. ประเดน็เรื่องการพฒันากระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนในภาพรวม 

กลุ่มที ่1  มคีวามเหน็วา่ การประสานงานในระหว่างองคก์รในกระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็
และเยาวชนต่างๆ ยงัมปีญัหาดงัน้ี 

1) สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ควรส่งรายงานการสบืเสาะก่อนพจิารณา
คดใีหผู้พ้พิากษาล่วงหน้าเพื่อการเตรยีมคด ีและไม่ว่าส่วนคุมประพฤตหิรอือยัการควรใหค้วาม
รว่มมอื 

2) ศนูยฝึ์กอบรมและอบรม  มจีาํนวนน้อย เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถดแูลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เพยีงพอ  

3) กรณีคุมประพฤติ เดก็ที่มเีงื่อนไขที่ต้องมารายงาน แต่กลบัเสนอรายงานส่งศาล
ล่าชา้ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหร้ายงานต่อศาลภายใน 6 เดอืน ทางปฏบิตัไิม่ค่อยรายงานใหศ้าล
ทราบ หรอืกรณีรายงานตามเงื่อนไขลดโทษเพิม่โทษ ความจรงิแก้โทษได้ ถ้าครบ 6 เดือน  
บางคดรีายงานเฉพาะคดทีีจ่ะปล่อย การรายงานบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูยงัไมม่กีารรายงาน 

4) ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีปญัหาการส่งตัวเด็ก และการดูแลส่งฟ้อง
อยัการ ปล่อยชัว่คราว เดก็และเยาวชนไมค่อ่ยมา 

5)  ความผดิเกดิทีห่น่ึง ภมูลิาํเนาอกีทีห่น่ึง ควรรบัคดไีวพ้จิารณาไมค่วรสัง่ไมร่บั 
6)  หากมีข้อขดัข้องระหว่างศาลและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรแจ้ง

หวัหน้าศาล   
  

กลุ่มที ่2  มคีวามเหน็วา่เรือ่งการประสานงานโดยตรงกบัหน่วยงานปจัจุบนัยงัมปีญัหาอยูม่าก 
 
กลุ่มที่ 3  มีความเห็นว่าการประสานงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

สาํนักงานคุมประพฤต ิศูนยฝึ์กและอบรม ยงัขาดการประสานงานกนั ซึง่ส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึง่พา
ศาลอยู่ ซึง่นอกจากการขาดการประสานงานทีด่แีลว้ยงัมปีญัหาเรื่องบุคลากร ยงัขาดศกัยภาพ 
ควรมกีารพฒันาในเรือ่งการสรา้งความเขา้ใจในระบบงานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 
กลุ่มที ่4  มคีวามเหน็ว่า หน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานในพืน้ทีไ่มค่่อยไดร้บัความรว่มมอือยา่ง

เตม็ทีเ่ท่าทีค่วร จะมปีญัหาอุปสรรคในเรื่องนโยบาย หรอืแมแ้ต่ในชุมชน เพราะคนในชุมชนบาง
ชุมชนมสี่วนได้เสใีนการกระทําผดิ ทําใหบ้างครัง้ส่งเสรมิการกระทําความผดิซํ้าของเดก็หรอื
แมแ้ต่ในเรื่องของยาเสพตดิ บา้งกร็งัเกยีจ ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนขาดความเชื่อมัน่ ขาดการรบัรู้
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กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก บ้างก็เกรงกลัวอนัตรายที่จะกลบัมาสู่ครอบครวัของตนเองจึง 
ไมป่ระสงคจ์ะปฏสิมัพนัธก์บัเดก็และเยาวชนทีเ่คยกระทาํผดิมาก่อน 

ด้านของศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเองไม่ให้รายละเอียดด้านการฝึกอบรม ระยะเวลา 
รายละเอยีดหลกัสตูร การรายงานผล  

 ด้านกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ มีการจดัของบประมาณเพื่อ 
การสงเคราะหเ์ดก็ตามแผนกองทุนพฒันา ตามพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่มปีญัหา
ดา้นกระบวนการยื่นของบประมาณ ดา้นการสงเคราะห ์มกีารส่งเดก็และเยาวชนเขา้รบัความ
ชว่ยเหลอืและรว่มกจิกรรม แต่ยงัมคีวามแตกต่างในระบบการทาํงานของราชการอื่นกบัศาล 

 ด้านกรมคุมประพฤติ ประสบปญัหากระบวนการคุมประพฤติและการติดตามเด็ก 
และเยาวชนที่กรมคุมประพฤตริบัดูแล มกีารรายงานตวัเป็นช่วงๆ เท่านัน้ ควรสรา้งกระบวน 
การดูแลเดก็ตลอดเวลา การรายงานการติดตามผล เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลใหศ้าลพจิารณา กรณีม ี
การกระทาํความผดิซํ้าอกี 

 ดา้นสถานบนัการศกึษาควรมสีว่นรว่มใหเ้ดก็เขา้มาศกึษาในโรงเรยีน  
     ในเชิงจิตวิทยา เห็นว่าการติดตามเด็กควรทําควบคู่ทัง้การรายงานตัว สงเคราะห ์ 

อยา่งเป็นกระบวนการและเป็นเครอืขา่ย 
 
กลุ่มที่ 5  มีความเห็นว่า การประสานงานกันเป็นอย่างดี จะมีปญัหาตรงพนักงาน 

คุมประพฤติไม่แจ้งมา รายงานตัวของเด็กช้า ทําให้ศาลไม่สามารถดําเนินการติดตาม 
ไดท้นัท่วงท ีควรพฒันาโดยการเพิม่บุคลากรใหก้บักรมคุมประพฤตแิละหน่วยงานทุกหน่วยใน
กระบวนการยตุธิรรมรวมทัง้งบประมาณดว้ย 

      
กลุ่มที ่6  มคีวามเหน็วา่  นโยบายจากสว่นกลาง  ควรมกีารสรา้งภาคเีครอืขา่ยในการทาํงาน 
 

สรุปประเด็นเรื่องการพฒันากระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนใน
ภาพรวม  

 จากประเดน็การประสานงานทุกกลุ่มมีความคิดเหน็ตรงกนัว่า ในปัจจุบนั ยงัมี
ปัญหาในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าการส่งรายงานการสืบเสาะต่อ
ศาลท่ีล่าช้า ซ่ึงควรให้ศาลล่วงหน้าเพ่ือพิจารณาคดี นอกจากน้ีกฎหมายยงักาํหนดให้
รายงานต่อศาลภายใน 6 เดือน ทางปฏิบติั คมุประพฤติไม่ค่อยส่งรายงานให้ศาลทราบ 
บางกลุ่มเห็นว่าศูนย์ฝึกและอบรมท่ีจะให้ประสานงานด้วยมีจาํนวนน้อย ศูนย์ฝึกและ
อบรมไม่ค่อยให้รายละเอียดของการฝึกอบรม หลกัสูตร หรือการรายงานผลการดูแล
เดก็หรือการรายงานติดตามผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ศาลพิจารณากรณีท่ีเดก็และเยาวชน
กระทาํผิดซํา้ ทัง้เจ้าหน้าท่ีดแูลไม่เหมาะสมเพียงพอ  
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บางกลุ่มมีความเหน็ว่า ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้เรื่องการประสานงาน
จะมีปัญหาการส่งเดก็และในการดแูลเดก็อยู่ ซ่ึงเดก็เองกไ็ม่ค่อยมา 

บางกลุ่มมีความเหน็ว่า ด้านการสงเคราะหข์องกระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ยงัมีปัญหากระบวนการย่ืนของงบประมาณด้านการสงเคราะหซ่ึ์งเกิด
จากการแตกต่างกนัในระบบของหน่วยงาน และเห็นควรให้นโยบายส่วนกลางควรมี 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกนัในการทาํงาน  

 
 

 



บทท่ี 5 
การรวบรวมความคิดเหน็โดยการประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม”   
ในระหว่างบคุลากรในกระบวนการยติุธรรมและผูเ้ช่ียวชาญด้านเดก็และเยาวชน 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

  การกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในปจัจุบนั นับว่าเป็นปญัหาสงัคม 
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสภาพปญัหาเด็กและเยาวชน สถาบันวิจัยรพีพฒันศักดิ ์ สํานักงาน 
ศาลยุตธิรรม จงึไดร้่วมกบักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรมคุมประพฤต ิและโรงพยาบาล
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จัดทําโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยตุธิรรม ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการประเมนิคดักรอง การจาํแนก การบําบดั 
และการติดตามเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมภายใต้การพฒันากระบวนการยุติธรรม
ทางเลอืกและสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน โดยไดร้บัทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
  จากการจดัทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคดิเหน็บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่
ประเทศ รวมทัง้การจัดประชุม Focus Group ในระหว่างผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  
และผูอ้ํานวยการในศาลเยาวชนและครอบครวั ทําใหส้ถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิไ์ดท้ราบถงึแนวทางการ
ปฏบิตังิาน ขอ้ขดัขอ้ง และแนวทางแกไ้ขในเรื่องการจําแนก บําบดั แกไ้ขฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็
และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิทีเ่กีย่วขอ้งการดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั รวมทัง้ทราบ
ถงึแนวทางในการพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวั รวมทัง้การพฒันาระบบยุตธิรรมดา้นเดก็และ
เยาวชนในภาพรวม สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิจ์งึเหน็สมควรจดัการประชุมเพือ่นําเสนอผลงานวจิยัใน
เบื้องต้น รวมทัง้ขอรบัฟงัคําวจิารณ์และความคดิเหน็จากผูท้ี่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นเดก็และ
เยาวชนจากฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยพฒันาระบบงานในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมีมาตรฐานที่ดี ทัง้น้ี ผู้จ ัดทําโครงการวิจัยจะได้นําผลที่ได้จากงานวิจัยในปีแรก ไปใช้ใน 
การจัดทําโครงการนําร่องที่หน่วยงานยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  
จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัศรสีะเกษในการจดัทาํโครงการวจิยัในปีทีส่องต่อไป 

2.  วตัถปุระสงค ์

 1) เพื่อนําเสนอผลงานวจิยัในเบื้องต้นใหผู้ท้ี่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นเดก็และเยาวชน
จากฝา่ยต่างๆ ทราบ 
 2) เพื่อให้เกิดเวทีการรบัฟงัคําวจิารณ์และความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องการจําแนก บําบดั 
แก้ไข ฟ้ืนฟูและการติดตามเด็กและเยาวชน และการพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวั รวมทัง้ 
การพฒันาระบบยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
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  3) เพื่อพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืในด้านการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนที่เขา้สู่กระบวน 
การยตุธิรรม 

3.  วิธีการสมัมนา 

 การระดมสมองเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูเ้ขา้รว่มทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ เกีย่วกบัเดก็
และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 

4. ระยะเวลาการสมัมนา 

 ระหวา่งวนัที ่30 - 31 มกราคม 2553 

5. สถานท่ีจดัการสมัมนา 

  โรงแรมโรสการเ์ดน้รเิวอรไ์ซด ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

6. ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา 

  ผูพ้พิากษา นกัวชิาการ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน ประมาณ 40 คน 

7.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

  สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์ สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

8.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

แนวทางการพฒันาระบบการจําแนก บําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเดก็และเยาวชนที่กระทํา
ความผดิในกระบวนการยุติธรรมที่มปีระสทิธิภาพ และแนวทางการพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวั 
รวมทัง้การพฒันาระบบยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนในภาพรวม เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิไดร้บั
การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมเหมาะสมและถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

9.  งบประมาณ 

 ใชง้บประมาณจากทุนสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) 
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กาํหนดการประชุมผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือวิพากยผ์ลงานวิจยั 
เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม”  

ระหว่างวนัท่ี  30 - 31 มกราคม 2553  
ณ โรงแรม โรสการเ์ด้นริเวอรไ์ซด ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 
วนัเสารท์ี ่30 มกราคม 2553 
08.00 น. – 10.00 น.  ออกเดนิทาง จากอาคารสถาบนัพฒันาขา้ราชการฯไปโรงแรม

โรสการเ์ดน้รเิวอรไ์ซด ์จงัหวดันครปฐม 
10.00 น. - 10.30 น.                    การสรุปผลงานวจิยัในเบือ้งตน้  

เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน 
ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม”   
โดย  นางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม   ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4  

10.30 น.  - 12.30 น.                  ระดมสมอง เรื่อง “การปรบัปรุงและพฒันาระบบ  การจําแนก
เดก็และเยาวชน”     

12.30 น. – 13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. – 17.30 น. ระดมสมอง เรื่อง “การปรบัปรุงและพฒันาระบบ  การแก้ไข 

บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน”     
18.00 น. – 20.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ 
20.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัอาทติยท์ี ่31 มกราคม 2553 
  
09.00 น. – 10.30 น. ระดมสมอง เรื่อง “การปรบัปรุงและพฒันาระบบ   การตดิตาม

เดก็และเยาวชน”     
10.30 น. – 12.00 น. ระดมสมอง เรือ่ง “การพฒันาศาลเดก็และเยาวชนในภาพรวม” 
12.00 น. – 13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.– 15.00 น. ระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาระบบยุติธรรมด้านเด็กและ

เยาวชนในภาพรวม” 
15.00- 17.00 น.  ออกเดินทางจากโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ จังหวัด

นครปฐม  ไปถงึยงัอาคารสถาบนัพฒันาขา้ราชการฯ 
 
หมายเหต ุ: 1. กาํหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
         2. มอีาหารวา่งและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งประชุม 
                    3. ในวนัอาทติย ์ขอความกรุณาท่านเชค็เอาทจ์ากหอ้งพกัภายในเวลา 12.00 น. โดยท่าน

สามารถนําสมัภาระมาเกบ็ไวใ้นหอ้งประชุมได ้
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ภาพบรรยายกาศการประชมุเชิงปฏิบติังาน 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เมือ่วนัที ่30-31 มกราคม 2553 คณะทาํงานวจิยักลุม่ศาลเยาวชน 

และครอบครวั สรบุผลงานวจิยัเบือ้งตน้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมฯ ทราบ 

การระดมสมองรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน
จากหน่วยงานต่างๆ 

การระดมสมองรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน
จากหน่วยงานต่างๆ (ต่อ) 
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สรปุการประชมุเพ่ือวิพากษ์ผลงานวิจยั 
เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม” 

ระหว่างวนัท่ี 30 - 31 มกราคม 2553 
ณ โรงแรมโรสการเ์ด้นท ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 
 เมื่อสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สํานักงานศาลยุตธิรรมไดก้ารจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อเป็น
การระดมสมองรับฟงัข้อเท็จจริง สภาพปญัหาในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ  
และผูอ้ํานวยการ ในศาลเยาวชนฯ แล้ว  เหน็ว่าเมื่อเราทราบปญัหาดงักล่าวว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็น 
การแก้ปญัหาที่ถูกต้องจึงสมควรมีการประชุมระดบัผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนมาช่วยให้ข้อ
ความเหน็หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาและขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาใหไ้ดภ้าพรวม จงึไดจ้ดั
ประชุมเพื่อวพิากษ์ผลงานวจิยัอกีครัง้หน่ึงโดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 40 คน จากหลายหน่วยงาน
ต่างๆ อาท ิ ศาล  อยัการ  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  กรมคุมประพฤติ  จติแพทย์ พยาบาล  
นกัสงัคมสงเคราะห ์ราชทณัฑ ์และตวัแทนจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีท่าํงานดา้นเดก็และเยาวชน 
ซึง่มปีระเดน็ในการประชุม ดงัน้ี 

1. ประเดน็เรื่องการพฒันาระบบจาํแนก 

การจําแนก เป็นเครื่องมือสําคญัที่จะคดักรองเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดอาญาที่เข้าสู่
กระบวนการยุตธิรรมตัง้แต่เริม่แรก  แต่ถา้เป็นเครื่องมอืสาํเรจ็รปูอย่างเดยีว  เครื่องมอืนัน้กย็งัไม่ดี
พอ  ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจําแนกเดก็และเยาวชนทีด่ทีีสุ่ดคอืมนุษย ์ส่วนประกอบของเครื่องมอืที่
สําคญัที่สุดคอืผูถู้กประเมนิ และผูว้นิิจฉัย ฉะนัน้ขอ้มูลที่ไดก้บัการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้งึเป็นส่วน
สําคญัของการจําแนก ในกระบวนการยุตธิรรมรายงานการสบืเสาะเป็นส่วนหน่ึงของการจําแนกที่
เสนอศาล ทาํใหข้อ้มลูตอ้งไดม้าตรฐานรายงานการสบืเสาะ และในทางปฏบิตัศิาลคอ่นขา้งคลอ้ยตาม 
แมว้่าศาลไม่ไดไ้ปเหน็เอง ดงันัน้ต้องทํารายงานการสบืเสาะใหเ้ป็นที่ยอมรบั หากศาลเชื่อโดยไม่
ตรวจสอบมาตรฐานการทํางาน และการไดข้อ้มลู อาจจะเป็นอนัตรายและส่งผลเสยีหายต่อเดก็และ
เยาวชนได ้ความละเอยีดของรายงานการสบืเสาะเป็นเสมอืน CT Scan เป็นบ่งชีเ้หมอืนแพทย ์
ดงันัน้รายงานการสบืเสาะตอ้งสรา้งมาตรฐานอยา่งจรงิจงั 

ข้อมูล ควรเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ใช้ในการจําแนกเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดนัน้ควรมีการ
ตรวจสอบทางกาย ครอบครวั ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ควรเริม่จากประวตัเิดก็ ตัง้แต่ 

- คลอด เพราะการคลอดที่ผดิปกติสามารถเป็นตวับ่งชี้ความผดิปกติของเดก็ได้ การป่วย
ทางจิตมอีทิธิพลต่อการกระทําได้ การกระทําผดิของเด็กบางครัง้อาจเกิดจากความผดิปกติของ
รา่งกายกเ็ป็นไดเ้ชน่กนั    

- ขอ้มูลทางการศกึษา ซึ่งเริม่ไดต้ัง้แต่เริม่เขา้อนุบาล โรงเรยีนอนุบาลทีด่ตีอ้งแยกประเภท
เดก็ พฤตกิรรมของเดก็ประวตักิารเกเร อนัธพาล ประวตัพิฤตกิรรมในวยัเรยีน เช่น เดก็โดดเรยีน 
การชอบมพีฤตกิรรมลกัเลก็ขโมยน้อย ซึง่กม็รีายงานการวจิยัต่างๆ ทีก่ล่าวถงึการกระทําทีผ่ดิปกต ิ
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ในการจดัการความผดิปกตทิางร่างกายและจติใจ conduct disorder เช่น เดก็ทีม่กีารเรยีนรูต้ํ่า 
นําไปสูก่ระทาํผดิได ้ 

ข้อควรระวงั คอื ความแตกต่างของครหูรอืโรงเรยีน บางโรงเรยีนคร ู1 คนตอ้งดแูลเดก็มาก
เกนิไป เช่น นักเรยีน 40 คน ต่อ ครู 1 คน ในโรงเรยีนของรฐั แต่จะเป็นนักเรยีน 20 คน ต่อ ครู 1 
คน ในโรงเรยีนเอกชน ดงันัน้ ขอ้มูลจากครูอาจจะมกีารชัง่น้ําหนักความน่าเชื่อถอื ความแตกต่าง
ของตวัเดก็และเยาวชนเอง ถ้าเดก็และเยาวชนอยู่นอกระบบโรงเรยีน ก็ไม่สามารถหาขอ้มูลจาก
โรงเรยีนได ้อน่ึงอาจเป็นเพราะตอ้งออกไปทํางานในชุมชน และคนในชุมชนไมส่ามารถตอบคําถาม
กบัเจ้าหน้าที่ได้เน่ืองจากเหน็ว่าเป็นเรื่องไกลตวั หรอือาจเพราะไม่เขา้ใจในขอ้คําถาม ไม่มเีวลา  
และคดิวา่เสยีเวลาการทาํมาหาไดข้องตน ดงันัน้ขอ้มลูทีเ่จา้หน้าทีจ่ะไดจ้ากตรงน้ีกจ็ะยาก  

- ขอ้มลูพอ่แม ่หรอืครอบครวั โดยเฉพาะความสามารถในการเลีย้งดหูรอืพฤตกิรรมการเลีย้ง
ดขูองพอ่แม ่เช่น การเลีย้งดอูยา่งตามใจทาํใหเ้กดิความกา้วรา้ว รุนแรง หรอือาการซมึเศรา้ของเดก็
ทีเ่กดิจากการเลีย้งด ู

แบบคดักรองในการจําแนกเดก็และเยาวชน ตอ้งมใีหห้ลายระดบัในการวดัแตกต่างกนัตาม
ความเหมาะสมของเดก็และเยาวชน เช่นระหว่างเดก็เสพยาเสพตดิกบัเดก็ทีต่ดิยาเสพตดิ ตอ้งแยก
ใหอ้อกว่าเดก็และเยาวชนเป็นประเภทไหน มฉิะนัน้จะถูกจบัแล้วจบัอกีเพราะแก้ปญัหาไม่ถูกจุด  
ซึ่งแบบคดักรองที่ดีต้องมทีัง้ประสทิธิภาพและประสทิธิผล คือสามารถแยกเด็กได้ดีและรวดเร็ว 
สะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิ เช่น ภายใน 24 - 48 ชัว่โมงตอ้งจําแนกภาวะทาง
อารมณ์ กาย จติของเดก็ได้ ว่าเดก็และเยาวชนอยู่ในระดบัความเสี่ยงแค่ไหน อาจต้องได้รบัการ
บาํบดัสาํหรบัเดก็ทีม่อีาการปว่ยซึง่กต็อ้งมกีารรกัษาทางแพทยต่์อไป 

ทกัษะความสามารถของผูป้ระเมนิหรอืเจา้หน้าที ่ 
ปจัจุบนักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมขีัน้ตอนการจาํแนกเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํ

ความผดิ ทัง้ก่อนศาลตดัสนิคด ีและหลงัศาลตดัสนิคด ีการทาํงานของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนในการจําแนกเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ปจัจุบันทํา 2 เรื่อง ได้แก่  
1. Forensic assessment (ด ูRisk ทีจ่ะทาํผดิอกี และด ูNeed assessment)เพื่อดวู่าควรควบคุมตวั
หรอืไม ่ควรปล่อยไปหรอืไม ่เป็นอนัตราย (ต่อผูอ้ื่นและตนเอง)หรอืไม ่2.Clinical assessment ทัง้น้ี
ศาลจะแยกแยะเดก็อย่างไร ศาลมเีครื่องมอือย่างไรเชื่อตามรายงานการสบืเสาะของกรมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนทีเ่สนอศาลหรอืไม ่ซึง่การทีศ่าลมคีาํสัง่ตามทีก่รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนเสนอนัน้ ถอืเป็นตวัชีว้ดัทีส่ําคญัของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนดว้ยเหมอืนกนั 
แต่นักจติวทิยาทัว่ประเทศม ี300 คน นักจติวทิยาคลนิิก ยิง่มน้ีอยลงความรูท้างการแพทย์ ดู IQ, 
Achievement คด ี50,000 กว่าคดต่ีอปี จะคดักรองใหล้ะเอยีดอย่างไรไดป้ญัหาสุขภาพจติมหีลาย
ระดบั เชน่ ความไมส่ามารถปรบัตวั การลีย้งดไูมเ่หมาะสม แต่ปญัหาสุขภาพจติจรงิๆ ไมเ่กนิ 25 % 
โดยหลกัการ เด็กควรได้รบัการประเมินอย่างถูกต้องทัง้กระบวนการ (รวมทัง้กระบวนการถูก
ประเมนิเชงิลกึ) แต่ในความเป็นจรงิทาํไดเ้พยีงใด ความพรอ้มเป็นอยา่งไร แมว้า่ทาํยงัไมไ่ดแ้ต่กต็อ้ง
ถูกพจิารณาใหค้รบถว้น 
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ในด้านการทํางานของกรมคุมประพฤติ การจําแนกเด็กและเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการ
ยตุธิรรมทาํในขัน้สอดสอ่ง มไิดท้าํจาํแนกตัง้แต่ตน้ เช่น เกบ็ขอ้มลูใหศ้าลเพื่อออกคาํสัง่หามาตรการ
ทีเ่หมาะสม ซึง่มขีอ้สงัเกตว่าศาลกบักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมเีครื่องมอืเดยีวกนัหรอื
เปล่า มเีป้าหมายเดยีวกนัหรอืเปล่า ซึง่กรมคุมประพฤตพิจิารณาจากความเสีย่งในการกระทาํผดิซํ้า 
เลี่ยง case load อนัน้ีเป็นเป้าหมายของกรมคุมประพฤต ิซึง่จรงิๆ ทุกองคก์รต้องมากาํหนด
เครื่องมือและเป้าหมายร่วมกนั เช่นการส่งต่อขอ้มลูในปจัจุบนัเป็นอย่างไร หากไม่ส่งให ้กรมคุม
ประพฤตจิะทาํงานอยา่งไร ตอ้งนบัหน่ึงใหมห่รอืเปล่า ทาํงานซํ้าซอ้นกนัหรอืไม ่

จากขอ้ความเหน็ของผูเ้ขา้รว่มทาํใหท้ราบสภาพปญัหาเรื่องการขาดบุคลากรกบัปรมิาณคดี
ที่มมีากขึ้น น้ีเป็นปญัหาทางด้านระบบภาครฐัที่สวนทางกบัการรบัผดิชอบงานที่เพิม่มากขึ้นใน
ปจัจุบนั ซึง่มผีูเ้สนอแนะใหมี้การพฒันาคน พฒันาระบบ 

 “ตอ้งพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมอือาชพี” 
 1. ผูพ้ฒันาเครือ่งมอื ตอ้งทาํการศกึษาวจิยั ใชว้ชิาการขัน้สงู เชน่ การสบืหาสาเหตุว่าทาํไม

เดก็ทาํผดิ 
 2. ผู้ใช้เครื่องมือ ต้องเข้าใจการแปรผล เข้าใจเครื่องมือ ใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค ์ 

เรื่องของทกัษะในการทํางานเป็นเรื่องสําคญัมาก เช่น ปญัหาอยู่ที่ลูกหรืออยู่ที่พ่อแม่ ทกัษะใน 
การประเมนิกม็คีวามจาํเป็นตอ้งมเีน้ือหาของความเชีย่วชาญจรงิๆ จงึจะแยกแยะได ้ตอ้งเน้นทกัษะ 
และการฝึกอบรมผูเ้กบ็ขอ้มูล เช่น นักจติวทิยา ต้องรูเ้รื่องพฤตกิรรมศาสตร ์ต้องมคีวามรูเ้พยีงพอ
หากไมม่พีอกต็อ้งทาํการอบรมเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้หรอืแมท้ศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานหากเจา้หน้าทีม่ี
อคต ิกม็ผีลต่อรายงานการสบืเสาะได ้เพราะรายงานการสบืเสาะเป็นเสมอืนตวัชีเ้ป็นชีต้ายใหก้บัเดก็
และเยาวชนทีเ่สนอต่อศาลในการพจิารณาคด ี

“การพฒันาระบบ” ควรมกีารกาํหนดวา่ใครหรอืหน่วยงานใดเป็นผูท้าํการจาํแนกใหช้ดัเจน 
เน่ืองจากไม่ควรมีการจาํแนกหลายหน ซึง่สูญเสยีทัง้งานทีซ่ํ้าซอ้นและสญูเสยีต่อความรูส้กึจติใจ
ของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิดว้ย ถา้ต่างหน่วยงานต่างจาํแนกกท็าํใหเ้ดก็บอบชํ้ามากยิง่ขึน้ และ
ควรมีการส่งต่อข้อมลู และประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีการทาํงานในภาพรวมร่วมกนั
สอดประสานไม่แยกส่วน เชน่ กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกบักระทรวงสาธารณสขุ หรอื
การเอื้ออํานวยงานร่วมกันกรณีที่นักจิตวิทยาไม่พออาจมีการประสานขอนักศึกษาแพทย์ชัน้ปี
สดุทา้ยมาชว่ย ซึง่กเ็ป็นการพฒันาทกัษะอยา่งหน่ึงแก่นกัศกึษา ไมเ่ฉพาะตอ้งเป็นหน่วยงานภาครฐั
แต่ยงัถึงเครอืข่ายชุมชนด้วย เน่ืองจากบางครัง้ขอ้มูลเจ้าหน้าที่ไม่สามารถค้นหาขอ้มูลได้เองทุก
ขัน้ตอน  

การใช้ขอ้มูลของการจําแนก  ขอ้มูลในการจําแนกที่ศาลไดร้บัคอืรายงานการสบืเสาะเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพนิิจ ตดัสนิใจ เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนผู้กระทําผดิ ดงันัน้จงึต้องมมีาตรฐาน 
ขอ้มลูตน้เรื่องสํานวนการสบืเสาะ อาจตอ้งขอมาดู โดยอาจตอ้งใหอ้ํานาจศาลเรยีกมาดูรายละเอยีด
ได ้บางทผีูเ้ชีย่วชาญตอ้งแนะนําว่าศาลควรรูข้อ้มลูอะไรบา้ง “เหตุแห่งการกระทําผดิ” มใิช่แค่มอง
เพื่อจะลงโทษอย่างไร แต่ต้องมองให้เห็นข้อมูลในมิติสงัคมต้องหาพลงัทางบวกของเด็ก 
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 และเช่ือมโยงกบักิจกรรมในชมุชนเพ่ือให้เขาอยู่ได้อย่างดีในชมุชนของเขา การจาํแนกจงึเป็น
สิง่ทีด่ใีนการแกไ้ขเดก็และเยาวชนไดถู้กจุดแต่การนําเสนอในรายงานการสบืเสาะจงึมคีวามจาํเป็น  

อน่ึง ผู้รายงานข้อมูลท่ีทาํความเหน็เสนอศาล ควรมาท่ีศาลเพ่ือให้ข้อมูลด้วย ไม่ใช่
แค่ส่งรายงานท่ีเป็นกระดาษ แต่ต้องมาคยุเพ่ือปรึกษาหารือ conference กบัศาล และห้อง
พิจารณาคดีควรเน้นการนัง่พูดคุยแบบโต๊ะ ท่ีไม่เป็นทางการ  เน้นการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือกนักบัทุกฝ่าย และร่วมกนัหาทางออกให้เดก็ สทิธิของเด็กในการรบัรูส้ทิธิของ
ตนเองเป็นสิง่ด ีเพราะในทางปฏบิตัจิาํเลยยงัไมรู่ใ้นสิง่ทีเ่จา้หน้าทีบ่นัทกึเสนอศาล รูแ้ค่ว่าไมค่ดัคา้น 
กไ็มไ่ดโ้ตเ้ถยีง จงึตอ้งใหส้ทิธจิาํเลยเดก็ทราบดว้ย  

เมื่อรายงานการสบืเสาะบางครัง้ไมช่ดัเจนเพยีงพอ ศาลตอ้งรบัฟงัขอ้มลูจากหลายฝา่ย ศาล
จงึตอ้งมอีาํนาจทีจ่ะสัง่การสบืเสาะเพิม่เตมิ ซึง่ในจุดน้ีศาลตอ้งทาํอย่างจรงิจงั เช่น จากคาํเบกิความ
ทีพ่สิจูน์ความจรงิต่อหน้าศาล ซึง่ศาลอาจขอโรงพยาบาลตุลาการฯทีม่รีะบบ และละเอยีด ซึง่จะช่วย
ให้เป็นประโยชน์ได้มาก เรื่องงานพบปะและประเมินเด็กในปจัจุบันยังมีปญัหา เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิรรมเดก็กบัจติแพทยเ์ดก็กไ็ม่ต่างกนั งานแพทยท์ําทัง้ประเมนิ วนิิจฉัย และบําบดั 
ทําโดยคนคนเดียวกัน ซึ่งแพทย์มองและทําทัง้หมด รวมทัง้งานติดตามและบําบัด ดังนัน้การ
ปรบัปรุงการบําบดั แพทยด์เูดก็และครอบครวัเองยงัยากทีจ่ะไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง การมาหาแพทยก์บั
การลงไปดูในพืน้ที่อาจเป็นคนละเรื่อง ในกระบวนการยุตธิรรมกเ็ช่นกนัหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องทํางานไปในทศิทางเดียวกนั กฎหมายที่ชดัเจนจะทําให้ระบบต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไมเ่กดิขอ้ขดัแยง้กนัในระหวา่งหน่วยงาน 

ในการทํางานของผูพ้พิากษาเองต้องเก่งทัง้คดเีดก็และผูใ้หญ่ ซึ่งผูพ้พิากษาบางครัง้สบัสน 
ทศันคตแิละวธิคีดิ เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นตําแหน่งตามอาวุโสผูพ้พิากษา ดงันัน้ไมค่วรหมุนเวยีนตําแหน่ง
จนไรร้ะบบ แต่ต้องสรา้งความชํานาญการใหเ้กดิขึน้ในตวัผูพ้พิากษา ดงันัน้รายงานการสบืเสาะฯจงึ
เป็นหวัใจทีจ่ะสามารถช่วยเดก็และเยาวชนต่อศาล ใหศ้าลไดเ้หน็ไดร้บัรูแ้ละแกไ้ขเดก็ไดน้อกจากการส่ง
ฝึกกบัการรายงานตวัต่อศาล ทัง้น้ีกฎหมายรองรบัขัน้ตอนการประเมนิของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชนตามกฎหมายปจัจุบนัไวอ้ยูแ่ลว้ 
 

สรุปประเด็นการพฒันาระบบการจําแนกนั้น  การพฒันาระบบจําแนกเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะสามารถคดักรองเดก็และเยาวชนเพ่ือให้ทราบถึง
สาเหตุของการกระทาํความผิดและจะสามารถแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนได้อย่าง
ถกูต้องตามปัญหาเหล่านัน้ ดงันัน้การจาํแนกท่ีดี จึงต้องประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลท่ีดี ท่ีจะสามารถตรวจสอบทางร่างกายเดก็ในเบือ้งต้น ทางครอบครวั ทาง
ปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแรงจงูใจในการกระทาํผิด และทางจิต 
 2.แบบคดักรองหรือเคร่ืองมือการจาํแนกท่ีดี ต้องมีหลายระดบัตามความเหมาะสม
ของเดก็ท่ีมีปัญหาแตกต่างกนั และต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ สามารถแยกเดก็ได้ดี 
รวดเรว็ สะดวกในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
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 3.ทกัษะความสามารถของเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เครื่องมือการจาํแนกท่ีดีให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาคน คือการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือ  ทัศนคติในการทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน  และการพัฒนาระบบให้
เอ้ืออาํนวยในการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่จาํนวนจาํกดั 
 4. การใช้ข้อมูลจากการจาํแนกของเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนัน้  
แสดงถึงการสร้างการยอมรบัในเคร่ืองมือ ซ่ึงเม่ือเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครวัฯ  ศาลจะได้รบัในรปูแบบเป็นรายงานการสืบเสาะ 
เพ่ือประกอบในการพิจารณาคดีของเดก็และเยาวชน รายงานการสืบเสาะจึงต้องมีมาตรฐาน 
มีรายละเอียดของข้อมูลเพียงพอ และข้อเสนอแนะอนัเป็นช่องทางในการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู
ให้ศาลเหน็ช่องทางท่ีเดก็จะได้รบัต่อไป เจ้าหน้าท่ีท่ีทาํรายงานควรจะมาศาลเพ่ือร่วมในการ
พบปะและประเมินปัญหาเดก็และเยาวชนร่วมกบัศาล 

2. ประเดน็เรื่องการพฒันาระบบแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ู 

 การตัดสินคดีนัน้ คําพิพากษาของศาล เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบําบัด มิใช่สิ้นสุด  
การบนัทกึข้อมูลของคดีจะเป็นตวัชี้ว่าจะเยยีวยาเด็กอย่างไร ใช้เครื่องมอือย่างไร โดยใคร 
และสามารถแยกกลุ่มเดก็ทีแ่กไ้ขยากกบัแกไ้ขงา่ยออกจากกนั ยกตวัอยา่งเช่น เดก็เคยถูกทาํรา้ยมา
ก่อน ตอ้งมกีระบวนการบําบดัเชงิลกึ อาจตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญ หากจาํแนกโดยละเอยีดจะแยกกลุ่มได ้
ซึง่จะเหลอืไม่มาก น่าจะช่วยเขาได ้ซึ่งขัน้ตอนการบําบดัมทีัง้ก่อนการตดัสนิคดแีละหลงัการตดัสนิ
คด ีดงันัน้กระบวนการบาํบดัและรปูแบบในการบาํบดัจงึเป็นเรือ่งสาํคญัมาก จงึควรมกีารแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในบาํบดัเดก็และเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ รว่มกนั  

ผูเ้ขา้รว่มใหค้าํแนะนําเรื่องการบําบดัว่า กระบวนการในการบําบดั จากประสบการณ์ในการ
ทาํงานว่า ตนเองไดด้แูลรกัษาผูป้ว่ยเดก็คนหน่ึงมอีาการ คอืเดก็ยํ้าคดิยํ้าทาํ อาบน้ําจนสบู่หมดกอ้น 
เดก็ฐานะด ีแต่มปีญัหาในความสมัพนัธก์บัทุกฝ่าย และเดก็ไม่กนิยา หาหมอถงึสามคนกย็งัไม่หาย 
จนมาถงึตวัเองปล่อยใหพ้ดูคุย ภายหลงัยอมกนิยา ฉะนัน้การกนิยาเป็นรปูแบบการรกัษาอย่างหน่ึง 
แต่กระบวนการสําคญักว่ารูปแบบ  เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมซึ่งเน้นเชิงลงโทษ  
การตดัสนิคดเีป็น Anti-Therapy จงึเป็นเรือ่งยากทีใ่ชห้ลกัในการบาํบดั ฟ้ืนฟู ซึง่ยนือยูบ่นหลกัคนละ
หลักกัน ดังนัน้ถ้ามีการบําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนจริง จึงมีข้อเสนอว่าต้องไม่นําเด็กเข้า
กระบวนการยุตธิรรมเลย ตอ้งใหใ้ชร้ะบบสงเคราะหแ์ทนเพื่อแกป้ญัหา Anti-Therapy ซึง่ศาลยาเสพ
ตดิในต่างประเทศ ใชร้ะบบ Motivation Interviewing ใหเ้ขาคดิเอง ใหเ้กดิแรงจูงใจ เป็นระบบ 
เพื่อแกป้ญัหา Anti-Therapy และอกีสิง่ทีส่ําคญัในกระบวนการคอื คน การสรา้งสมัพนัธภาพที่ด ี 
ไม่ว่าการพูดจาหรอืท่าทาง การแสดงออกกบัเดก็และเยาวชนผูก้ระทําผดิ มสี่วนช่วยในการทํางาน 
การทีเ่ดก็และเยาวชนมาถงึในความรบัผดิชอบของเรา  ไมไ่ดแ้ปลว่าเขาจะทาํตามเรา หรอืการทีเ่ขา
ทาํตามคาํสัง่ของเรานัน้ อาจทําเพื่อไม่ตอ้งรบัโทษหรอืเปล่า แต่แทจ้รงิแลว้กลบัไม่สามารถแกไ้ขให้
เด็กและเยาวชนผู้กระทําผดินัน้สํานึกผดิคดิได้เอง ยกตวัอย่างเช่น กระบวนการบําบดัเริม่ตัง้แต่
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กระบวนแรกที่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในศาล ควรสรา้งสมัพนัธภาพและทศันคตติัง้แต่นาทแีรก 
รวมถงึคําพูด ท่าทาง การแสดงออก การที่ศาลเน้นการสัง่ การบอกใหท้ําโดยเขาไม่มสี่วนในการ
รบัผดิชอบหรอืออกความเหน็ไม่มโีอกาสไดค้ดิดว้ย เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของเขา หากไม่มคีวามเป็น
มิตรจะไม่สามารถหาความร่วมมือได้  กระบวนการที่สร้างความเป็นมิตรเป็นสิ่งสําคญั คําว่า 
“ยตุธิรรมสมานฉนัท”์ เป็นคาํทีด่แีละตรงประเดน็แต่ตอ้งไมใ่ชร่ะหวา่งคู่กรณี แต่ตอ้งรวมถงึเจา้หน้าที่
หรอืคนกลางทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขา ทุกฝา่ยตอ้งสรา้งความสมานฉนัท ์ทัง้ในสว่นของเดก็และครอบครวั 
จงึจะเปลี่ยนแปลงไดเ้ป็นการใหเ้ขารบัผดิชอบการเปลี่ยนแปลง เขาจะเปลี่ยนแปลงโดยเราจะเป็น
มติรใหเ้ขาเปลีย่นแปลง ไม่ใช่เราเป็นผูเ้ปลีย่นแปลงเขา ซึง่กระบวนการศาลแมดู้เหมอืนขดั แต่ศาล
ตอ้งพยายาม เราตอ้งทาํใหเ้ขาเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงจะมผีลดต่ีอเขาไดอ้ย่างไร ช่วยทาํใหเ้ขาเหน็
และช่วยหาทางเลอืกใหเ้ขา  ซึง่เดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิทุกคนควรไดร้บัการคาํแนะนําไมว่่าเป็น
รายบุคคลหรอืการไดร้บักจิกรรมประชุมกลุ่มครอบครวัและชุมชน จงึน่าพฒันามาตรฐานในการวดั 
(Module) ใหเ้ป็นรปูธรรมทีม่มีาตรฐานเพือ่ใหศ้าลต่างๆ ไดใ้ช ้

กจิกรรมการบําบดัของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน มคีวามเหน็ว่าในทางนโยบาย 
เดก็ทุกคนทีเ่ขา้สถานพนิิจฯ ต้องไดร้บัการบําบดั แต่ทีผ่่านมา เดก็และเยาวชนผูก้ระทําผดิต้องทํา
โปรแกรมเดยีวกนัหมด ปญัหาคอื การไมไ่ดค้ดักรองแบ่งแยกเดก็ ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิ
ที่มีความจําเป็นช่วยเหลือโดยการบําบัด ไม่ได้รบัการบําบัดที่ถูกต้องตรงตามปญัหาของเด็ก 
และเยาวชน  ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ยงัขาดโปรแกรมการบําบดัที่สร้าง motivation ที่ครบถ้วน 
และการควบคุมแบบปิดโดยศนูยฝึ์กฯ จรงิๆ ไมถ่งึครึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งควบคุมตวัไว ้แต่ปญัหาทีต่ามมา
คอืชุมชนไม่มทีีร่องรบั หรอืปญัหาความไม่พรอ้มของสงัคมไทย ยกตวัอย่างการบําบดัแบบประชุม
กลุ่มครอบครวัและชุมชน มปีญัหาคอืโครงการทดลองทีอ่ยุธยา ใหเ้ป็นครอบครวัทดลองทีส่มคัรใจ
เขา้โครงการ ปรากฏวา่พอ่แมไ่มม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้ครบทุกโครงการ   

กจิกรรมการบาํบดัของศาล แต่ละศาลมกีจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการบาํบดัเดก็อยูห่ลายอยา่ง อาทเิชน่  
ศาลอาญาธนบุร ีมกีารจดัหน่วยจติบาํบดัสงัคม 
ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง มโีครงการโดยให้ผู้พพิากษาสมทบจดักิจกรรม  

2 กรณ ี คอื กรณก่ีอนคาํพพิากษา ซึง่มลีกัษณะบงัคบั และกรณหีลงัคาํพพิากษา  
- จากประสบการณ์ทําให้เห็นว่าปญัหาใหญ่ในปจัจุบันที่เกิดขึ้นแก่ตัวเด็ก  

คอื เดก็ไม่มจีรยิธรรมคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นลกัขโมยทรพัยข์องผูอ้ื่น โดยเฉพาะความผดิเกี่ยวกบั
เพศ  จงึไดม้กีารจดัโครงการต่างๆ เพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิไดม้จีรยิธรรมคุณธรรม
ต่อตนเองและต่อสังคม เน้นเน้ือหาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์เด็กและเยาวชนผู้กระทําผิด 
และสาเหตุปญัหาทีม่าจากในครอบครวัพอ่แมล่กู ซึง่ต่างฝา่ยต่างฝา่ยเถยีงกนัวา่อกีฝา่ยผดิ 

จงึได้มกีารทําเรื่องเสนอต่อกรมการศาสนา ช่วยจดัค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
โดยกรมการศาสนาจดังบประมาณให ้ซึง่แต่ก่อนไมเ่คยตัง้งบประมาณในการเผยแพรศ่าสนาใหก้บัเดก็
และเยาวชนผู้กระทําผิด จนกระทัง่ปจัจุบนัได้มีการตัง้งบประมาณในการรองรบัเด็กและเยาวชน
ผูก้ระทาํผดิอยู ่ แต่กเ็คยมปีญัหาตามมาอกีวา่มกีรณเีดก็ขโมยของวดั 
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- โครงการพฒันาวนิยัเดก็ โดยหน่วยงานทหาร เช่น กองทพั ไดผ้ลด ีสรา้งวนิยั 
เดก็บางคนขอสมคัรงานต่อ ทหารกย็นิดรีบัใหท้าํงานต่อ  

- การส่งต่ออาชีพ การสร้างการศึกษา ที่โรงเรียนฟ้าใส พระราชบัญญัติ
การศกึษาใหโ้อกาสโรงเรยีนจดัการศกึษาตามอธัยาศยั จรยิธรรม 60% เพื่อใหเ้ดก็ฟ้ืนฟูตวัเอง  
สอนแบบช่วงชัน้ ไม่ต้องไล่ชัน้แบบปกติ เป็นหลกัสูตรพิเศษ โดยทําความร่วมมือกบักระทรวง 
ศกึษาฯ ซึ่งพบว่าเดก็และเยาวชนที่กระทําความผดิจบเพยีงระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 ส่วนในระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่3 ยงัมน้ีอยมาก 

- โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เน่ืองจากการที่เด็กและเยาวชนเมื่อได้ร ับ 
การบําบดั ฟ้ืนฟูจากศาลแลว้ทีเ่ตรยีมพรอ้มแลว้ อาจมกีรณีทําผดิซํ้าอกี เพราะเปลี่ยนแต่เดก็แต่ไม่
เปลีย่นครอบครวั ทาํใหเ้ดก็กลบัสูว่งัวนเหมอืนเดมิ การบาํบดัครอบครวัของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํ
ผดิจงึมคีวามสาํคญัเชน่กนั เพยีงแคใ่หม้านัง่สาํนึก นัง่รอ้งไห ้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมได ้

 ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ่งดูแลศูนยฝึ์กเขต 8 เคยประสบปญัหา
เรื่อง ”ขาใหญ่” เน่ืองจากเดก็และเยาวชนทีศู่นยฝึ์กเขต 8 มาจากหลายจงัหวดัมาอยูร่วมกนั กไ็ดม้ี
การแก้ปญัหาโดยเปลี่ยนบรรยากาศให้ศูนย์ฝึกเป็นบ้าน เป็นโรงเรยีน มกีารแก้ไขทศันคติของ
เจา้หน้าทีใ่หม้คีวามเขา้ใจ และดูแลเดก็และเยาวชนอย่างเขา้ใจ เขา้ถงึปญัหาในตวัเดก็ใหเ้ดก็ไดม้ี
สว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาดว้ยตวัของเขาเอง  แปรพลงัทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นพลงัในทางด ีจนประสบ
ความสําเรจ็ ซึ่งใหป้รบัเปลี่ยนการทํางานจะสํารวจปญัหาก่อนแล้วพยายามทํางานเชงิป้องกนั
มากกว่าแก้ไข และยงัมกีารประสานงานหน่วยงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในการแก้ไข บําบดั 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน ไม่ว่าโครงการคนรกัษ์วดั ซึ่งจะสามารถใชไ้ดก้บัทุกศาสนา หรอืการเขา้ค่าย
สรา้งวนิยักบัหน่วยงานทหาร  

กจิกรรมต่างๆ ของศาลกม็ปีญัหาอุปสรรค คอื 
- เรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องให้ผู้พิพากษาสมทบบางท่านช่วยเหลือ
โครงการ  

- การสร้างเครอืข่ายจะช่วยแก้ปญัหาการบําบดั ฟ้ืนฟู ของหลายหน่วยงาน 
หากมีการประสานงานกันอย่างดี และมีการเสวนากัน ร่วมกันวางแผน
กจิกรรมต่างๆ  

            ดงันัน้ แนวทางการแกไ้ขแต่ละหน่วยงานทีม่อีาํนาจหน้าทีท่างกฎหมายอยูแ่ลว้ทุกฝา่ยตอ้ง
เชื่อมโยงประสานงานกนั  และผูบ้รหิารศาลตอ้งเขา้มาดแูลอยา่งจรงิจงั ในพืน้ที ่จรงิๆ  

กิจกรรมการบําบัดของโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ์ มีการบําบัดทัง้ภายใน
โรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งมโีครงการบําบดัพเิศษต่างๆ สรา้ง Best Practice  
เชน่ โครงการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มโีครงการพเิศษในพืน้ที ่5 จงัหวดั ซึง่กม็คีวามเสีย่งแต่ทาง
โรงพยาบาลฯ เองกล็งไป มกีารทําศูนยช์ุมชนบูรณาการ มกีารตดิตามผลสามปีในคดยีาเสพตดิเป็น
โครงการครอบครวับาํบดัในชุมชน  
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           ผู้เข้าร่วมจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แสดงความเห็นเรื่องการบําบัด 
ที่มีกิจกรรมบําบัดระบบเปิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เคยเป็นศูนย์กลาง 
ในการประสานทุกฝา่ย จดัทาํระบบทะเบยีนของผูท้าํการบําบดั ในระบบเปิดปญัหาคอื เดก็หนี เดก็ไป
ลักขโมยทรัพย์ของหน่วยงานที่ส่งต่อ แม้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิจารณาว่า 
ควรส่งออกสู่ระบบเปิด แต่มาตรฐานในปจัจุบนัของหน่วยงานบําบดัยงัไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควร 
ปญัหาเรือ่งคนหรอืบุคลากรทีม่คีวามเตม็ใจ ความพรอ้ม ความเขา้ใจ คนทีม่จีติอาสาของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ะเขา้มาชว่ยดแูลเรือ่งบาํบดั และมปีระเดน็ในระบบเปิดวา่ 1. การสาํรวจหน่วยงานบาํบดั 
(survey) ว่ามหีน่วยอะไรบา้ง 2. ผูป้ระเมนิ assess หน่วยงานบําบดัคอืใคร   3. ระบบตดิตามเป็น
อยา่งไร สมควรไหม มปีระสทิธภิาพไหม 

ผูเ้ขา้รว่มจากศาลเยาวชนฯ กเ็หน็ตรงกนัว่าเดก็ไมค่วรอยูใ่นระบบปิด ทศันคตใินอดตีเน้นรฐั
ดูแล แต่ในปจัจุบนัเองระบบราชการก็ไม่สามารถจะดูแลได้ไหว ควรมกีารปรบัปรุงให้ฝ่ายเอกชนทํา
รวมทัง้ชุมชน ซึ่งจะเป็นระบบที่เปิดกว้าง ให้ความเชื่อมัน่ มองว่าควรให้ทุกฝ่ายเป็นหุน้ส่วนร่วมกนั 
(Partnership) ไม่ว่าการทํางานกบัเอ็นจโีอ (NGO)  เองก็ต้องมกีารพยายามทําความเขา้ใจ ซึ่งจาก
วฒันธรรมไทยเรื่องของจติสาธารณะนัน้ยงัมไีม่มากเท่าฝรัง่ ยกตวัอย่างเช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.)บางคนหวงัเรือ่งคา่เดนิทาง ดงันัน้เราอาจจะตอ้งสรา้งวฒันธรรมใหม ่

ผูเ้ขา้ร่วมจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.) ร่วมแสดง
ความคดิเหน็เรื่องการทาํงานบําบดัของหน่วยงานว่าขณะน้ีการทํางานของ ป.ป.ส.มโีครงการทาํงาน
กับเครือข่าย 40 องค์กรช่วยกันระดมความคิด และตัง้คณะทํางานในระดับกระทรวงยุติธรรม  
เพื่อหามาตรการป้องกัน แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูผู้เข้ามาในระบบ(มากกว่าเน้นการลงโทษ) โดยม ี
การดําเนินการหลงัมกีารบําบดัตามคําพพิากษาแล้ว เพราะมโีอกาสทําผดิอกีสูงปญัหายาเสพติด
รนุแรงมากขึน้ เมือ่โยงกบัอาชญากรรมอื่นๆ คนทีอ่ยูใ่นชุมชน มพีฤตกิารณ์เสีย่ง ตอ้งมกีระบวนการ
แกไ้ขหรอืป้องกนัในลกัษณะการจดัการเดก็กลุ่มเสีย่งระดบัความผดิขอ้หาเสพ - ขอ้หาครอบครอง 
(รวม 70%) ทีเ่หลอื 30% ขอ้หาจําหน่าย ส่งออก ซึง่ปญัหายาเสพตดิถา้ใชม้าตรการจบักุมอย่าง
เดยีว แลว้นําส่งเรอืนจําอย่างเดยีว เรอืนจํากร็บัไม่ไหว ในปจัจุบนัปญัหายาเสพตดิเป็นปญัหาทีแ่ก้
ไมไ่ดเ้พราะมนีกัคา้มาก 

ผู้เข้าร่วมจากสถาบนัธญัญารกัษ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการบําบดัที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานวา่  

- ได้มีโครงการบัวสีขาวของสถาบนัธญัญารกัษ์ เด็กกลับไปสามารถดูแลตัวเองได ้ 
รุน่ละ 50 คน ซึง่ทาํรว่มกบัศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 

- โครงการกบักรมคุมประพฤติ กรณีเด็กได้รบัการประกนัตวั 15 วนั ระหว่างตํารวจ 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  
และผู้สูงอายุ (สท) องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยสถาบนัธัญญารกัษ์เป็นแกนกลาง 
มศีนูยก์ารศกึษาใหเ้ดก็ได ้
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ผูเ้ขา้ร่วมจากสํานักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร 
และผูส้งูอาย ุ(สท) รว่มแสดงความคดิเหน็เรือ่งการทาํงานบําบดัของหน่วยงานว่าไดร้ว่มกบัโครงการ
ของเจา้หน้าทีส่ถานีอนามยัและฝึกอบรมชาวบา้นดูแลคนไขข้ ัน้พืน้ฐาน ซึง่มสีหวชิาชพีมาเยีย่มเป็น
ครัง้คราวอยู่แลว้ จงึเสนอความคดิว่าน่าจะมหีน่วยงานในทํานองเดยีวกนักบั อสม.น้ี แลว้ใหม้กีาร
ฝึกอบรมดา้นจติวทิยา เสรมิความรูค้นทีเ่คยมคีวามรูอ้ื่น เพือ่มาชว่ยงานในดา้นยตุธิรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมจากมลูนิธดิวงประทปีรว่มแสดงความคดิเหน็เรื่องการทาํงานบําบดัของหน่วยงาน
ว่า ชุมชนสลมัในกรุงเทพมปีญัหาเรื่องยาเสพตดิ ผูต้ดิยา  ซึง่การใชม้าตรการปราบปรามอยา่งเดยีว
ไม่สามารถแกไ้ขได ้ควรเน้นงานฟ้ืนฟู ซึง่เราควรใหช้าวบา้นหรอืชุมชนช่วยกนัดูแล ช่วยจบั ซึง่คน
ในมลูนิธเิป็นคนจากพืน้ทีเ่ป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้กจิกรรมบําบดัชาวบา้นจงึช่วยกนัทาํ ซึง่กลเมด็ในการ
จงูใจชุมชนโดยใหร้างวลัหากบาํบดัยาได ้แต่บางทกีก็ลบัมาบําบดัใหม ่ปญัหาอยา่งหน่ึงทีชุ่มชนมคีอื
เรื่องทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน จะแก้ได้ยาก ป้องกันไม่ให้ทําผิดอีกได้ยาก บรรยากาศไม่เอื้อ 
กจิกรรมการบาํบดัทางมลูนิธไิดจ้ดัเชน่  

- โครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ ที่อําเภอละแม จังหวัดชุมพรและที่ศูนย์กาญจนบุร ี 
เป็นโครงการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพตดิโดยใช ้ “ธรรมชาติ
บําบดั” และ “เกษตรบําบดั” ทําให้เด็กมีสิ่งแวดล้อมใหม่ในพื้นที่ใหม่ ฝึกวินัยใหม ่ 
ทําแบบลูกทุ่ง พ่อแม่ต้องยอมให้อยู่ไม่น้อยกว่าสองปี เพื่อทิ้งเพื่อนเก่า โดยม ี
การประสานกบัองคก์รการศกึษาในพืน้ทีแ่ละมเีดก็ไดป้รญิญาตรจีาก กศน. โครงการ
น้ี มลูนิธฯิ ลงทุนสงู รบัเดก็ได ้35 คน รวมเดก็จากสถานพนิิจฯ ดว้ย และมเีดก็จากที่
อื่นทีม่ผีูป้กครองฝากใหด้แูลดว้ย 

ลกัษณะการทาํงานของ NGO มทีัง้จุดเด่น จุดอ่อนต่างกนั ตอ้งเขา้ไปเสรมิจุดอ่อน สรา้งจุด
แขง็ แต่อย่าไปสรา้งแบบแผนใหเ้ป็นไปในทางเดยีว ในองค์กรที่มวีธิกีารต่างกนัไป แมแ้ต่ลกัษณะ
ปญัหาของเดก็และเยาวชนกแ็ตกต่างกนัไป บางคนเสพยาบา้จนประสาทบางสว่นสญูเสยี เช่น รดน้ํา
ตน้ไมอ้ยู่ตน้เดยีว คดิเองไม่ไดอ้กีแลว้ หรอืเดก็และเยาวชนบางกลุ่มส่วนใหญ่ม ีการเคารพตวัเอง 
(self-esteem) ทีจ่ะกลบัมาดเีหมอืนเดมิได ้ดงันัน้ในการบําบดัเดก็และเยาวชนจงึตอ้งใชเ้วลานาน 
แต่คุ้มค่า เพราะสามารถเปลี่ยนชีวิตคน บางคนอาจต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายแพทย ์
นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งทางมูลนิธฯิเองทีผ่่านมาขอความช่วยเหลอืโรงพยาบาลจุฬาฯและศูนย์
พทิกัษ์สทิธเิดก็ฯอยู่ ดงันัน้เมื่อเดก็และเยาวชนเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม ศาลน่าจะมเีวททีีไ่ดรู้จ้กั 
NGO ดา้นเดก็เพื่อศาลจะได ้เลอืก shopping หาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดใหเ้ดก็ อยา่งทีม่ลูนิธดิวงประทปี
ถนดัเรื่องฟ้ืนฟูผูต้ดิยา แต่ปจัจุบนัมปีญัหามาก แต่ทีอ่ื่นอาจมคีวามถนดัเรื่องอื่นเช่นกจิกรรมของครู
หยยุ นายวลัลภ ตงัคณานุรกัษ์ หรอือาจารยเ์กือ้ แกว้เกตุ เป็นตน้ น่าจะมมีหกรรมจดัโชวใ์นกจิกรรม
เหล่าน้ี และในขณะเดยีวกนักฎหมายใหม่ (ในร่าง มาตรา 32) เพิม่บทบาทใหศ้าลจ่ายเงนิค่าบําบดั
ได ้จะไดเ้ป็นเงนิอุดหนุนทีส่าํคญัในการดาํเนินงานใหแ้ก่สงัคม ซึง่การทาํงานของ NGO อาจไปไมถ่งึ
ในต่างจงัหวดั 
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โดยสรุปเหน็ดว้ยเรื่องการบําบดัควรใหม้สี่วนรว่ม เพราะจะใชบ้งัคบัแต่กฎหมายอย่างเดยีว
ไม่อาจจะเข้าถึงปญัหาและแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือถูกจุด ตัวอย่างเช่น ยาที่ใช้ในวงการแพทย ์ 
เดก็และเยาวชนนํามาใชผ้สมจนสามารถเป็นสารเสพติดแต่ไม่ผดิกฎหมาย ดงันัน้การนําสงัคมมา
ช่วยจึงเป็นสิง่ดี การจดัทําศูนย์ข้อมูลด้านการบําบดัจําเป็นต้องทํา เพื่อให้หน่วยงานมทีางเลือก 
ในการคดัเลอืกองค์กรต่างๆ ได้ และขอ้มูลต้องปรบัปรุงใหท้นัสมยัต้องมหีน่วยงานรบัผดิชอบ
โดยเฉพาะ บรูณาการในเรือ่งขอ้มลูพรอ้มตอ้งทาํคูม่อืในการดาํเนินการ 

ผูม้หีน้าที่บําบดันักจติวทิยาสามารถทําการบําบดัได้ อาจทําได้ดกีว่าแพทย์เพราะมคีวาม
ชาํนาญกว่า อยา่งเรื่องยาเสพตดิ การประเมนิตอ้งแยกใหไ้ดว้่าเดก็และเยาวชนนัน้เขา้ขา่ยเสพหรอื
ตดิยาเสพตดิ  หากประเมนิคดักรองถูกสามารถแกไ้ขโดยโปรแกรมการบําบดัไดถู้กตอ้งตามปญัหา
ของเด็กและเยาชนแต่ละรายได้ ซึ่งโปรแกรมการบําบัดต้องมีความหลากหลาย ดังนัน้ต้องมี
หน่วยงานกลางที่จะพัฒนาสร้างหน่วยบําบัดพัฒนาการทํางานในภาพรวมโดยรัฐต้องเข้ามา
สนับสนุนใหห้น่วยงานเอกชน (NGO) ต้องพึง่พาตนเองไดม้ากขึน้ มกีารประสานงานกนัในการ
ทาํงาน 

สรุปประเดน็การพฒันาระบบแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู กระบวนการบาํบดัท่ีจะทําให้เดก็
ยอมรบัในการบาํบดั และประสบความสําเร็จได้นัน้ ประตูด้านแรกคือ สมัพนัธภาพท่ีดี 
ระหว่างผู้รบับริการและผู้ให้บริการ หรือระหว่างเจ้าหน้าท่ีและเดก็ ไม่ว่าด้วยคาํพดู ท่าทาง 
การแสดงออก และการให้คาํแนะนําไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือการได้รบักิจกรรมประชุม
กลุ่มครอบครวั กระบวนการบาํบดันัน้มีทัง้ระบบปิด และระบบเปิด เพราะระบบราชการไม่
สามารถดูแลได้ไหว จึงควรมีการปรบัปรงุให้ฝ่ายเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบาํบดัเดก็
และเยาวชน ซ่ึงมูลนิธิหรือNGOต่างๆ ท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชนมีจุดเด่น จุดอ่อนท่ี
แตกต่างกนัตามลกัษณะความถนัดขององคก์ร ดงันัน้จึงควรมีการรวบรวมองคก์รต่างๆ มา
รวมกนัเพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกส่งต่อเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํความผิดตามความถนัด
ขององคก์รนัน้ๆ มารบัการบาํบดัตามโปรแกรม และควรมีการจดัศนูยข้์อมูลด้านการบาํบดั 
โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบเฉพาะบรูณาการข้อมลูพร้อมทาํคู่มือในการดาํเนินการ โปรแกรม
การบาํบดัเองต้องมีความหลากหลายกบัประเภทของเดก็ท่ีรอการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูจึงต้อง
มีหน่วยงานกลางท่ีพฒันาสร้างหน่วยบาํบดัและพฒันาการทํางานในภาพรวม โดยส่วน
ภาครฐัเองต้องเข้ามาสนับสนุนจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการบาํบดั 

3. ประเดน็เรื่องการพฒันาระบบติดตาม 

ระบบการติดตามเด็กและเยาวชนหลงัได้รบัการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูนัน้เป็นเรื่องสําคญัมาก 
ตดิตามโดยเจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างเดยีวไม่สามารถครอบคลุมได ้จงึตอ้งใชก้ารมสี่วนร่วมของชุมชน คน
ในทอ้งถิน่เป็นหลกัทีต่อ้งดแูลลกูหลานของตน โดยอาจใชง้บประมาณขององคก์รปกครองทอ้งถิน่มาช่วย
รบัผดิชอบ ซึ่งปจัจุบนัท้องถิ่นเองบางที่ยงัไม่รู้ถึงหน้าที่ในจุดน้ี โดยทางปฏิบตัิศาลจะให้ผูพ้พิากษา
สมทบชว่ยประสานงานกบัทอ้งถิน่ 
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กระบวนการตดิตาม ประเมนิผล ระบบเปิดหรอืปิดต้องมกีระบวนการเหล่าน้ีเหมอืนกนั 
ปญัหาคอืมคีดจีาํนวนมาก อาจทําไดย้าก ระบบเปิดตอ้งหาทรพัยากรชุมชนมาช่วยใหเ้กดิประโยชน์ 
ทีผ่า่นมาทางเลอืกของศาลยงัมน้ีอยมแีคคุ่มประพฤต ิหรอืสง่ฝึก 

สรุปการติดตามต้องอาศยัชุมชน จึงเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนน่าจะ
สามารถตดิตามได ้พวกน้ีเป็นเรื่องของมาตรการ ส่วนเราเจา้หน้าทีค่วรเป็นฝา่ยออกแบบมาตรการ
ต่างๆ มาใชใ้นบทบาทใหท้ี่ชดัเจน  และน่าจะยกระดบัใหท้อ้งถิน่มสี่วนช่วยโดยอาจใหผู้พ้พิากษา
สมทบเป็นผูป้ระสานงานการตดิตาม ซึง่จะตอ้งมรีะบบทีช่ดัเจนโดยตอนแรกอาจจะตอ้งดวู่ามปีญัหา
อะไร และสามารถทีช่ว่ยไดห้รอืไม ่ต่อมาคอ่ยใหท้อ้งถิน่เขา้มาดแูลกนัเองภายในชุมชนของตวั 

 การเตรยีมความพรอ้มอย่างแรกคอื เราต้องรูว้่าความต้องการชุมชนคอือะไร ซึ่งเครอืข่าย
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.)มกีารสงเคราะหร์องรบัอยู่แลว้ในการให้
ความช่วยเหลือ แต่ต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพราะท้องถิ่นเองจะไม่ทราบ  
เช่น เรื่องของกลไกในการสงเคราะหเ์รื่องศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชนของ พม. มเีกอืบทุกตําบล
ซึง่บางตําบลอาจเขม้แขง็บางไมเ่ขม้แขง็บาง แต่กม็รีองรบั  

ระบบการตดิตามตอ้งมกีารเตรยีมการในเรือ่งระยะเวลาจะตดิตามอยา่งไร กีเ่ดอืนครัง้ในการ
ตรวจสอบ ต้องวางแผนการตดิตาม ก่อนเขาออกไปจากระบบ หากเดก็ออกจากระบบแลว้ ค่อยไป
วางแผนจะยาก ซึ่งโครงการวิจยัฯอาจสร้างระบบการติดตามนําไปปฏิบัติใน 2 จงัหวดันําร่อง 
(จงัหวดัศรสีะเกษและจงัหวดัอุบลราชธานี) โดยอาจดไูดจ้าก Tool Kits ของ UN-ESCAP โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งระบบการติดตามวตัถุประสงค์ของการติดตาม เพื่ออะไร 1. การปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเดก็และเยาวชน Reshape Behavior 2. การตดิตามเรื่องสงัคมของเดก็ สภาพแวดลอ้ม
ความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน โดยการติดตามควรทําทะเบียน หรอืแผนที่ทางสงัคม Social 
Mapping และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งระบบประสานส่งต่อหรอืมคีณะทํางาน Board อนุบําบดั
สนใจเรือ่งหน่วยงานเหล่าน้ี เพื่อตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุม ช่วยเหลอื ซึง่มคีวามหมายมากกว่าการ
ดแูล ซึง่งานในจุดน้ีควรตอ้งม ี“เจา้ภาพหลกั” เพือ่ควบคุมภาพทัง้กระบวนการ ซึง่โดยโครงสรา้งของ
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนมมีากและมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัไป 

อํานาจในการติดตาม  ควรมขีอบเขตที่ชดัเจนเพราะในการติดตามหลงัปล่อยเมื่อจบจาก
เรื่องของคดคีวามแล้ว รฐัจะไม่มอีํานาจใดๆ เหนือเดก็อกี ทําใหก้ารติดตามไม่สามารถทําไดม้าก 
อาจจะขอความรว่มมอืจากครเูดก็ ในอกีทางหน่ึงครอบครวัอาจไมต่อ้งการการตดิตามอกี เพราะมอง
ว่าเป็นการจํากดัสทิธิส่วนบุคคล ในจุดน้ีจึงต้องพจิารณาให้รอบคอบ ซึ่งผู้เขา้ร่วมได้แสดงความ
คิดเห็นว่าในการติดตามหลงัปล่อยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์(พม.) 
สามารถดแูลในจุดน้ีไดเ้พื่อการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพและความมัน่คงในชวีติสถาบนัครอบครวั
และชุมชน จะเหน็ไดห้น่วยงานราชการของไทยทีม่บีทบาทในการดแูลเดก็และเยาวชนนัน้มอียูห่ลาย
หน่วยงานงาน แต่ทํางานแยกส่วนกนั ดงันัน้ต้องมกีารวางแผนใหม้ตีวัประสาน ต้องม ี“หน่วยงาน
กลางในการประสานงาน” เชน่ หน่วยงานของสถานพนิิจในพืน้ทีป่ระสานกบัองคก์ารปกครองทอ้งถิน่ 
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ระบบการติดตามของศาล ยกตัวอย่างเช่น ศาลจังหวัดศรีสระเกษแผนกคดีเยาวชนฯ  
จะใชเ้ครอืขา่ยในชุมชน ไมว่่าจะเป็นกํานัน ผูใ้หญ่บา้น ซึง่ดําเนินการในลกัษณะป้องปราม ถา้ในเชงิ
รุกต้องอาศยัความร่วมมอืของหน่วยงานมาให้ความรู ้กรณีการติดตามถ้าเด็กที่ยงัอยู่ในโรงเรยีน  
กจ็ะขอความรว่มมอืจากโรงเรยีน แต่สาํหรบัทีเ่ดก็ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบโรงเรยีน ในการแกไ้ขตอ้งแกไ้ข
ตัง้แต่สถาบนัครอบครวั 

ระบบการติดตามของโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติฯ มีเจ้าหน้าที่ลงชุมชน 
ประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดไม่ซํ้าซ้อนกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือกรมคุม
ประพฤต ิเพราะมเีครอืข่ายทีต่่างกนั โดยทางโรงพยาบาลตุลาการฯมกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชน
ซึ่งร่วมกบัหน่วยงานภายนอกอยู่ด้วยหลายงาน และการตัง้ศูนย์ชุมชนบูรณาการเป็นหน่วยงาน
ภายในรองรบัปญัหาเดก็และเยาวชน ซึ่งระบบการติดตามควรที่จะมรีะบบโครงสรา้งงานที่ชดัเจน 
เน้ือหาโครงการตอ้งทาํในเชงิลกึถา้โยนปญัหาใหโ้รงเรยีนทัง้หมด โรงเรยีนกจ็ะทาํไมไ่หว ดงันัน้ตอ้ง
พฒันาความรู้ให้พ่อแม่ แต่อย่าให้เป็นความรู้แบบวิชาการในตํารามากหนัก ควรเป็นความรู้ที่
นําออกไปใชง้านไดจ้รงิ ซึง่องคค์วามรูห้ลายเรื่องตอ้งหาจากชุมชน อยา่มองขา้งศกัยภาพของชุมชน 
จงึตอ้งพฒันาจุดบรกิารต่างๆ ในพืน้ทีห่รอืชุมชนไมว่า่โรงพยาบาลและสถานีอนามยั 

ระบบการตดิตามของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ซึ่งมกีรรมการสงเคราะหข์อง
สถานพนิิจฯ ทาํงานดา้นการตดิตามเดก็และเยาวชน และมอีาสาสมคัรของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชน มาชว่ยสอดสอ่ง แต่อาสาสมคัรของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนยงัไมม่คีวามรู้
มากนกั ซึง่ในทางปฏบิตักิําลงัประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาช่วยระบบตดิตาม เช่น กระทรวง
ศกึษา โรงเรยีนทางไกล แกป้ญัหาเดก็คะแนนตดิ 0 ตดิ ร. ฯลฯ และการพฒันากจิกรรมในลกัษณะ
พืน้ฐานของชุมชน community-based ทัง้ในสว่นการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย และการตดิตาม 
โดยมกีฎหมายหลายเรื่อง เช่น กฎหมายวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั กฎหมายคุม้ครอง
เดก็ กฎหมายความรุนแรงในครอบครวั มเีครื่องมอืพอสมควรแลว้ ทําอย่างไร ทีม่าเรยีงรอ้ยห่วงโซ่
ต่างๆ ใหเ้กดิขึน้ 

ระบบการตดิตามของกรมคุมประพฤต ิมกีารเตรยีมการวางแผนการตดิตาม ตัง้แต่ขัน้ตอน
การสบืเสาะ เดก็และเยาวชนที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย มกีารติดตามโดยเงื่อนไขคุมประพฤตนิัน้ 
เจา้หน้าทีม่อีาํนาจเขา้ไปได ้แต่ชุมชนไมม่อีาํนาจเมือ่พน้เงือ่นไขคุมประพฤตแิลว้ ไมม่อีาํนาจตดิตาม
อกี ดงันัน้ ตอ้งมกีารพยายามทาํเครอืขา่ย เพื่อใหต้ามกนัต่อไดอ้กี ทัง้น้ีตามมตคิรม. มอบใหก้รมคุม
ประพฤตดิูแล After Care แต่ในทางปฏบิตัจิรงิๆ ยงัมหีลายหน่วยงานทีห่น้าทีใ่นการสงเคราะห ์
เดก็และเยาวชนอกี เช่น กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ แต่ปญัหาในการทาํงานเครอืขา่ยตดิตามไม่ได้
ประสทิธภิาพเน่ืองจากมปีญัหาเรือ่งคา่ตอบแทน  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาระบบติดตาม 

1.ควรมีการจดัทาํคู่มือการติดตาม มีระยะเวลาและแผนงานในการติดตามให้ชดัเจน 
2.การเช่ือมโยงของระบบติดตาม ระหว่างหน่วยงานติดตามกบักลไกในการติดตาม

ให้เป็นระบบ เพ่ือไม่เกิดจากซํา้ซ้อน  
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3.บทบาทในการติดตาม การปล่อยจากศนูยฝึ์ก แบบมีเง่ือนไขในการดแูล ใครควร
กาํหนดเง่ือนไข ศาลหรือกรมคมุประพฤติ และจะกาํหนดกิจกรรมอย่างไร 

 

4. ประเดน็เรื่องการพฒันากระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนในภาพรวม 

การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ควรม ี
การเชื่อมโยงการทํางานใหเ้ป็นระบบไดม้าตรฐานโดยไม่แยกส่วนกนัทํางาน ซึ่งจากการทํา case 
conference ทีทุ่กฝ่ายต้องมาร่วมคดิและร่วมออกแบบการแก้ไขร่วมกนั โดยใชเ้ครื่องมอืในทาง
กฎหมาย เรื่องการบรกิารสงัคมเป็นสิง่ที่ดีอยู่แล้ว แต่บางที่ไม่มกีารนํามาใช้ เช่นหากศาลสงสยั   
ใหเ้รยีกผูอ้ํานวยการของสถานพนิิจฯ มาคุยหรอืนําสํานวนมาตรวจสอบได ้เพื่อเหน็ภาพไดช้ดัขึน้
ปจัจุบนั งานแต่ละส่วนยงัไม่เป็นระบบ ปจัจุบนัเดก็เดนิเขา้มาเหมอืนซื้อหวย อาจจะโชคดหีรอืโชค
รา้ยกไ็ด ้ ในกระบวนการยุตธิรรมเองยงัขาดเจา้ภาพในการดูแลเดก็ทีช่ดัเจน จงึควรทําอย่างไรทีจ่ะ
สรา้งวฒันธรรม สรา้งกฎเกณฑ ์norm ใหเ้กดิขึน้แต่ละองคก์ร เชน่ วฒันธรรมศาลในการดแูลเดก็ 

สิง่ที่สําคญัที่สุดมใิช่ความรู้แต่เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกบัเด็ก หาก
เปลีย่นผูด้แูลไปเรือ่ยๆ จะเกดิปญัหามาก หากไมเ่กดิความสมัพนัธท์ีด่ ีจะไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงใน
สว่นของเดก็ และความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานดว้ยกนัเองจะเหน็ไดว้่าการดาํเนินงานต่อกนัยงัไม่
มกีารส่งต่อขอ้มลู ดงันัน้ทุกฝา่ยตอ้งทํางานร่วมกนัในลกัษณะ partner ทีช่่วยงานกนั ตอ้งมองเดก็
เป็นศูนยก์ลาง ฉะนัน้การมองเหน็จุดอ่อนของระบบ การทาํงานจงึตอ้งบูรณาการแบบทีใ่ชท้รพัยากร
ร่วมกนั ซึง่เป็นเรื่องใหม่ในหน่วยงานราชการไทย เพราะปจัจุบนัหน่วยงานแต่ละหน่วยต่างทํางาน
ด้านเด็กและเยาวชนเหมอืนกนั ใช้งบประมาณของตวัเอง ปญัหาที่ตามมาคอืงบประมาณไม่พอ 
บุคลากรไม่พอ ระบบการนับเป็นตวัชี้วดั(KPI)ไม่เอื้อ ทําให้ต่างคนต่างรกัษาพื้นที่ กฎหมายของ
หน่วยงานต่างสรา้งต่างกรรมต่างวาระ ขยายพืน้ทีก่นั แต่ไมม่งีบประมาณและบุคลากรรองรบั ขยาย
ขอบอํานาจของตน เกดิการทํางานทีซ่ํ้าซอ้นกนั  การบรหิารนโยบายทีเ่ปลี่ยนแปลงตามผูบ้รหิารมี
ผลต่อการทาํงานทาํใหไ้มต่่อเน่ือง  

ดงันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้สดงความเหน็ โดยมขีอ้เสนอแนะ แนวการพฒันากระบวนการยุตธิรรม
ดา้นเดก็และเยาวชนในภาพรวม ดงัน้ี 

- ใหม้กีารประชุมรว่มกนั เพือ่ใหย้อมรบัระบบสง่ต่อขอ้มลู และใหเ้ป็นระบบขอ้มลูรว่มกนั  
- ตอ้งทาํใหเ้ดก็ต่างจงัหวดัไดร้บัการปฏบิตัใินมาตรฐานเดยีวกบักรงุเทพ 
- อาจมกีารทาํ MOU รว่มกนั ตัง้แต่ฝา่ยบรหิาร และฝา่ยพืน้ที ่ 
- อาจใหทุ้กฝา่ยเป็นเจา้ภาพเหมอืนกนั ในตามแต่ละเน้ือหา ความถนัดของหน่วยงานนัน้ๆ 

ที่เขามคีวามรู้ความสามารถโดยเฉพาะของเขาไป โดยให้ใช้งบประมาณเชื่อมโยงกนัจะทํางานมี
ประสทิธภิาพ ไมซ่ํ้าซอ้น แต่เป็นการสอดประสานงาน 

- อาจมกีารพฒันาตวัชีว้ดั  KPI ร่วมกนั โดยเฉพาะทีต่อ้งสง่ต่อเชื่อมโยงกนั และตอ้งตกลง
ใหช้ดัว่าจะเป็นผลงานของใคร หรอืรว่มกนั แต่บางความเหน็กเ็หน็ว่า ระบบราชการเอาตวัชีว้ดั KPI 
ทีเ่ป็นแนวความคดิของธุรกจิมาใชน้ัน้ ทาํใหม้าครอบคลุมชวีติเรามากเกนิไป กลายเป็นการทาํงานที่
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เน้นแค่เรื่องปริมาณ ที่จริงแล้วเราต้องพูดเรื่องคุณภาพให้มาก เราเน้น outcome มากเกินไป  
ควรจะเน้นกระบวนการ process เป็นสิง่สาํคญั 

- การพฒันาสหวชิาชพีให้มากขึ้น เน่ืองจากการทํางานต้องอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดา้น ในการวนิิจฉยัดา้นจติใจซบัซอ้นมาก  จงึจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญในดา้นเดก็และเยาวชนไมว่่า 
แพทย ์นกัจติวทิยาเดก็ เป็นตน้ 

- ประเมินด้านชีวภาพ (biology) ไม่อยู่ในกระบวนการของศาลในปจัจุบัน ทําให้ขาด 
การวนิิจฉยัในจุดน้ี จงึไมส่ามารถบาํบดัชว่ยเหลอืเดก็ได ้

การพฒันางานเชิงป้องกนั 

1) โดยใชก้ารพฒันาโรงเรยีน ใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในเชงิป้องกนั ซึ่งองค์ความรูห้ลายเรื่อง
ตอ้งเชื่อมโยงกนัอยา่งมรีะบบ แต่ละวยัเดก็แกไ้ขได ้ในวธิทีีแ่ตกต่างกนั 

2) โดยใชก้ารพฒันาสถาบนัครอบครวั ครอบครวัคอืต้นเหตุของปญัหาทัง้หมดจงึต้องแก้ที่
รากฐานซึ่งมงีานวจิยัออกมาว่าปญัหาโครงสรา้งใหญ่ของสงัคม เพราะคนเขา้กรุงเทพมาหางานทํา
ทิง้ลูกและครอบครวั จงึทําใหส้งัคมชุมชนล่มสลาย ดงันัน้การจดัทําระบบครอบครวับําบดัโดยเดก็
และพ่อแม่เขา้หลกัสูตร ตามเจา้หน้าทีเ่หน็สมควรจงึเป็นสิง่ด ีการพฒันาระบบตดิตามใหเ้จา้หน้าที่
ออกตดิตามทีบ่า้นเป็นระยะ ซึง่เป็นการวเิคราะหพ์ืน้ฐานชุมชนและจติใจ Wrap around service  
ซึ่งจรงิๆ แล้วในส่วนลกึพ่อแม่ทุกคนรกัลูกแต่อาจขาดองค์ความรู ้จงึต้องสรา้งองค์ความรู ้ในอดตี
สงัคมครอบครวัสบืทอดความรู้ในการดูแลบุตร แต่ในยุคปจัจุบนัเด็กได้รบัภยัต่างๆ ไม่มีเกราะ
ป้องกนัเหมอืนในอดตี ดงันัน้จงึตอ้งวเิคราะหร์ากฐานของสาเหตุของปญัหาคอือะไรในสงัคมไทย 
RCA ( Root Cause Analysis ) 

3) โดยการบูรณาการหน่วยงานสําคญัๆ ที่เป็นหลกัในชุมชนมาทํางานดา้นเดก็ใหม้ากขึน้ 
เช่น กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองทอ้งถิน่ สถานีอนามยั อสม. ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน 
วทิยชุุมชน สถานพนิิจ NGO หรอืแมแ้ต่ศาลเยาวชนฯ เป็นตน้ 

การพฒันาเครือข่ายชมุชน งานอาสาสมคัรในพืน้ทีแ่ต่ละชุมชนมคีวามแตกต่างกนัไป ตอ้ง
ระวงัในเรื่องการสื่อสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สงัคมชุมชนชนบท (คนรูส้กึเป็นเจา้ของ รกัชุมชน 
หวงแหน) สงัคมกึ่งเมือง (เช่นชุมชนสลัม เป็นพื้นที่บุกรุกหรือพื้นที่เช่าเป็นส่วนใหญ่ คนไม่มี
ความรูส้กึรกัชุมชน) สงัคมเมอืง แบบฉาบฉวย ไมผ่กูพนัเลยหาเชา้กนิคํ่า ไมท่าํไมม่กีนิ ใชเ้งนิวนัต่อ
วนั การใหเ้วลาเพื่อมาทํากจิกรรมเป็นเรื่องยาก อาสาสมคัรปรากฏว่ามกัเป็นคนแก่ แม่บา้นทีต่อ้งดู
ลูก มขีอ้จํากดั คอือ่านหนังสอืไม่ออก ต้องใชภ้าษาที่ง่าย วนัธรรมดาทํางานลําบาก เยน็บางทตี้อง
ทาํกบัขา้ว ใหเ้ขาหยดุงานมากจ็ะลําบาก ซึง่ในทางปฏบิตัขิองบางศาลจะมผีูพ้พิากษาสมทบทาํงานกบั
ทางชุมชนดว้ย เชน่ 

- ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว สร้างเครือข่ายชุมชน  
จะคดัเลอืกจากตวัแทนชุมชนเลอืกคนทีม่คีุณสมบตั ิทีม่คีวามพรอ้มและมจีติอาสามี
การพฒันาศกัยภาพโดยใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม  
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- ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาเครอืขา่ย
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนปกป้องเยาวชนในพื้นที่ โดยมีโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบ”  
และกจิกรรมทีท่าํรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ รว่มกนั ซึง่ในเรื่องงบประมาณไดม้กีารขอทุน
สนบัสนุนจาก UNICEF 

อย่างไรก็ตาม งานเครอืข่ายชุมชนต้องระวงัเรื่องเครอืข่ายอทิธิพล ที่อาจมคีนใช้อํานาจ
ในทางมชิอบ อาจมกีรณีประโยชน์แอบแฝงอื่นๆ การฝึกอบรมชุมชนต้องใหค้วามสําคญักบัเรื่องน้ี 
รวมทัง้ต้องมกีระบวนการตดิตามผล ฉะนัน้ เจา้ภาพในแต่ละฝ่ายจะต้องระมดัระวงัใหง้านทุกเรื่อง
ตอ้งมกีารตรวจสอบดว้ย 

5.   ประเดน็อ่ืนๆ 

นอกจากการแสดงความเห็นในเรื่องการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ
ยตุธิรรม ทีจ่ะตอ้งมเีครือ่งมอืในการจาํแนก การแกไ้ขบาํบดั ฟ้ืนฟู และการตดิตาม เพือ่ไมใ่หเ้ดก็และ
เยาวชนไดร้บัการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งเหมาะสม และจะไม่กระทําผดิซํ้านัน้ ผูเ้ขา้ร่วมยงัไดร้่วมแสดง
ความคดิเหน็และขอ้คดิต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชนดงัน้ี 

- การปรบัเปลี่ยนทศันคติของคนทํางาน อย่ามองว่าทําไปวนัๆ แต่ต้องมองทัง้ระบบ  
คดทีุกคดมีคีวามสําคญั ขอ้มูลมคีวามหมาย การทํางานของทุกส่วนมผีลกระทบต่อ
ชวีติเดก็และเยาวชนมาก  

- ปญัหาเรื่องการศกึษาเดก็ แมจ้ะมกีฎหมายใหเ้รยีนไดถ้งึมธัยมศกึษาปีที ่3 แต่เดก็มกั
เรยีนแค่ประถมศกึษาปีที่ 6 เพราะไม่มคี่าใชจ้่ายในการไปโรงเรยีน หรอือาจมคีู่หรอื
อาจมคีวามจาํเป็นในเรือ่งการหาเลีย้งชพี  ดงันัน้เมื่อมปีญัหาเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
จงึต้องใช้ความรกัความผูกพนั ทํางานคนละส่วนกบัพนักงานคุมประพฤติ ชาวบ้าน 
ชว่ยใหค้วามรกัเอาใจใส ่

- เรือ่งของสมัพนัธภาพเมือ่เดก็เขา้สูก่ระบวนการพจิารณาคดขีองศาล ผูพ้พิากษาควรมี
ความละเอยีดออ่น และใหค้วามเมตตาต่อเดก็แมเ้ขาจะเป็นผูก้ระทาํผดิแต่เขากย็งัเป็น
เดก็ 

- ประเด็นปญัหาของเด็กไร้สญัชาติ ไร้สถานะ ที่ปจัจุบนัยงัไม่ได้รบัการยอมรบัจาก
ภาครฐั ซึง่ตดิปญัหาเรือ่งความมัน่คง 

- การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ว่าศาสตร์ ศิลป์  
และจติวญิญาณ เป็นเรื่องสาํคญั พีเ่ลีย้ง ครฝึูก ตอ้งเป็นมอือาชพีเฉพาะดา้น เทคนิค 
ยาที่จะใชต้้องปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา เครื่องมอืต่างๆ ต้องเสรมิสรา้งเดก็ใหแ้ขง็แรง  
มกีารวดัผลตดิตามใกลช้ดิต่อเน่ือง ไมเ่วน้วรรคนานเพื่อใหม้กีารปรบัเปลีย่นเครื่องมอื
ใหเ้หมาะสม ต้องมบีททดสอบจรงิ ใหเ้ดก็ยนืในโลกไดจ้รงิ และศาลกบักรมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน “ตอ้งแสวงจุดรว่ม สงวนจุดต่าง” 
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- ในส่วนของโครงการนําร่อง จะเป็นการเปลีย่นวธิรีะบบสบืเสาะใหม่ เช่นดูตน้ทุนชวีติ 
แนวคุณหมอสุรยิเดว ทรปีาต ีโครงการโรงพยาบาลตุลาการฯ ฯลฯ โดยนํารปูแบบทีด่ี
มาผสมผสาน และจดัทําระบบการดําเนินการของเจา้หน้าที ่เพื่อพฒันาขอ้มูลทีจ่ะให้
ศาล และทาํระบบสง่ต่อ เชน่ การสง่ต่อเดก็และเยาวชนไปศนูยจ์ดัการความโกรธ ของ
โรงพยาบาลตุลาการฯเป็นการสรา้งเครื่องมอืจําแนก และกระบวนการบําบดั รวมทัง้
ระบบตดิตาม ทัง้น้ีตอ้งพจิารณางานใหโ้ยงกบัร่างกฎหมายใหม่ทีท่ําอยู่ในสภาขณะน้ี 
โครงการวิจัยน้ีจะมิใช่แค่สร้างเครื่องมือ แต่ต้องพัฒนาระบบงานแบบใหม่ที่มี
ประสทิธภิาพในการทาํงานพรอ้มถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยต่ีางๆ 

 
 
 



บทท่ี 6 
การศึกษาดงูานกระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนของเมือง Miami Dade 
มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมริกา เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็

และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม”1 
 

             ในการจดัทาํโครงการน้ี คณะผูท้าํวจิยัทุกฝา่ยไดไ้ปศกึษาดูงานกระบวนการยุตธิรรมดา้น
เดก็และเยาวชนของเมอืง Miami Dade มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมรกิา เรือ่ง “การพฒันาระบบ
การปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม” เพื่อนําขอ้มูลมาพฒันาโครงการของ
ประเทศไทย โดยไดไ้ปศกึษาดงูานในหน่วยงานกระบวนการยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน ทัง้ภาครฐั
และภาคแอกชนหลายแหง่ ดงัต่อไปน้ี 

1. Juvenile Service Department : JSD 
2. Institute for Child and Family Health Sunset Unit 
3. Regis House 
4. Kristi House 
5. Gun Offender Program 
6. Switchboard of Miami 
7. AYUDA 
8. Here’s Help North 
9. Citrus Health Network, Community Mental Health Service 
10. Teen Court 
11. Court House 
12. Juvenile Detention Facility 
13. Wing of Life, Female Juvenile Residential Facility 

รายละเอยีดการศกึษาดงูานแต่ละแหง่ โดยสรปุมดีงัน้ี 

1. Juvenile Service Department : JSD 
เป็นสาํนกังานการบรกิารเดก็และเยาวชน ทีพ่ฒันามาจากศนูยก์ารประเมนิเดก็และเยาวชน

แหง่เมอืง Miami-Dade (The Miami-Dade Juvenile Assessment Center : JAC) มหีน้าทีห่ลกัดงัน้ี 
1.1. เป็นศนูยก์ลางในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม ตัง้แต่แรก

รบัโดย 

                                                 
       1งานในสว่นน้ีเป็นขอ้มลูของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเพื่อทาํใหร้ายงานการวจิยัมเีน้ือหาทีม่ ี
ความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่ในสว่นของศาลยตุธิรรมจะมกีารเพิม่เตมิขอ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลยตุธิรรมอกี
ครัง้หน่ึง 
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- จดัทาํทะเบยีนประวตัเิยาวชนทีถู่กจบักุม 
- จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่ํารวจเขา้ออกศนูยไ์ดภ้ายใน 15 นาท ี 
- จดัใหม้สีาํนกังานอยัการของรฐั ภายในศนูยเ์พือ่ทาํการปรกึษาก่อนตัง้แฟ้มคดกีบั
เจา้หน้าทีต่ํารวจ 

- จดัใหม้ขี ัน้ตอนการระบุตวับุคคลทีแ่น่ชดั 
- จดัทาํแฟ้มคดขีองเยาวชนใหแ้ก่ Clerk’s Office 
- จดัทาํแฟ้มประวตัขิองเยาวชนใหศ้าลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ดาํเนินการตดิต่อบดิามารดา หรอื ผูด้แูลของเยาวชน 
- ตดิต่อประสานงานกบัสาํนกังานอยัการ (Public Defenders Office) และศาล 

1.2   เป็นหน่วยงานทีก่าํหนดแนวทางสาํหรบัเยาวชนทีถ่กูจบักุมตวั โดย 
- ทําการรบัตัวและคดักรองให้กระทรวงยุติธรรมสําหรบัเด็กและเยาวชนแห่งรฐั
ฟลอรดิา (Department of Juvenile Justice : DJJ) 

- พจิารณาตดัสนิการส่งเยาวชนเพื่อควบคุมตวัใน Secure Detention หรอื Home 
Detention 

- พจิารณาตดัสนิการส่งเยาวชนเพื่อเขา้โครงการววิฒัน์เยาวชน (Civil Citation) 
และการกนัออกจากระบบดัง้เดมิ 

- พจิารณาตดัสนิการสง่เยาวชนเพือ่เขา้รว่มโครงการหนัเหคด ี(Diversion Program)  
- จดักาํหนดการใหเ้ยาวชนไปรายงานตวัต่อศาล 
- บรหิารจดัการเครื่องมอืประเมนิความเสีย่งในการคุมขงัและเครื่องชีว้ดัว่าผูท้ีถู่กจบั
คุมนัน้เหมาะแก่การคุมขงั 

- บรหิารจดัการเครือ่งมอืในการชีว้ดัทางจติวทิยาสงัคมและการประเมนิระดบัความเสีย่ง 
1.3  ดแูลเยาวชนเป็นรายบุคคล โดย 

- กําหนดกจิกรรมการบรกิารชุมชนเพื่อเป็นมาตรการการลงโทษสาํหรบัเยาวชน โดยใช้
ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิเยาวชน 

- ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเยาวชนทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งต่อเน่ือง 

- ตดิต่อประสานงานกบับดิามารดาหรอืผูท้ีม่หีน้าทีด่แูลเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 
- ควบคุมดแูล และบรหิารจดัการ โครงการววิฒัน์เยาวชนและโครงการการป้องกนัและการ 
หนัเหคดอีื่นๆรวมถงึการช่วยเหลอืสง่ตวัและงานดา้นสงัคมอนัเกีย่วกบัเยาวชนและ
ครอบครวั 

1.4  เก็บรวบรวมข้อมูลของเยาวชนทัง้หมด ตลอดจนพฒันาระบบการเก็บรกัษาข้อมูล
ทัง้หมดเกีย่วกบัการจบักุม และเผยแพรร่ายงานแก่หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึ
แหล่งทุนของโครงการ  
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การดาํเนินงานของ JSD 
 

เยาวชนเขา้มาในอาคารของสาํนกังาน ภายใตก้ารควบคุมตวัของ 
เจา้หน้าที ่ตํารวจผูจ้บักุม 
           
เจา้หน้าทีต่ํารวจนําส่งแบบฟอรม์การจบักุม (A-Form) แก่เจา้หน้าที่
ตํารวจผูท้าํหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลู (Police Record Technician) ซึง่ทาํหน้าที่
ตรวจสอบความสมบูรณ์และพสิูจน์ยนืยนัความเหมาะสมของเยาวชน
เพื่อเริม่กระบวนการรบัตวั ความเหมาะสมในการรบัตวัพจิารณาจาก
ข้อมูลในแบบฟอร์มการจับกุม อาทิเช่น อายุ ขอบเขตอํานาจตาม
กฎหมาย และขอ้หาการกระทาํความผดิ หากพบว่ามคีวามผดิพลาดใน
แบบฟอรม์การจบักุม จะตอ้งแกไ้ขก่อนเริม่กระบวนการรบัตวั และหาก
เจา้หน้าทีต่ํารวจผูท้าํหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลู พบว่า เยาวชนมอีายุมากกว่า 17 ปี 
และไมไ่ดถู้กนําตวัมาโดยหมายจบัเยาวชน (Pick-up Order) เจา้หน้าที่
ตํารวจจะตอ้งนําตวั“ผูใ้หญ่”ทีถู่กจบักุมไปยงัเรอืนจําผูใ้หญ่ และจะไม่มี
การดาํเนินการใด ๆ โดย JSD 

 

 
เยาวชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกถามคําถามเกี่ยวสุขภาพกายและ
สุขภาพจติ  ถ้าเยาวชนตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจติผ่าน จะ
สามารถเริ่มขัน้ตอนต่อไปได้ แต่ถ้าเยาวชนตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพจติไม่ผ่าน  (อาจเน่ืองจากปญัหาสุขภาพ การบาดเจบ็ หรอืมี
ปญัหาสุขภาพจติ) เจา้หน้าทีต่ํารวจจะสง่ตวัเยาวชนไปยงัสถานบําบดั
ทีเ่หมาะสมเพื่อตรวจสอบ ส่วนการรบัตวัและคดักรองจะดําเนินต่อไป
เมื่อเยาวชนกลบัมา  ซึ่งผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฎหมายจะได้รบัการ
ตดิต่อและแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของเยาวชน 
 

สิง่ของส่วนตวัของเยาวชนจะถูกเกบ็ไวใ้นถุงโดย JSD  เป็นผูเ้กบ็ไว้
จนกระทัง่เยาวชนจะไดร้บัการปล่อยตวั และในขณะเดยีวกนัเยาวชนจะ
ถูกตรวจคน้เพื่อหาสิง่ผดิกฎหมาย (ยาเสพตดิ หรอื อาวุธ) หากไม่พบสิง่
ผิดกฎหมาย จะได้ร ับการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วม
โครงการววิฒัน์เยาวชน หากพบสิง่ผดิกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตํารวจจะ
ดําเนินการจดัทําแบบฟอรม์การจบักุมฉบบัใหม่เพื่อแจง้ขอ้หาเพิม่เตมิ 
และตรวจสอบแบบฟอร์มการเขา้สู่การจบักุมเดมิเพื่อพจิารณาความ
เหมาะสมในการเขา้รว่มโครงการววิฒัน์เยาวชน                        

                      

นําตวัเยาวชนเขา้
มาที ่ JAC 

นําเสนอแบบฟอรม์ 
A (A-Form) 

ตรวจสอบความถกู
ตอ้งของแบบฟอรม์
และความเหมาะสม

การรบัตวัและคดักรองครัง้
ที ่1 

ตรวจสขุภาพทาง
รา่งกายและจติใจ 

เกบ็สิง่ของสว่นตวั
และการตรวจคน้หา
สิง่ผดิกฎหมาย 
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ความเหมาะสมในการเข้าสู่โครงการวิวฒัน์เยาวชน 
ถา้เจา้หน้าทีต่ํารวจผูท้าํหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูเหน็ว่าเยาวชนเหมาะเขา้ Civil 
Citation  กจ็ะมกีารตรวจสอบประวติัในท้องถ่ิน (Local Background 
Check) ผา่น Miami-Dade Police Department ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะยงั
ไม่ส่งลายน้ิวมอืของเยาวชนไปยงั Florida Department of Law 
Enforcement และยงัไม่มกีารถ่ายรปูทาํประวตั ิ แต่จะมกีารตรวจสอบ
ประวตัอิาชญากรรมในระบบ Juvenile Justice Information System ถา้
ประวัติเป็นไปตามข้อกําหนดก็ถือว่าเยาวชนมีความเหมาะสมกับ
โครงการววิฒัน์เยาวชนและหากไมเ่ป็นไมเ่กดิขึน้กต็อ้งเริม่กระบวนการ
เช่นนัน้ก็จะถือว่าเยาวชนไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ถ้าเยาวชน
เหมาะสมแก่การเข้าร่วมโครงการ ทัง้เจ้าหน้าที่ทําการจับกุมและ
เยาวชนจะต้องยินยอมเข้าส่วนร่วมด้วย กระบวนการเก็บประวัต ิ
(Booking) จงึจะเริม่ขึน้ โดย จะมกีารตดิต่อผูป้กครอง/ผูด้แูลเพื่อแจง้ให้
ทราบถงึสถานะของเยาวชน และปล่อยตวัเยาวชนใหแ้ก่ผูป้กครองหรอื
ผูดู้แลทีร่บัผดิชอบโดยมสีญัญาการปล่อยตวั ขณะเดยีวกนัขอ้แนะนํา
ของสํานักอยัการจะถูกส่งมาด้วยถ้าข้อแนะนํานัน้ได้รบัการปฏิเสธ
แบบฟอร์มการจบักุมและเอกสารอื่นๆ (รวมทัง้ลายน้ิวมอื) จะถูกส่ง
ต่อไปเพื่อทาํการจดัเกบ็ แต่หากขอ้แนะนําไดร้บัการอนุมตักิจ็ะสง่เรื่อง
ต่อไปยงัหน่วย Case Management Services หากเยาวชนไมเ่หมาะสม
ในการเขา้รว่มโครงการ เจา้หน้าทีต่ํารวจจะสง่เรื่องใหส้าํนักงานอยัการ 
(State Attorney’s Office)  ซึง่ตัง้อยูใ่นอาคารเดยีวกนันัน้เอง เพื่อเขา้สู่
กระบวนการก่อนการฟ้องคด ี

เมื่อเยาวชนผ่านขัน้ตอนการคดักรองครัง้ที่หน่ึงแล้ว จะไดร้บัเลข
ของ  JAC อนัมลีกัษณะเฉพาะและเริม่การตัง้แฟ้ม ต่อมาเยาวชนจะถูก
พาไปยงัเขตประมวลผลที่ 1 (เป็นพื้นที่เปิดที่มกีารรกัษาความ
ปลอดภยั) เพือ่เริม่ข ัน้ตอนการเกบ็ประวตั ิ

การตรวจสอบประวติัเบือ้งต้น เจา้หน้าทีต่ํารวจผูท้าํหน้าทีเ่กบ็
ขอ้มลูตรวจสอบประวตัเิบือ้งตน้โดยใชส้ิง่แสดงตนทัว่ไป เชน่ ชื่อสกุล วนั
เดอืนปีเกดิ ซึง่การตรวจสอบน้ีอาศยัระบบขอ้มลูอาชญากรทัง้ในระดบั
ทอ้งถิน่ ระดบัรฐั และระดบัชาต ิ ระบบเหล่าน้ีไดแ้ก่ Criminal Justice 
Information System, Florida Crime Information Center, และ 
National Crime Information Center ขอ้มลูใดๆทีไ่ดจ้ากการคน้หาจะ
ถูกพมิพอ์อกมาและเกบ็สาํเนาไวใ้นแฟ้มประวตัขิอง JAC  
 

กระบานการบง่ชีใ้น
เบือ้งตน้ (Initial ID 

Process) 

ความเหมาะสมใน 
เขา้รว่มโครงการววิฒัน์

เยาวชน 
(Civil Citation) 

การเกบ็ประวตั ิ(Booking) 

การตรวจสอบประวตัิ
เบือ้งตน้และการระบุตวัที่

แมน่ยาํ 
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การระบตุวัท่ีแม่นยาํ (Positive Identification) 

เยาวชนจะตอ้งพมิพล์ายน้ิวมอื ถ่ายรปู และขอ้มลูจะเขา้สูร่ะบบการเกบ็
ประวตัิรูปถ่าย (Mugshot System) และระบบแสดงตวับุคคลโดย
ลายน้ิวมอือตัโนมตั ิ(Automated Fingerprint Identification System) 
ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะถูกสง่ไปที ่Miami-Dade County Police Department 
(MDPD) ซึง่ส่งต่อไปยงั Florida Department of Juvenile Justice 
(FDLE) เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการตรวจสอบประวตัทิัง้ในระดบัทอ้งถิน่
และระดบัรฐั และเพื่อระบุตวับุคคลตามหมายจบัระดบัชาต ิเมื่อ FDLE
ยนืยนัประวตัต่ิอMDPDแลว้ ขอ้มูลทัง้หมดจะถูกส่งใหJ้SD และสําเนา
จะเกบ็ไวใ้นแฟ้มประวตั ิ JAC  ของเยาวชน เยาวชนพรอ้มสาํหรบัการ
คดักรองครัง้ที2่ ถา้FDLEยนืยนัว่า “เยาวชน” นัน้แทจ้รงิ  คอื  ผูใ้หญ่ 
บุคคลนัน้จะถูกสง่ไปทีเ่รอืนจาํสาํหรบัผูใ้หญ่ 

แฟ้มประวัติ  JAC  จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการรับตัว 
(Intake Supervisor) ซึ่งทําการตรวจสอบเน้ือหาและความสมบูรณ์ 
จากนัน้จะตรวจสอบขอ้มูลในระบบขอ้มูลกระบวนการยุตธิรรมสําหรบั
เดก็และเยาวชน (Juvenile Justice Information System, JJIS) 
(ระบบของรฐั) เพื่อสรุปการกระทําความผดิก่อนหน้าน้ีในรฐัฟลอรดิ้า 
ข้อมูลที่ได้จะถูกพมิพ์ออกมา โดยเก็บสําเนาไว้ในแฟ้มประวตัิ  JAC 
และเจา้หน้าทีจ่ะตดัสนิใจใหม้กีารการกกัขงัไวใ้นเบื้องต้น (ผูป้กครอง/
ผูดู้แลตามกฎหมายจะไดร้บัการตดิต่อและแจง้ใหท้ราบถงึสถานะของ
เยาวชน) 

จากนัน้เยาวชนจะถูกส่งตัวให้ผู้ชํานาญการพิเศษในการดูแล
เยาวชน (Juvenile Services Specialist) ทําหน้าทีบ่นัทกึขอ้มูล
เยาวชนลงในระบบ JJIS เพื่อใหเ้ครื่องมอืประเมนิความเสีย่งของการ
คุมขงั (Detention Risk Assessment Instrument) ชีว้่าเยาวชนควรถูก
กกัขงั (Detainable) หรอืควรไดร้บัการปล่อยตวั (Releasable) ขอ้มลูที่
ไดจ้ะถูกพมิพอ์อกมาและรวมไวใ้นแฟ้มประวตั ิJAC 

เยาวชนที่ไดร้บัการประเมนิผลเชงิหลกัฐาน สภาวะทางจติใจและ
อารมณ์ และความเสีย่งการกระทําความผดิซํ้า จะมคีําแนะนําเบื้องต้น
โดยองิจากผลการประเมนิ เกี่ยวกบัการบรกิารที่เหมาะสมและความ
ตอ้งการทางจติใจ 
ถา้เยาวชน Detainable เยาวชนจะไดร้บัการโยกยา้ยไปยงัสถานคุมขงั 
โดย Department  of Juvenile Justice (DJJ) เป็นผูด้าํเนินการสง่ตวั พรอ้ม
ผลการประเมนิคดักรอง  

การคดักรองครัง้ที ่2 

การประเมนิผล 

การปลอ่ยตวั / การ
คุมขงั 
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ถ้าเยาวชน Releasable ผูเ้ชี่ยวชาญในการดูแลเยาวชน จะเป็นผู้
พิจารณาว่าเยาวชนควรได้ใช้โปรแกรมการหนัเหคดีหรือไม่ พร้อม
จดัทํากําหนดการไปรายงานตวัทีศ่าล ซึ่งคําแนะนําเกี่ยวกบัการหนัเห
คดเียาวชนถูกสง่ต่อใหส้าํนกังานอยัการเพือ่รอการอนุมตั ิ  

   เยาวชนไดร้บัการปล่อยตวัสูผู่ป้กครอง ผูด้แูล หรอืผูใ้หญ่ทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบ เมือ่ไดร้บัการอนุมตัแิลว้แฟ้มประวตัขิองเยาวชนจะถูกสง่ไป
ยงั Diversion Service ซึ่งเจา้หน้าทีจ่ดัการบรกิารทางสงัคม (case 
manager) จะทําหน้าที่ตดิต่อกบัเยาวชน แต่หากเรื่องไม่ไดร้บัการ
อนุมตัคิดกีจ็ะขึน้สูศ่าล 
 
   
 
เมื่อเจ้าหน้าที่จดัการบรกิารทางสงัคมได้เขา้มารบัหน้าที่ต่อ จะมกีาร
ตดิต่อเยาวชนและครอบครวัเพื่อจดัตารางนัดหมาย  และเมื่อไดพ้บปะ
กนัเจา้หน้าทีจ่ะจดัโครงการหนัเหคดพีฤตกิรรมทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบั
เยาวชน และทําเป็นข้อตกลงกับเยาวชนและครอบครัว จากนัน้
เจ้าหน้าที่จดัการบริการทางสงัคมจะทบทวนความสมบูรณ์ของการ
ประเมินผลตัง้แต่การรบัตัว การคดักรอง และการใช้กลไกอื่นๆ ซึ่ง
หน่วยงานที่ให้บรกิารในเรื่องอื่นๆ (เช่น การใช้สารเสพติด และการ
จดัการความโกรธ) ไดถู้กแนะนําใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการทบทวนผล
การประเมนิดว้ย 

 โครงการแกไ้ข ฟ้ืนฟูพฤตกิรรม ไดแ้ก่ 
-  โครงการหนัเหคดอียา่งเขม้งวด  (Intensive Delinquency Diversion Service) 
-  มาตรการการช่วยเหลอืทางเลอืกแก่เดก็และเยาวชน (Juvenile Alternatives Sanctions 

Program) 
- โครงการให้ความช่วยเหลือทางเลือกแก่เด็กและเยาวชน (Juvenile Alternative 

Sanctions Services) 
- โครงการหนัเหคดหีลงัการถูกจบักุม (Post Arrest Diversion) 
- การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํความผดิทีเ่ป็นเดก็ (Young Offenders Process) 
- โครงการววิฒัน์เยาวชน (Civil Citation) 

 
 

การตดิตามการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเยาวชนในแต่ละกรณีมี
ขึ้นตลอดช่วงที่เยาวชนอยู่ในโครงการหันเหคดี โดยมีการไปเยี่ยมที่

อยัการอนุมตั ิ

ปลอ่ยตวัใหผู้ใ้หญ่ที่
มหีน้าทีด่แูล 

การบรหิารจดัการรายกรณี  (Case management) 

จดัโครงการเบีย่งเบน
พฤตกิรรมที่
เฉพาะเจาะจง 

ตดิตาม 

การเปลีย่นแปลง
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โรงเรยีนและที่บ้าน โรงเรยีนและองค์กรในชุมชน  ที่เยาวชนเขา้ไปมสี่วน
ร่วมจะจดัทํารายงานเกี่ยวกบัเยาวชน ผูค้วบคุมดูแลจะดําเนินการทบทวน
ในแต่ละกรณี เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าได้มีการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
เยาวชนอยา่งเหมาะสม 

เมื่อเยาวชนไดท้ําหน้าที่ตามโครงการจนครบทุกกระบวนการแล้ว 
จะมกีารปิดเรื่องและทําสรุปสุดท้ายส่งไปยงัสํานักงานอยัการโดยระบุว่า
เรือ่งไดเ้สรจ็สิน้โดยสมบรูณ์ เยาวชนทีผ่า่นโครงการหนัเหคดหีลงัการถูกจบั 
(Post Arrest Diversion) จะเขา้สู่กระบวนการลบล้างขอ้มูลประวตัิ
อาชญากรรมก่อนจะออกไปจากระบบ ในกรณีทีเ่ยาวชนถูกจบักุมซํ้า หรอืไม่
ผ่านโครงการหันเหคดี จะมีการปิดเรื่องและทําสรุปสุดท้ายส่งไปยัง
สํานักงานอัยการโดยระบุว่าเรื่องไม่สมบูรณ์ เพื่อให้อัยการได้กําหนด
ขัน้ตอนต่อไป ซึง่อาจจะเปลีย่นใหใ้ชโ้ครงการหนัเหคดอีื่น หรอืส่งคดไีปยงั
ชัน้ศาลต่อไป 

2  Institute for Child and Family Health Sunset Unit  (ICFH) 

  เป็นหน่วยงานเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลกําไร (non-profit organization) ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อให้
บรกิารดา้นสขุภาพขัน้พืน้ฐานตามความจาํเป็นและความตอ้งการของคนในชุมชน ซึง่ดาํเนินงานโดย
ทมีสหวชิาชพี และอาสาสมคัรทีต่อ้งการเหน็ชุมชนเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้  

  ภารกจิหลกัขององคก์ร คอื สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นอารมณ์ ดา้นสุขภาพร่างกาย และ
ทางดา้นการศกึษาใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและครอบครวัภายในชุมชนของตนเอง โดยไดร้บัทุนสนบัสนุน
จาก Juvenile Justice Department และจากแหล่งอื่น ๆ นอกจากน้ียงัใหบ้รกิารการใหค้าํปรกึษา
ดา้นพฤตกิรรม และโปรแกรมการป้องกนัใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และครอบครวั โดยเปิดคลนิิกบรกิาร
ดา้นการใหค้าํปรกึษาแบบผูป้ว่ยนอก และมกีารจดัสถานทีส่าํหรบัพกัพงิ บรกิารทีจ่ดัใหม้ทีัง้บรกิารที่
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและบรกิารทีค่ดิคา่ใชจ้า่ยน้อย ปจัจุบนัมหีน่วยบรกิารยอ่ย 
300,000 แหง่ จากทีม่หีน่วยบรกิารอื่นๆ 75,000 แหง่ ใหบ้รกิารทัง้หมด 44 โปรแกรม โดยแบ่งเป็น 
5 ประเภทดงัน้ี 

2.1  Health & Wellness Program เป็นโปรแกรมทีจ่ดับรกิารดา้นสุขภาพใหแ้ก่เดก็ วยัรุน่ 
และมารดาที่มคีวามเสีย่งซึ่งไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารด้านสุขภาพเน่ืองมาจากความยากจนและไม่
สามารถเขา้ถงึระบบการประกนัสุขภาพ บรกิารที่จดัใหไ้ด้แก่ คลนิิกดา้นกุมารแพทย ์(Paediatrics 
Clinics), โปรแกรมสาํหรบัพอ่แมว่ยัเยาว ์ (Teen-Age Parenting Program / TAPP) และโปรแกรม
สขุภาพอื่น ๆ เชน่ Healthy Start , School Health Connect , Health Connect Early Years  
       2.2 Child & Family Counseling  เป็นการใหบ้รกิารดา้นการใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เดก็ 
วยัรุ่นและครอบครวัที่ประสบปญัหาดา้นความสมัพนัธ์ การปรบัตวักบัปญัหาที่เกดิขึน้จากเงื่อนไข
ต่าง ๆ เช่น ความซมึเศรา้ ความวติกกงัวล เดก็ถูกทารุณกรรม และบาดแผลทางดา้นจติใจทีเ่กดิขึน้ 
ฯลฯ บรกิารที่จดัใหม้ทีัง้การไปพบที่บ้าน การไปที่โรงเรยีน หรอืการจดัใหท้ี่หน่วยบรกิาร จากผล

การจดัการกบัคด ี



143 
 

ทางดา้นภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ICFH เป็นหน่วยงานทีย่งัคงใหบ้รกิารทีม่คีวามจาํเป็นแก่ครอบครวั
ทีม่รีายไดน้้อย การใหบ้รกิารภายใต้โปรแกรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลดภาวะความเสีย่งของปญัหา
ดา้นสขุภาพจติ ปญัหาดา้นความสมัพนัธ ์ดา้นการกระทาํผดิ และการใชส้ารเสพตดิ ของเดก็และวยัรุน่  

2.3  Literacy & Educational Development เป็นโปรแกรมทีจ่ดัตัง้เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่
เด็กที่อยู่ในครอบครวัยากจนเพื่อให้โอกาสแก่เด็กในการปรบัปรุงการเรยีนให้ดีขึ้น โดยมกีารจดั
กจิกรรมทบทวนความรูเ้พื่อช่วยใหเ้ดก็ทีอ่ยู่ในภาวะเสีย่งในช่วงก่อนเขา้เรยีนอนุบาลและก่อนเขา้สู่
ระดบัประถมได้ฝึกทกัษะด้านการอ่านเขยีน และช่วยให้สามารถสอบผ่านขึ้นเรยีนในชัน้ที่สูงขึ้น 
รวมทัง้การฝึกใหพ้่อแม่ผูป้กครองไดรู้ถ้งึความทา้ทายทีจ่ะนําไปสู่ความสําเรจ็หรอืความเป็นอยู่ที่ดี
ของครอบครวัตนเองทางดา้นการแพทย ์การศกึษาหรอืบรกิารดา้นสขุภาพจติ โดยพยายามทาํใหพ้อ่
แม่ผูป้กครองที่ประสบปญัหาหรอืความเสี่ยงได้เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการที่จะใหก้ารดูแล
เดก็ๆ เพื่อทีจ่ะหลกีเลี่ยงการกระทําทารุณกรรมหรอืการทอดทิง้และสนับสนุนใหพ้่อแม่ผูป้กครองมี
สมัพนัธภาพทีด่กีบัเดก็  

2.4 Violence Prevention เป็นโปรแกรมสาํหรบัลดความรุนแรงและการกระทาํผดิในชุมชน 
โดยทํางานร่วมกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวัทีอ่ยู่ในภาวะเสีย่งต่อการมพีฤตกิรรมต่อต้านสงัคม 
โดยมีการทํางานเชิงป้องกันในระยะเริ่มแรกด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลือครอบครวั ทัง้น้ีมกีารประสานขอ้มูลจากศูนย์ขอ้มูลการรวมกลุ่มของ(Youth Gang 
Resource Centre) นอกจากน้ียงัมกีารทาํงานเพื่อลดพฤตกิรรมการกระทาํผดิในกลุ่มเยาวชนทีเ่คย
ถูกจบัและมแีนวโน้มกระทําผดิซํ้า ดว้ยกระบวนการการสรา้งครอบครวัใหเ้ขม้แขง็ ลดปจัจยัเสีย่งที่
ก่อให้เกิดความรุนแรงและการกระทําผิด รวมทัง้เสริมปจัจัยด้านการป้องกัน (Family-Based 
Intervention) 

2.5 Substance Abuse Prevention Programs เป็นโปรแกรมทีม่เีป้าหมายเพื่อลด
พฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูของเดก็และเยาวชนในการใชส้ารเสพตดิ  ดว้ยการใหค้วามสาํคญักบัการ
ใหค้วามรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และครอบครวั ถงึอนัตรายจากการใชย้า และวธิกีารลด ละ เลกิ การใชส้ารเสพตดิ 

3  Regis House 
  เป็นหน่วยงานทีท่าํงานในชุมชนโดยไมแ่สวงหาผลกําไร (non-profit community based 

organization) มจุีดประสงคเ์พื่อช่วยเหลอืเยาวชนและครอบครวัทีป่ระสบปญัหาสุขภาพจติ และการ
เขา้ถึงระบบสุขภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งในการใหข้อ้มูลข่าวสารและการส่งต่อ ในการดําเนินงาน
ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากรฐับาลบางสว่น และหาทุนดาํเนินการเอง โดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากชุมชน
และอาสาสมคัรในการทาํงานรว่มกนั  

 การใหบ้รกิารครอบคลุมงาน 2 ดา้น คอื บรกิารดา้นคลนิิกสาํหรบัผูป้่วยนอก และบรกิาร
ดา้นป้องกนัปญัหา   

3.1 บรกิารดา้นคลนิิกสําหรบัผูป้่วยนอก ไดแ้ก่ ครอบครวับําบดั การใหค้ําปรกึษาดา้น
สขุภาพจติรายบุคคลและการใชส้ารเสพตดิ โดยใช ้ 
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Brief Strategic Family Therapy (BSFT) เพื่อจดัการปญัหาดา้นความสมัพนัธใ์นครอบครวั 
และสรา้งทกัษะใหแ้ก่เยาวชนและครอบครวั  

Moral Recognition Therapy (MRT) เพื่อลดกระบวนการคดิและการแสดงออกทีต่่อตา้น
สงัคม และการกระทาํผดิซํ้า ในกลุ่มเยาวชนทีม่อีายตุํ่ากวา่ 17 ปี ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม  

Family Empowerment Program สําหรบัเยาวชนทีม่อีายุ 14 – 17  ปี ทีม่ปีญัหาเรื่อง          
ยาเสพติด ด้านพฤติกรรมและเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมาย และต้องได้รบัการส่งต่อมาจาก 
Juvenile Service Department (JSD) , Delinquency Prevention Services (DPS) , Post-Arrest 
Diversion Program (PAD) โดยจดักจิกรรมกลุ่มและมผีูป้กครองเขา้มารว่ม  

3.2. บรกิารดา้นการป้องกนัปญัหา มดีว้ยกนั 3 โปรแกรมหลกั คอื  
Positive Options Programs (POP) เป็นโปรแกรมทีส่รา้งใหชุ้มชนตระหนกัถงึผลกระทบ

จากยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ โดยจดัโปรแกรมย่อยสําหรบัเดก็ในช่วงประถมวยัเขา้ร่วมกจิกรรม
หลงัโรงเรยีนเลกิ เสรมิความรูด้า้นการศกึษาทัง้ดา้นการอา่นเขยีน และพฒันาทกัษะทางสงัคม  

    Life Skill Training Program (LST) โดยจดัใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนอายุ 11 – 15 ปี ทีม่ภีาวะ
เสีย่งและครอบครวัมรีายไดต้ํ่า หลกัสูตรครอบคลุมเน้ือหาเกีย่วยาเสพตดิ ทกัษะการต่อต้านการใช้
ยาเสพตดิ ทกัษะทางสงัคมในการจดัการกบัปญัหา  

Health Outreach Program (HOP) เป็นโปรแกรมทีป่ระสานงานกบั Department of 
Children and Families ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากรฐั ในการดแูลดา้นสขุภาพตามโปรแกรม 500 คนต่อปี 
4  Kristi House 

เป็นหน่วยงานเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลกาํไร )non-profit organization) จดัตัง้ขึน้เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลอื และเยยีวยาดา้นร่างกาย จติใจแก่เดก็ และครอบครวัที่เป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศ ตลอดจนการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานดา้นกฎหมาย เช่น อยัการ ศาลครอบครวั 
โดยมีทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห์ พยาบาล นัก
กฎหมาย และอาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม มรีปูแบบการดาํเนินงานทัง้เชงิรกุและเชงิรบั  

การดําเนินงานเชิงรุก ได้แก่ การให้ความรู้ในการป้องกนัการตกเป็นเหยื่อของการล่วง
ละเมดิทางเพศ แก่เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน และการคน้หากลุ่มเสีย่งในชุมชน  

การดําเนินงานเชิงรบั ได้แก่ การจดัหาที่พกัที่ปลอดภยั การรกัษาทางกาย การบําบัด
เยยีวยาดา้นจติใจ ทัง้จติบําบดัรายบุคคล ครอบครวับําบดั การดแูลแบบ Case management การ
สง่ต่อ ตลอดจนการชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายต่างๆ  

กรณเีดก็ทีเ่ป็นผูก้ระทาํผดิทาง Juvenile Assessment Centre (JAC) จะเป็นผูส้ง่เดก็มาเขา้
โปรแกรมบาํบดัเป็นเวลา 12 สปัดาห ์
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5 Gun Offender Program 
  เป็นโปรแกรมสําหรบัเยาวชนชายที่มีอายุระหว่างปี 12 – 17 ที่กระทําความผดิในคดี

เกีย่วกบัอาวุธปืน ซึง่พฒันาและดาํเนินงานโดย Ms. Mimi Sutherland พยาบาลเวชปฏบิตัขิอง
โรงพยาบาล Jackson Memorial Medical Centre และอาสาสมคัรสหวชิาชพี รวมถงึอาสาสมคัร
เยาวชนทีเ่คยเขา้รว่มโปรแกรม ไดร้บัทุนสนบัสนุนการดาํเนินงานจาก Miami-Dade County Youth 
Crime Task Force  

     เยาวชนทีส่ามารถเขา้ร่วมในโปรแกรมนี้ได ้จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาตดัสนิจาก Juvenile 
Justice System (JJS) โปรแกรมน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน โดยใชว้ธิกีารปรบั
ทศันคติ และพฒันาทกัษะการตัดสินใจ เยาวชนจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมทัง้หมด 100 ชัว่โมง      
รวม 46 ครัง้ แบ่งเป็น 3 ระยะ 

5.1 ระยะเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิจากผลกระทบของการก่อเหตุรุนแรง เช่น การไปพบเหยื่อ
ทีไ่ดร้บับาดเจบ็ และครอบครวัผูเ้สยีชวีติ รว่มพธิศีพ แลว้กลบัมาเขา้ชัน้เรยีนเพื่อรว่มกลุ่ม psycho-
educational ร่วมนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึก การนําเสนอผลงานและจะ
สมบรูณ์หรอืจบในแต่ละเรือ่งไดน้ัน้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่ยาวชนไปเยีย่มเยยีน  

5.2 ระยะเรยีนรู้ประสบการณ์จริงจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ยาเสพติด 
แอลกอฮอล ์โรคทีเ่กดิจากเพศสมัพนัธ ์เอดส ์การขม่ขนื การขโมย การทํารา้ยร่างกาย การเขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัแก๊งค ์แรงกดดนัจากกลุ่มเพือ่น เป็นตน้ เยาวชนจะตอ้งเขา้ไปศกึษาสถานการณ์จาํลอง
ในเรือ่งเหล่าน้ีที ่Rape Centre และไปดงูานในเรอืนจาํผูใ้หญ่ทีม่เียาวชนถูกคุมขงั  

5.3 ระยะการเรยีนรูเ้พื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เยาวชนจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งความสมัพนัธ ์
ที่ดีกบัเพื่อนและผู้ใหญ่ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การเผชิญหน้ากบัตํารวจ คุณค่าของ
มติรภาพ การทํางานและการใช้จ่าย ครอบครวัและบทบาทของสมาชกิ ทางเลือก การตดัสนิใจ 
ความยุตธิรรม ความเชื่อ ความเคารพ ความซื่อสตัย ์ความจงรกัภกัด ีความสงสาร และความเหน็
อกเหน็ใจ การทาํ CPR เพือ่รกัษาชวีติคนแทนการทาํลาย 

  เมื่อเรยีนจบหลกัสตูร จะมพีธิมีอบประกาศนียบตัรแก่เยาวชนทุกคนเพื่อสรา้งความรูส้กึมี
คุณค่าในตนเอง และความภาคภูมิใจแก่เยาวชน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ถึง
ความรูส้กึตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วมโปรแกรม ต่อหน้าครอบครวัตนเอง และเพื่อน เป็นการสรา้ง
ความรูส้กึมัน่ใจ และเป็นเสมอืนการประกาศการเริม่ต้นชวีติใหม่ และการได้รบัโอกาสในการกลบั 
สูค่รอบครวั ชุมชน และสงัคมของตน  

  จากการประเมนิผลโปรแกรมตลอดช่วงระยะเวลา 10  ปีพบว่าเยาวชนทีจ่บโปรแกรมไปแลว้
จํานวน 40   คน  สามารถเขา้เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยั กระทําผดิซํ้าในขอ้หาเดมิประมาณ 5-10 
เปอรเ์ซน็ต ์ เยาวชน 25 เปอรเ์ซน็ต ์ทีจ่บโปรแกรมไปแลว้กลบัมาเป็นผูช้ว่ยเหลอืและเป็นพีเ่ลีย้ง 
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5  Switchboard of Miami 

เป็นศูนย ์Hotline ภาคเอกชน ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ทุกวนั โดยใหค้วามช่วยเหลอืเยาวชน
และครอบครวัทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ิมคีลนิิกและโปรแกรมการป้องกนัใหบ้รกิารต่างๆ บรกิารทีจ่ดัใหม้ี
ด้วยกนัหลายรูปแบบได้แก่ ด้านความจําเป็นพื้นฐาน ด้านเด็กและครอบครวั ด้านผู้บรโิภค  
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การรักษาผู้พิการ ด้านการศึกษา ประชากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายพเิศษ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม แก๊งคอ์าชญากรรม การดแูลสุขภาพ การจา้งงานและการ
สนบัสนุนดา้นรายได ้ การดําเนินชวีติของตนเองและครอบครวั การใหค้าํปรกึษาและการดูแลดา้น
สุขภาพจิต การให้คําแนะนําและจดัหาบริการให้แก่ผู้สูงอายุ การจดัหาสถานที่บําบัดรกัษาแก่
ครอบครวั เดก็ และเยาวชนทีอ่ยู่ในภาวะเสีย่ง การจดัใหเ้ดก็ เยาวชนเขา้ร่วมโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกนัการใช ้    สารเสพตดิ เอดส ์การตัง้ครรภก่์อนวยั  เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมโีปรแกรมอื่นๆ ทีเ่ขา้
รว่ม ไดแ้ก่ Teenlink , Jackson Health System (Rape Treatment Centre) , National Suicide 
prevention , GLBT Information Helpline (สาํหรบักลุ่ม เกย ์เลสเบีย้น ไบเซกซวล กลุ่มแปลงเพศ) 
Youth Gang Hotline , Senior Never Alone program , Dade County Public School เป็นตน้  

 ในการใหบ้รกิารเจา้หน้าทีทุ่กคนไดผ้่านการฝึกอบรมการใหก้ารปรกึษาจนเชีย่วชาญ และ
สามารถพดูได ้ 3 ภาษา(English , Spanish & Creole) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย การดาํเนินงานของหน่วยงานไดร้บัทุนสนบัสนุนจาก Department of Children 
and Families (DCF) , Children’s Trust , Alliance for Human Services , Substance Abuse and 
Mental Health Administration (SAMHSA) และไดร้บัใบอนุญาตใหด้าํเนินการจาก Department of 
Children and Families (DCF) และสถาบนัอื่นๆ อกีหลายแหง่ใหก้ารรบัรอง  
6  AYUDA 

เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร มีภารกิจหลักในการพฒันาชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ด้วยการให้บริการด้านการศึกษา การส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม การฝึกทกัษะชวีติ และการสนับสนุนความพอเพยีง ดาํเนินงานโดยนักจติวทิยา นัก
สงัคมสงเคราะห ์ผูใ้หก้ารปรกึษา ผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพจติ และมอีาสาสมคัรช่วยเหลอืในการ
ทาํงานซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบิตังิาน  

โปรแกรมทีจ่ดัใหก้ลุ่มเป้าหมายมจีํานวน 5  โปรแกรม ซึ่งเจา้หน้าทีจ่ะรบัผดิชอบคนละ   1 
โปรแกรม ตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่จบโปรแกรม  )การตดิตาม ประเมนิผลและรายงาน  (กจิกรรมตามที่

โปรแกรมจดัใหใ้นพืน้ทีเ่ป้าหมาย จาํนวน 3 แหง่ และจดักจิกรรมสปัดาหล์ะ  1  ครัง้ โปรแกรมทีจ่ดัให้  
ไดแ้ก่ 
 6.1 Parents Now เป็นโปรแกรมทีจ่ดัใหแ้ก่ครอบครวัทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่ง (เดก็ ผูป้กครอง และเครอื
ญาติที่อยู่ร่วมกนัในบ้านโดยจดักิจกรรมเป็นเวลา 13 สปัดาห์) ได้แก่ ฝึกทกัษะชีวติ และการให้
คาํแนะนําปรกึษาทีบ่า้นโดยมเีป้าหมายอยูท่ีก่ลุ่มเดก็ทีถู่กทารณุกรรมและถูกปล่อยปละละเลย 
6.2 Family Empowerment Program เป็นโปรแกรมทีใ่หค้วามช่วยเหลอืเยาวชนวยัรุน่ อายุ 12 -18 
ปี และครอบครวั จดักจิกรรม 13 ครัง้ ประกอบดว้ย กลุ่มการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัจติสงัคม การสอน
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ด้านการสื่อสารทางบวก การทําข้อตกลงในครอบครัว ทักษะการแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 
สมัพนัธภาพในการเคารพซึง่กนัและกนั ความรบัผดิชอบเฉพาะบุคคล การสรา้งความภาคภูมใิจใน
ตนเอง และกิจกรรมฝึกทกัษะอื่น ๆ โดยมวีตัถุประสงค์ของโปรแกรมคอื การป้องกนัการกระทํา
ความผดิซํ้า การชว่ยใหเ้ยาวชนตัง้ใจเรยีน ลดการหยดุโรงเรยีน ปรบัปรุงทศันคตทิีม่ต่ีอโรงเรยีนและ
พฤตกิรรมการแสดงออก ปรบัปรุงพฤตกิรรมความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั การฝึกปฏบิตักิาร
เป็นผูป้กครอง การเชื่อมความสมัพนัธใ์นครอบครวั และทกัษะการสือ่สาร สง่เสรมิความภาคภูมใิจใน
ตนเองและการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่น  

 6.3 Elderly Advocacy and Support เป็นโปรแกรมทีจ่ดัใหแ้ก่ประชาชนทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 
โดยใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัปญัหาต่างๆ ปญัหาบา้นพกัคนชรา การคดักรองและประเมนิบรกิารในการ
จดัทีอ่ยูอ่าศยั ตลอดจนการสง่ต่อ เพือ่รบับรกิารยงัหน่วยงานอื่น ๆ  

 6.4 Early Childhood Scholarships เป็นโปรแกรมทีใ่หเ้งนิทุนการศกึษา แก่เดก็อายุ 0 – 5 
ปี ทีม่าจากครอบครวัทีไ่มส่ามารถใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษาโดยพาเดก็ไปเขา้โรงเรยีนได ้

 6.5     Go Kid Go ! Summer and After School program เป็นโปรแกรมทีจ่ดัเสรมินอกเวลา
โรงเรยีน สาํหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง กจิกรรมทีจ่ดัไดแ้ก่ ศลิปวฒันธรรม  )ดนตร ีและ เตน้ราํ  (การสอนให้
อา่นเขยีนได ้การฝึกทกัษะทางสงัคม 

7  Here’s Help  

เป็นหน่วยงานแรกรบั ทีร่บัการสง่ต่อเยาวชนจากโครงการ Brief Intervention and Referral 
to Treatment (BIRT) เมื่อเยาวชนและผูป้กครองคนใดคนหน่ึงสามารถรว่มการเขา้รบัการบําบดัครัง้
แรก Here’s help จะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบในขัน้ตอนของวนัแรกรบัทัง้ทางดา้นการสมัภาษณ์และการ
กรอกฟอรม์ใหค้รบถว้นและเกบ็ทุกแบบฟอรม์และแบบบนัทกึในแฟ้มเอกสารการรบัตวั  

8  Citrus Health Network, Community Mental Health Service 

เป็นศนูยบ์รกิารสขุภาพจติชุมชนทีใ่หบ้รกิารสาํหรบัผูใ้หญ่และเดก็ ในรปูแบบผูป้ว่ยนอกและ
ผูป้ว่ยใน โดยผูเ้ชีย่วชาญทางสขุภาพจติ ดงัน้ี 

- บรกิารจติเวชวกิฤตฉุิกเฉิน ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั  
- การคดักรองและประเมนิทางจติวทิยา 
- Hotline 24 ชัว่โมง 
- บรกิารสถานที่พกัรกัษา สําหรบัผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้ที่อยู่อาศยั และเยาวชนชายที่เข้าสู่

กระบวนการยตุธิรรม ทีไ่ดร้บัการประเมนิวา่ควรไดร้บัการดแูลดา้นสขุภาพจติ 
- บรกิารโรงพยาบาลกลางวนั (Day Care) สําหรบับุคคลที่มคีวามบกพร่องทางจติ  

เพือ่พฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นในการดาํเนินชวีติไดด้ว้ยตนเองในชุมชน 
- บรกิาร Case management สาํหรบัเดก็ เยาวชน และครอบครวัทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ

และจติเวช  
- บรกิารออกใบอนุญาตและการใหก้ารรบัรองการเจบ็ปว่ยทางจติ  
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- ร่วมเตรยีมความพรอ้มกบัชุมชนในการจดัหาผูป้กครองอุปถมัภ์ และที่อยู่อาศยัสําหรบั
เดก็และเยาวชน  

- บรกิารรกัษาการใชส้ารเสพตดิสาํหรบัเดก็ เยาวชน ผูใ้หญ่และบุคคลจรจดั 

9 Teen Court 
เป็นโครงการศาลเด็กและเยาวชนที่ดําเนินการพิจารณาคดีโดยเด็กและเยาวชน  

และมผีู้พพิากษาเป็นผู้ตดัสนิคด ีมจุีดประสงค์เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของเยาวชนที่มคีวาม
สนใจศกึษาในระบบงานยุตธิรรม โดยเยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัการฝึกทกัษะในการเป็น
ทนาย ลูกขุน อยัการ เสมยีน การพจิารณาคดใีช้รูปแบบเช่นเดยีวกนักบัการขึ้นศาลจรงิทุกประการ  
สว่นคดทีีนํ่ามาพจิารณานัน้จะเป็นคดเีลก็น้อย และไมม่คีวามซบัซอ้น เชน่ คดลีกัทรพัย ์เป็นตน้ 
10 Court House 

เป็นศาลเยาวชนและครอบครวั มภีารกจิหลกัในการรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่สาธารณะชน
ด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมลดการกระทําผิดของเยาวชน โดยผ่านมาตรการการป้องกัน  
การแทรกแซง และการบําบดัที่มปีระสทิธภิาพ เปลี่ยนเดก็ เยาวชนที่มปีญัหาได้กลบัตวัเป็นคนด ี
สามารถกลบัสู่ครอบครวั และชุมชน ได้อย่างปกติสุข การดําเนินงานในระบบกระบวนยุติธรรม 
จะเน้นคุณคา่หลกั 5 ประการ คอื 

1. ผดุงสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและคํ้าชเูดก็ เยาวชน 
2. ป้องกนัและการใหก้ารศกึษาแก่เดก็ และเยาวชน 
3. สรา้งพนัธมติรกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการยตุธิรรม  
4. สง่เสรมิความปลอดภยัของสาธารณะโดยการแทรกแซงดว้ยระบบยตุธิรรมทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
5. รกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพกายและสขุภาพจติเดก็ และเยาวชน 

11 Juvenile Detention Facility 

เป็นสถานควบคุมเยาวชนชายทีต่อ้งโทษระยะยาว โดยทัว่ไปศาลจะตดัสนิใหม้กีารควบคุม
ตวัแบบเขม้โดยเฉลีย่ 15 วนั ไมเ่กนิ 21 วนั  ยกเวน้กรณีกระทาํความผดิรา้ยแรงการควบคุมอาจใช้
ระยะเวลาถงึ 30 วนั ขณะทีเ่ยาวชนอยูใ่นสถานควบคุมตวั เพื่อจาํกดัพฤตกิรรม หรอืรอการสง่ตวัไป
ยงัศูนยบ์ําบดั จะไดร้บัการดแูลเรื่องสุขอนามยั อาหาร การศกึษาทีต่่อเน่ืองจากก่อนทีเ่ขา้มาควบคุม
ตวั  การส่งเสรมิพลานามยั และการไปปรากฏตวัต่อหน้าศาลตามตารางนัดหมาย นอกจากน้ียงัม ี
การดูแลดา้นการแพทยท์ัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติ รวมถงึเรื่องการใชส้ารเสพตดิ โดยเจา้หน้าที ่
ที่ผ่านการอบรมและได้ร ับการฝึกเฉพาะทาง การให้บริการต่างๆเหล่าน้ีเป็นระบบสัญญากับ
หน่วยงานภายนอกที่มีความเฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้รบัการดูแลที่ถูกต้อง  
และเหมาะสมมากทีส่ดุ เชน่ 

- การบรกิารทางการแพทย ์โดยหน่วยบรกิารดา้นการแพทย ์MAXIM (MAXIM Medical 
Services) ,ซึง่มจีดัเจา้หน้าทีพ่ยาบาลภาคสนามตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั 
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- การบรกิารทางสุขภาพจติ โดยบรษิทั PsychSolutions ซึง่มกีารจดัเจา้หน้าทีพ่ยาบาล
ภาคสนามตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั มบีรกิารพรอ้มเรยีกใชต้ลอด 7 วนัต่อสปัดาห ์

- บรกิารดา้นอาหาร โดยบรษิทั Trinity บรกิารอาหาร 3 มือ้ อาหารเชา้ พรอ้มอาหารว่าง
ตอนเยน็ โดยรายการอาหารไดร้บัการรบัรองจากนกัโภชนาการทีม่ใีบอนุญาต 

- บรกิารดา้นการศกึษา โดยโรงเรยีนในเขตไมอามี -เดด้  ซึง่เป็นผูช้่วยจดัใหม้กีารเรยีนการ
สอนตลอดปีโดยครูอาชพี รวมถงึการจดัใหม้กีารประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิเพื่อตดิตามกจิกรรม
ทางการศกึษาของเยาวชนทีถู่กปล่อยตวัไปแลว้ 

- บรกิารทางศาสนา โดยอาสาสมคัรทางดา้นศาสนา 

12 Wing  for  Life, Female Juvenile Residential Facility  
  WING มาจากคาํวา่ Women In Need of Greater Strength  
  หน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานเอกชนที่ทํางานประสานความร่วมมอืกบัระบบงานยุตธิรรม มี

เป้าหมายหลกัในการลดการกระทําผดิซํ้าในเดก็และเยาวชนหญงิ โดยเป็นศูนยร์บัการส่งต่อใหก้าร
ดแูลและชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชนหญงิทีต่ ัง้ครรภ ์ซึง่ตอ้งเขา้โปรแกรมการใหค้วามรู ้การสรา้งความ
ตระหนัก การดูแลตนเองขณะตัง้ครรภ์ การเตรยีมตวัเป็นมารดาและการเลี้ยงดูลูก การฝึกอาชพี 
เป็นตน้ การดาํเนินงานต่างๆ ไดร้บังบประมาณบางสว่นจากภาครฐั และเงนิบรจิาคจากภาคเอกชน  
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ข้อสรปุและข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยติุธรรมไทย 

 
      จากการศกึษาดูงานการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน ณ Miami-Dade County Juvenile 

Services Department (JSD) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ครัง้น้ี คณะศกึษาดงูานมขีอ้สรปุดงัน้ี 
1.  การดําเนินงานในระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  

มกีารประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่หน่วยงานในชุมชน   ทําใหส้ามารถกระจายบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบครอบคลุมพืน้ที่
กลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ยงัสามารถบรหิารจดัการการดูแลเด็ก เยาวชน เป็นรายบุคคลได้ ส่งผลให ้
การดําเนินงานในระบบกระบวนการยุตธิรรมเกดิประสทิธภิาพ อตัราการกระทําผดิ และการกระทํา
ผดิซํ้าลดลง และประหยดังบประมาณ 

2.  การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในชุมชน โดยมีทีม 
สหวชิาชพีใหก้ารบําบดัช่วยเหลอืทัง้แพทย ์พยาบาล นกัจติวทิยา นักสงัคมสงเคราะห ์นกักฎหมาย 
และอาสาสมัครชุมชน ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม สามารถส่งต่อข้อมูล  
และการประสานความรว่มมอืต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ ครอบคลุม ชดัเจน และเป็นระบบ 

3.  การมหีน่วยประสานงานกลางในระบบการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ช่วยให้การดําเนินงานบําบดัแก้ไข และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามราบรื่น สามารถเชื่อมประสานการทํางานไดอ้ย่างเป็นระบบ เดก็ เยาวชน และ
ครอบครวั ไดร้บัการปกป้องสทิธอิยา่งเหมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งสมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ 

4.  หน่วยงานต่างๆ ที่ร ับผิดชอบการดูแลเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มีจํานวนบุคลากรที่
ร ับผิดชอบงานหลักจํานวนไม่มาก แต่มีการเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่โดยจัดให้มี
อาสาสมัคร ซึ่งได้ร ับการฝึกอบรม และการให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ พร้อมทัง้มีใบ
ประกาศนียบตัรรบัรองความรูค้วามสามารถ ทาํใหม้บุีคลากรเพยีงพอต่อการดาํเนินงานในชุมชน 

5.  การพฒันากระบวนการยตุธิรรมเดก็และเยาวชนใหเ้กดิผลสาํเรจ็ ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งจรงิจงั 
และต่อเน่ือง  

6.  ระบบการประเมนิเพื่อคดักรองและจําแนกเดก็และเยาวชนที่มปีระสทิธภิาพ จะช่วยใหเ้ดก็
และเยาวชน ได้รบัการบําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟู ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  

7.  การพฒันาโปรแกรมในการบําบดัแก้ไข ฟ้ืนฟูต่างๆ จากการวเิคราะหส์ภาพปญัหา และผล
การศกึษาวจิยั ช่วยใหเ้น้ือหาของโปรแกรมในการบําบดัมคีวามเหมาะสม สามารถใชป้ระโยชน์ได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ  

8.  การตดิตามและการประเมนิผลดว้ยการใชร้ะบบ Case Management ช่วยใหก้ระบวนการ
ช่วยเหลอืแดก็ เยาวชนและครอบครวั เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล เกดิระบบการดแูลและส่งต่อขอ้มลู
อยา่งต่อเน่ือง สามารถลดอตัราการกระทาํผดิ และการกระทาํผดิซํ้าได ้
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จากขอ้สรปุดงักล่าวขา้งตน้ คณะศกึษาดงูานมขีอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบการปฏบิตัต่ิอ
เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมไทย ดงัน้ี 

1.   การพฒันาระบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมไทย ควรมกีาร
พฒันาระบบหลกัทีส่าํคญั 3 ระบบ คอื  

1.1 ระบบการคดักรองและการจาํแนก  
1.2 ระบบการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
1.3 ระบบการตดิตามประเมนิผลหลงัปล่อย 

2.  ทุกขัน้ตอนของการพฒันาควรเน้นที่การมสี่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้ได้มาก
ทีส่ดุ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน่ ศาลเยาวชนและครอบครวั กรมคุมประพฤต ิกรมพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิกรมสุขภาพจติ ตํารวจ องคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบล และ NGO  

3.  ควรเน้นการมสี่วนร่วมของครอบครวั และชุมชนของเดก็และเยาวชน ในทุกกระบวนการการ
ดแูลเดก็และเยาวชน 

4.  กระบวนการในการพฒันาควรเน้นทีป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การปกป้องประโยชน์ใหเ้กดิกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวั  โดยใชท้รพัยากรทีม่จีํากดัทัง้บุคลากร 
งบประมาณ หรอือื่นๆ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

5.  ควรพฒันาระบบการหนัเหคดใีหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยแบ่งตามประเภทคด ี3 แบบ ดงัน้ี 
5.1 คดกีระทาํผดิเลก็น้อย ควรพจิารณาใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถอยูก่บัครอบครวั

ของตนเองได ้ 
5.2 คดกีระทําผดิที่แรงขึ้น และครอบครวัมศีกัยภาพในการดูแล ควรพจิารณาให้

เด็กและเยาวชนอยู่กับครอบครัวได้ แต่อยู่ภายใต้กระบวนการในการคุม
ประพฤต ิ

5.3 คดกีระทําผดิรา้ยแรง และครอบครวัไม่มศีกัยภาพในการดูแล ควรใหเ้ดก็และ
เยาวชนเขา้สูก่ระบวนการในสถานพนิิจฝึกอบรม 

6.  การพฒันาเครื่องมอืในการประเมนิเพื่อการคดักรองและการจําแนก ควรเน้นทีป่ระสทิธภิาพ
ในการใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน และเป็นขัน้ตอน มคีวามถูกต้องแม่นยํา สามารถส่งต่อขอ้มูลต่างๆ 
ใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดค้รบถว้น  

7.  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการคุมประพฤต ิควรมรีะบบการตดิตามและช่วยเหลอืเดก็
และเยาวชนทีม่ทีศิทางในแนวเดยีวกนั และทํางานประสานร่วมกนัเป็นทมี โดยเน้นการมสี่วนร่วม
ของครอบครวั และชุมชน 

8.  ควรพฒันาระบบการตดิตามและการประเมนิผลดว้ยการใชร้ะบบ Case Management เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการชว่ยเหลอืเดก็ เยาวชน และครอบครวั  

9.  บุคลากรทีม่สี่วนร่วมในการดแูลเดก็และเยาวชนทุกคน ควรไดร้บัการฝึกอบรมพฒันาความรู้
และทกัษะอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน 
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10. ควรมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนางาน พร้อมทัง้จัดทําระบบฐานข้อมูลวิจัย  
เพือ่เป็นแหล่งความรู ้สามารถสบืคน้และอา้งองิได ้

11. ควรให้สื่อมสี่วนร่วมในการประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์ส่งเสรมิป้องกนัการกระทําผดิของ 
เดก็และเยาวชน ตลอดจนรว่มปลุกกระแสสงัคมในการใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนคนืสูส่งัคม 
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บทท่ี 7 
บทสรปุและเสนอแนะ 

 
บทสรุปจากการศกึษาทางเอกสาร บทสมัภาษณ์ การสํารวจความคดิทางแบบสอบถาม  

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร กบัผู้พพิากษาและบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครวั รวมทัง้การประชุม 
กบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน รวมทัง้การศึกษาดูงาน
กระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนในเมอืง Miami Dade มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เรือ่ง “การพฒันาระบบการปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม” มดีงัต่อไปน้ี 

7.1 บทสรปุภาพรวมเก่ียวกบัการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟ ูและติดตามเดก็และเยาวชนท่ีเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรม 

               7.1.1 สิทธิเดก็และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรมกบัความจาํเป็นในการพฒันาระบบ
การจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟ ู และติดตามเดก็และเยาวชนท่ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัศาลยติุธรรม 

      สทิธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้รบัการรบัรองเป็นอย่างดจีากกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ รวมทัง้จากการพฒันาแนวคดิใหม่ๆ  ดงันัน้ ศาลเยาวชน
และครอบครวั รวมทัง้หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนทุกฝา่ย จําเป็นตอ้งเคารพ
สทิธแิละวางแนวปฏบิตัติ่อเดก็อยา่งเหมาะสม ซึง่มหีลกัการทีส่าํคญัๆ หลายประการ 
       หลกัประโยชน์สงูสดุของเดก็ (The Best Interest of the Child) เป็นหลกัการสาํคญัทีเ่ป็น
หวัใจของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) ทีทุ่กฝา่ยถอืปฏบิตั ิใน
หน่วยงานยุตธิรรมทีม่หีลายหน่วยงานนัน้ หากทุกหน่วยเหน็วา่ตนเองมคีวามสาํคญั กย็อ่มถอือํานาจไว้
เพยีงฝา่ยเดยีว แต่ถา้หากทุกฝา่ยเหน็ประโยชน์ของเดก็คอืความสาํคญัสงูสดุ ยอ่มจะทาํใหเ้ดก็ไดร้บัการ
ดูแลอย่างเหมาะสมมากทีสุ่ด ดงันัน้ การปฏบิตัิต่อเดก็และเยาวชนด้วยประการใดที่จะทําใหเ้กดิการ
กระทบกระเทอืนต่อกายหรอืจติใจควรหลกีเลีย่งใหม้ากทีส่ดุ ตวัอยา่งในเรือ่งของการจาํแนกประเภทเดก็ 
แค่เพยีงเดก็ตอ้งถูกตัง้คําถามหลายครัง้หลายหนในคําถามเดมิๆ จากเจ้าหน้าทีต่ํารวจ เจ้าหน้าทีก่รม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  ก็คงจะทําให้เด็กได้รับความ
กระทบกระเทอืนทางจติใจแล้ว กจิกรรมต่างๆ จงึต้องออกแบบบนการเคารพสทิธขิองเดก็เป็นสําคญั 
และใหก้ระทบกระเทอืนต่อเดก็น้อยทีส่ดุ 

     หลกัการมสีว่นรว่มของเดก็ ทาํใหเ้ดก็มบีทบาทในการกําหนดชะตาชวีติของตนเองมากขึน้
ในขัน้ตอนของคดคีวามต่างๆ หลกัความร่วมมอือย่างเป็นหนึ่งเดยีวในการทํางานของผู้ที่เกี่ยวข้อง   
(Co-Operation and Integration) กน็ับเป็นหลกัการทีส่ําคญัทีห่น่วยงานทีม่หีน้าทีพ่ทิกัษ์สทิธแิละ
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เสรภีาพเดก็และเยาวชนจกัต้องประสานความร่วมมอืในการดูแลเดก็และเยาวชน หลกัการมสี่วนร่วม 
ของชุมชนและประชาชน (Participation) ในกระบวนการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และตดิตาม กท็าํใหภ้าค
ประชาสงัคมเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

      สําหรบัหลกัความหลากหลาย (Diversity) ของโปรแกรมและกจิกรรมทีจ่ะดําเนินการ 
บุคลากรและหน่วยงานในการดาํเนินการ จะเชือ่มโยงกบัหลกัการใชร้ะบบเปิด (Open System) มากกวา่
ระบบปิด เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้พีฒันาการทีเ่ป็นอสิระ ซึง่จะตอ้งพฒันาควบคูไ่ปกบัหลกัความเป็นเอกภาพของ
มาตรการต่างๆ (Unification of Measure) เพื่อไมเ่กดิสองมาตรฐาน โดยคาํนึงถงึหลกัการปฏบิตัใิห้
เหมาะสมเป็นการเฉพาะราย (Individualization of Treatment) และอาจจะตอ้งใชห้ลกัการตรวจสอบโดย
ศาล (Judicial Review) ประกอบดว้ย สาํหรบักจิกรรมทีอ่าจจะมกีารกระทบสทิธแิละเสรภีาพของเดก็
และเยาวชน  

      นอกเหนือจากนี้ หลกัการพฒันาระบบยุตธิรรมเพือ่การบาํบดั (Therapeutic Justice) เป็น
พฒันาการใหมท่ีม่องระบบยุตธิรรมในการแกไ้ขปญัหาแบบองคร์วม (Holistic Approach) ดงันัน้ หาก
เด็กและเยาวชนมปีญัหาทางร่างกาย แพทย์ที่ดูแลทางกายต้องเข้ามาช่วยดูแลบําบดัควบคู่ไปกบั
เจา้หน้าทีด่า้นการยุตธิรรม การดแูลทางจติ ตอ้งมจีติแพทย ์นักจติเวช และนกัจติวทิยาเขา้มาช่วยดแูล 
เดก็ที่ด้อยโอกาส อาจมนีักสงัคมสงเคราะห์เขา้มาช่วยเหลอื เป็นการทํางานแบบมวีถิแีห่งการบําบดั 
(Therapeutic Approach) ความคดิทีส่าํคญันี้ ยงันําไปสูก่ารพฒันารปูแบบศาลแบบใหม ่ทีม่ไิดม้ไีวเ้พือ่
ทาํหน้าทีต่ดัสนิใหค้ดเีสรจ็ แต่ยงัตอ้งทาํหน้าทีแ่กไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเบด็เสรจ็ (Problem-Solving 
Courts) ซึง่เป็นรปูแบบศาลแบบใหมใ่นนามของศาลยาเสพตดิ (Drug Court) ศาลความรุนแรงใน
ครอบครวั (Domestic Violence Court) ศาลคดผีูม้ปีญัหาทางจติ (Mental Health Court) ศาลคนไรบ้า้น 
(Homelessness Court) รวมถงึศาลเดก็และเยาวชน (Juvenile Court) ดว้ย ซึง่หลกัความเป็นมอือาชพี 
(Professionalization) จะทําใหเ้กดิการสรา้งระบบสหวชิาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมกีารพฒันาองค์
ความรูใ้นทางวชิาการเพือ่มาแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ โดยมี
กระบวนการประเมนิทีเ่ป็นกลางเพือ่สรา้งมาตรฐานทีด่งีาม (Standardization) 

      จากแนวคิดและการรบัรองสทิธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจากกฎหมาย
ระหวา่งประเทศและกฎหมายภายในประเทศขา้งตน้ ทาํใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัมคีวามจําเป็นตอ้ง
พฒันาระบบการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมใหม้คีวาม
เหมาะสม และไดม้าตรฐานทีด่เีพือ่คุม้ครองสทิธขิองเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้มาสูศ่าลยตุธิรรม 

       7.1.2 บทสรุปเก่ียวกบัพฒันาการทางกฎหมายเก่ียวกบัระบบจําแนก บาํบดั ฟ้ืนฟ ู
และติดตามเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรม 

     กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนได้มี
พฒันาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงหลงัน้ีไดม้คีวามพยายามในแกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญตัจิดัตัง้



155 
 

 

และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั โดยมกีารนําหลกัการสากลทีคุ่ม้ครองสทิธแิละเสรภีาพเดก็
และเยาวชนมาใสไ่วห้ลายประการ จนอาจจะเรยีกไดว้า่เป็นการปฏริปูระบบยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน
ครัง้ใหญ่ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครวัไดผ้่านการพจิารณาจากรฐัสภาแลว้ในเดอืนกนัยายน 2553 ซึง่ในขณะนี้ สํานักงานศาล
ยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกฝ่าย และหน่วยงานยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนทุกฝ่าย  
ต่างกก็าํลงัเตรยีมการบงัคบัใชก้นัอยา่งจรงิจงัต่อไป 

     แนวคดิใหม่ๆ หลายเรื่องได้รบัการยอมรบัจากผู้จดัทําร่างกฎหมายทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
หลกัการเรื่องประโยชน์สูงสุดของเด็ก เรื่องการจดัการเด็กโดยระบบเปิด รวมทัง้เรื่องกระบวนการ
ยุตธิรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการหนัเหคดอีาญา (Diversion) อย่างไรกต็าม  
ในการจดัทํากฎหมายใหม ่กม็คีวามเหน็แตกต่างกนัอย่างมากเกีย่วกบัเรือ่งอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงาน
ต่างๆ ในการปฏบิตัติ่อเดก็ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทของศาลในการตรวจสอบการใชม้าตรการพเิศษกบั
เดก็และเยาวชน ทีบ่างฝ่ายประสงคจ์ะใหต้ดัสว่นน้ีออกไป แต่ฝ่ายศาลยุตธิรรมเหน็ว่าจะทําใหข้าดการ
ตรวจสอบและความรว่มมอืกนัในการทาํงาน ทัง้นี้ ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกฎหมายหลาย
ประเทศ แมก้ระทัง่กฎหมายของมลรฐัฟลอรดิาทีค่ณะทํางานวจิยัไดไ้ปศกึษาดูงานนัน้ ในความผดิโทษ
ไมเ่กนิ 1 ปี ซึง่ถอืเป็นความผดิเลก็น้อย (Misdemeanors) เจา้พนกังานกระบวนยุตธิรรมดา้นเดก็และ
เยาวชนอาจร่วมกบัพนักงานอยัการเลอืกมาตรการต่างๆ ใหแ้ก่เดก็ได้ แต่สําหรบัความผดิที่มคีวาม
รา้ยแรง ทีม่อีตัราโทษตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป (Felony) ศาลเยาวชนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดมาตรการทีเ่หน็ว่า
เหมาะสมกบัเดก็เชน่เดยีวกนั สาํหรบัเรือ่งอาํนาจในการตรวจสอบในเรือ่งอื่นๆ ตวัอยา่งเชน่การโยกยา้ย
เด็กออกจากสถานที่ควบคุมนัน้ ในต่างประเทศก็จะต้องมีการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการย้าย 
(Transfer Hearing) และกฎหมายกาํหนดอาํนาจการอนุญาตใหย้า้ยเป็นของศาลเชน่เดยีวกนั 
               จะเหน็ได้ว่า ระบบกฎหมายทีด่ ีจําเป็นที่จะต้องมกีารวางมาตรการในการควบคุมการใช้
ดลุพนิิจในการปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนใหเ้หมาะสม มฉิะนัน้ปญัหาจะเกดิเพิม่มากขึน้ ซึง่มใิชแ่คป่ญัหา
กบัตวัเดก็ แต่อาจจะเป็นปญัหาต่อสงัคมดว้ย ตวัอย่างเช่นเดก็ที่ควรจะถูกบําบดั แต่ถูกปล่อยออกไป
อย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจไปก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ สําหรับเด็กดีที่พลัดหลงเข้าไปใน
กระบวนการยุตธิรรม กส็มควรจะไดร้บัมาตรการทีเ่หมาะสมกบัปญัหาของเขา ดงันัน้ มาตรการพเิศษ
แทนการดาํเนินคดเีดก็และเยาวชนจงึมใิชแ่คเ่รือ่งไกลเกลีย่ใหค้ดจีบไป แต่ยงัตอ้งหมายถงึการพยายาม
สรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ หากทาํการศกึษาผา่นมติดิา้นพฒันาการทางกฎหมายของ
ไทย  ทีแ่มจ้ะมวีวิฒันาการมาโดยลําดบัประกอบกบัมพีลงัขบัเคลื่อนจากพนัธะกรณีทีป่ระเทศไทยทํา
ความตกลงเขา้เป็นภาคใีนอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็และในฐานะประเทศสมาชกิของสหประชาชาตใินอนั
ทีจ่ะยอมรบักฎอนัเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าขององค์การสหประชาชาตวิ่าดว้ยกระบวนการยุตธิรรมสําหรบั
เด็ก แต่ก็มีอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การพัฒนาการด้านกฎหมายเกิดความล่าช้าอย่างไม่น่าเชื่อ   
ดงัจะเหน็ว่ากระบวนการในการจดัทําร่างพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดี
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เยาวชนและครอบครวั พ.ศ. ...  เริม่มกีารดําเนินการตัง้แต่ปี 2545  แต่มาผ่านกระบวนการทางนิติ
บญัญตัใินเดอืน กนัยายน 2553  นบัเป็นเวลายาวนานถงึ 8 ปี ซึง่เป็นบทเรยีนทีม่คีณุคา่ต่อการนํามา
ศกึษาเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนในอนาคตเป็นอย่างยิง่ ขอ้ทีน่่าหยบิ
ยกขึน้พจิารณาว่าเป็นสาเหตุของปญัหา  ทีป่ฏเิสธไม่ไดก้ค็อืนโยบายของรฐับาลทีแ่ยกสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนออกจากสงักดัของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยไมม่จีุดยดึโยง  ทาํใหท้ศันคติ
ของผู้ปฏิบตัิงานในศาลเยาวชนและครอบครวัและกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนถูกบิดผนั 
จากการดําเนินงานร่วมกนั  ไปสู่การดําเนินงานในลกัษณะคู่ขนานกนั  มกีารแบ่งพื้นที่การทํางานถงึ
ขนาดวา่ ศาลเยาวชนและครอบครวัมหีน้าทีเ่พยีงพจิารณาพพิากษาคด ี การดาํเนินการหลงัคาํพพิากษา
เป็นบทบาทหน้าทีข่องสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนซึ่งต่อมาเปลี่ยนสถานะเป็นกรมพนิิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งขดักับหลกัการสากลที่มองเด็กเป็นศูนย์กลาง การปฏิบัติต่อเด็ก 
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันดําเนินการ 
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นสําคัญ ประกอบกับแนวคิดสากลเกี่ยวกับ 
การปฏบิตัติ่อเดก็หรอืเยาวชนยงัเป็นเรือ่งใหมแ่ละมผีลกระทบต่อการปรบัเปลีย่นบทบาทของหน่วยงาน
ในกระบวนการยตุธิรรมอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   
      ผลพวงจากสถานการณ์ดงักล่าวจึงนํามาซึ่งความขดัแย้งทางความคิดที่แสดงออกและ
ปรากฏใหเ้หน็ในรา่งกฎหมายทีม่กีารเสนอโดยสาํนกังานศาลยตุธิรรมและกระทรวงยตุธิรรมตลอดจนรา่ง
กฎหมายฉบบัอื่นทีเ่สนอเขา้สู่การพจิารณาของสภา จนต้องใชร้ะยะเวลายาวนานกว่าทีจ่ะสามารถตก
ผลกึแนวคดิไปในทศิทางเดยีวกนัได ้ ซึง่การรา่งกฎหมายภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าวย่อมมขีอ้จํากดัใน
การดาํเนินการ อนัสง่ผลใหบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายในบางมาตราถูกออกแบบขึน้โดยยงัไมส่อดคลอ้งกบั
หลกัการที่ควรจะเป็น  ซึ่งเป็นกรณีที่สมควรมกีารแก้ไขปรบัปรุงบทบญัญัติของกฎหมายกนัต่อไป  
แต่อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อมีการประกาศใช้ ย่อมถือเป็นก้าวย่างสําคัญ 
ดา้นพฒันาการทางกฎหมายในการปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมของไทย    

     บทเรยีนที่ได้จากข้อขดัข้องที่เกดิขึ้นในกระบวนการนิติบญัญัติในช่วงที่ผ่านมา สะท้อน 
ใหเ้หน็วา่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งยงัมขีอ้มลู ความรู ้และความเขา้ใจยงัแตกต่างกนั ทัง้ในเชงิแนวคดิ ทฤษฎ ี
ซึง่ยงัไมร่วมการปฏบิตัทิีแ่ต่ละฝา่ยจะตอ้งไปดาํเนินการต่อไป ดงันัน้ การพฒันาการทาํงานด้านเดก็
และเยาวชนในกระบวนการยุ ติธรรมทัง้ระบบจึงเป็นเรื่อง ท่ี มีความจําเ ป็นอย่าง ย่ิง  
ซ่ึงหมายความรวมถึงการเฝ้าระวงั ติดตาม และประเมินผลท่ีเป็นกลาง เพ่ือให้เกิดการพฒันาไป
ในทิศทางท่ีถกูต้องต่อไปด้วย 

     ในอนาคต ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่อยๆ 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบการทํางานแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการประสานงานกันในระหว่าง
หน่วยงานตา่งๆ มากยิง่ขึน้ และในทีส่ดุแลว้ การพฒันากฎหมายวา่ดว้ยเยาวชนและครอบครวัในอนาคต 
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ยงัอาจรวมถงึการจดัทาํประมวลกฎหมายดา้นเดก็และเยาวชน (Juvenile Code) ทีจ่ะรวบรวมมาตรการ
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนไวอ้ยา่งเป็นระบบทีด่ขี ึน้กวา่ในปจัจุบนั 

      7.1.3 บทสรุปเก่ียวกับพัฒนาการด้านองค์กรในการดูแลสิทธิเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยติุธรรม 

     พฒันาการดา้นองคก์รในการดแูลสทิธเิดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรมในระดบัโลก
นัน้ เกิดขึ้นที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่เป็นประเทศแรกของโลกที่จดัให้มกีารพิจารณาคดเีด็ก 
และเยาวชนโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2405 ต่อมา ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีส่องทีม่วีธิพีจิารณา
คดเีดก็และเยาวชนขึน้โดยเฉพาะเมือ่ปี พ.ศ. 2412  สาํหรบัในประเทศไทยกม็พีฒันาการมาอย่าง
ยาวนาน กล่าวคอื ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2450 มกีารตัง้โรงเรยีนดดัสนัดานเดก็ขึน้ ในปี พ.ศ. 2479 มกีารจดัตัง้
โรงเรยีนฝึกอาชพี ตามพระราชบญัญตัจิดัการฝึกและอบรมเดก็บางจําพวก ในปี พ.ศ. 2495 มกีารใช้
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเดก็และเยาวชน และในปี พ.ศ. 2534 มกีารใชพ้ระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและ
ครอบครวัขึน้ โดยแต่เดมิศาลเดก็และเยาวชนเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมี
สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็เป็นผูป้ฏบิตักิารภายใตก้ารกาํกบัดแูลของศาล ต่อมา ภายหลงัจากการแยก
ศาลออกจากกระทรวงยุตธิรรม ไดม้กีารจดัตัง้กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ทําใหภ้าระหน้าที่
หลายประการไดแ้ยกออกจากงานของศาลเป็นการเฉพาะ ภายหลงั เมือ่มกีารแกไ้ขกฎหมายว่าดว้ยการ
คุมประพฤต ิกท็ําใหก้รมคุมประพฤตเิขา้ไปมบีทบาทในส่วนของการสบืเสาะ สอดส่อง ตดิตาม รวมทัง้
คุมประพฤตเิดก็และเยาวชนดว้ย และนอกเหนือจากหน่วยงานยุตธิรรมแลว้ กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยก์ย็งัเป็นอกีหน่วยงานทีท่าํหน้าทีด่แูลเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งตามกฎหมาย
คุม้ครองเดก็ รวมทัง้มภีารกจิหลกัในเรือ่งของการสงเคราะหเ์ดก็อกีดว้ย 

      ยิง่ไปกว่านัน้ องค์กรสหวชิาชพีต่างๆ ต่างก็เขา้มบีทบาทในการช่วยเหลอืในการแก้ไข 
บาํบดั ฟ้ืนฟู เยยีวยาเดก็และเยาวชนควบคูก่นัไปดว้ย โดยโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตถิอืเป็น
องคก์รดา้นสขุภาพทีข่ ึน้กบัศาลยตุธิรรมและเป็นหน่วยงานทีพ่ฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นน้ีมาอยา่งยาวนาน 
นอกจากนี้ ยงัมหีน่วยงานด้านสุขภาพจิตของเด็ก หรือด้านการบําบดัยาเสพติด หรอืด้านการดูแล
สขุภาพเดก็ในภาพรวมในสว่นของกระทรวงสาธารณสุขมารว่มพฒันาในเรือ่งนี้ดว้ย และนอกเหนือจาก
หน่วยงานภาครฐัดงักล่าวแลว้ ในปจัจุบนั กย็งัมหีน่วยงานภาคประชาสงัคมทีเ่ขา้ไปมบีทบาทมากขึน้ใน
ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม 

      ปญัหาที่สําคญัเกี่ยวกบัเรื่ององค์กรที่มอีํานาจหน้าที่ในการพฒันาสทิธเิด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยตุธิรรมทีม่คีวามหลากหลาย จงึมกัเป็นเรือ่งของการขาดการประสานงานกนัอยา่งจรงิจงั 
โดยเฉพาะองค์กรในภาครฐันัน้ยงัขาดการทําความร่วมมอื ความเขา้ใจกนั ขาดการแลกเปลีย่นขอ้มูล 
และขาดการวางแผนงานรว่มกนั นอกจากนี้ ประเดน็เรื่องการใชอ้ํานาจทีข่ดัแยง้กนั หรอืทบัซอ้นกนัใน
บางเรือ่ง กส็ามารถนําไปสูค่วามขดัแยง้ในการดาํเนินการไดใ้นบางครัง้บางคราว ทาํใหก้ารพฒันาทีเ่ป็น
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เอกภาพเกดิขึน้ไดย้าก สาํหรบัองคก์รภาคเอกชน ยงัขาดการสนบัสนุนทีจ่ะใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพ
ใหม้บีทบาทเพิม่มากขึน้ในการปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม 

       7.1.4 บทสรปุในเรื่องแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และติดตาม
เดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรม 

       การปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัในยุคแรกเป็นการปฏบิตังิานทีเ่น้นบทบาทการ
สงเคราะห์ช่วยเหลอื แต่ต่อมาเมื่อเริม่ได้รบัอทิธพิลจากแนวคดิสากลเกี่ยวกบัการดําเนินคดเีดก็และ
เยาวชนทีก่ระทาํผดิกไ็ดม้กีารปรบับทบาทเขา้ระบบสูก่ารแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนอยา่งจรงิจงั 
มกีารทํางานร่วมกบัสหวชิาชพีแบบมอือาชพี มกีารปฏิรูปกระบวนทศัน์แบบใหม่ เน้นการสร้างองค์
ความรู ้และสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การประสานความรว่มมอื เน้นการป้องกนัควบคู่
ไปกบัการแกไ้ขปญัหา ในยุคใหมท่ีม่กีารปฏริปูกระบวนทศัน์ใหมใ่นกระบวนการยุตธิรรมดา้นเยาวชน
และครอบครวั รวมทัง้กระแสการพฒันากระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์ทาํใหม้กีารพฒันาระบบการ
จาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาล
ยตุธิรรมอยา่งจรงิจงั ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวัต่างมนีโยบายทีพ่ฒันางานไปขา้งหน้าในเชงิรกุ  
มกีารจดัตัง้โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตเิพือ่ชว่ยพฒันาระบบบาํบดัเดก็และเยาวชน มกีารจดัตัง้
สถาบนัพฒันากระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน ยิง่ไปกว่านัน้ สาํนักงานศาลยุตธิรรมยงัมกีาร
ส่งผู้พพิากษาไปเข้ารบัการศึกษาอบรมและการศึกษาต่อในต่างประเทศ มกีารจดัทําโครงการวิจยั  
และมกีารพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ แนวทางปฏบิตังิานและคูม่อืการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ทาํใหเ้กดิ
การพฒันางานไปไดอ้ยา่งมาก 

      แต่อย่างไรกต็าม ในการศกึษาผ่านมติกิารบงัคบัใชก้ฎหมายของบุคลาการในศาลเยาวชน
และครอบครวั ถงึจะกลา่วไดว้่ามพีฒันาการทีล่ํ้าหน้ากวา่พฒันาการดา้นกฎหมาย ดงัจะเหน็ไดว้า่มคีวาม
พยายามในการนํากระบวนการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูและติดตามเด็กและเยาวชน ตลอดจน
กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกมาปรบัใชใ้นกระบวนพจิารณาของศาล  โดยอาศยัการตคีวามกฎหมายที่
บญัญตัไิวอ้ยา่งกวา้ง ๆ แต่เนื่องจากการขาดความชดัเจนของบทบญัญตักิฎหมายนี้เอง ประกอบกบัศาล
เยาวชนและครอบครวักลางยงัไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากสาํนักงานศาลยุตธิรรมใหส้ามารถพฒันาการ
ปฏบิตัิงานตามแผนงานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้พฒันาการด้านการปฏบิตัิงานของศาล
เยาวชนและครอบครวัของไทย  มอิาจพฒันาต่อยอดใหม้คีวามยัง่ยนืได ้เมือ่มกีารพฒันามาถงึจุดหนึ่งก็
ต้องหยุดชะงกัไปเพราะการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวักลางขึ้นอยู่กบันโยบายของ
ผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางแต่ละบุคคล  ไมม่รีปูแบบการดาํเนินงานตามนโยบายแผนงาน
ของหน่วยงาน จงึเป็นทีน่่าเสยีดายทีก่ารพฒันาการดา้นแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู 
และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัศาลยุติธรรมจึงยงัไม่
สามารถกาํหนดทศิทางใหเ้กดิเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นองคร์ว่ม โดยยดึหลกัประโยชน์สงูสดุ
ของเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมคีวามยัง่ยนื  



159 
 

 

7.2 บทสรุปเก่ียวกบัการจาํแนก แก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู และติดตามเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยุติธรรม จากการประมวลข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่ม 

 ในการศกึษาวจิยัขัน้ที ่1 สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์ไดท้ําการศกึษาสภาพปญัหาในระบบการ
ปฏบิตัติ่อเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 
และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้เพื่อเป็นขอ้มลูในการออกแบบเครื่องมอืดา้นการจําแนก ดา้นการ
แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูและดา้นการตดิตามเดก็และเยาวชน โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
ภาพรวมทัว่ไปดา้นการจาํแนกเดก็และเยาวชน การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน และการตดิตาม
เดก็และเยาวชนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งศาลยตุธิรรม รวมทัง้ขอ้มลูดา้นการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร
และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ส่งไปยงัข้าราชการตุลาการ (อธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้
พิพากษา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  ผู้พิพากษา  และผู้พิพากษาอาวุ โส )  ผู้พิพากษาสมทบ  
และผูอ้ํานวยการของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศ แลว้นํามาประมวลผลและนําเสนอผลทีไ่ด้
จากแบบสอบถาม จดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผู้ปฏิบติังานในศาล
เยาวชนและครอบครวั ไดแ้ก ่ขา้ราชการตุลาการ (อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา ผูพ้พิากษา
หวัหน้าศาล ผูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาอาวุโส) ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดแ้ก่ นักวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา นักวชิาการอสิระ องคก์รเอกชนดา้นเดก็ และเจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม รวบรวมขอ้มลูระดมสมอง รบัฟงัขอ้วจิารณ์ และใหข้อ้เสนอแนะ ใน
เรื่องการจําแนก แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาล
ยตุธิรรม ดงันี้ 
        7.2.1 ปัญหาในระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เก่ียวกบัการจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั  
พบว่ามีสภาพ ดงัน้ี   
        การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามและจดัประชุมกลุ่ม (รอ้ยละ Focus Group) ผูป้ฏบิตังิาน
ในศาลเยาวชนและครอบครวัและกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ เหน็ตรงกนัว่า การจาํแนกเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการ
คัดกรองเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัง้แต่เริ่มแรก ข้อมูลจาก
แบบสอบถามพบว่าขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ สว่นใหญ่เหน็วา่การจาํแนก
ประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิมคีวามจาํเป็น แตค่วรทาํครัง้เดยีวเพือ่ไมใ่หก้ระทบกระเทอืนตอ่เดก็
และเยาวชน (รอ้ยละ 25.2) ทาํหลายครัง้ไดเ้ฉพาะกรณทีีจ่าํเป็นเพือ่ตรวจสอบปญัหาพเิศษเท่านัน้ (รอ้ย
ละ 45.8) และยงัเหน็ว่าการจําแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชนเพื่อประโยชน์ในการกําหนดแนว
ทางแกไ้ขและจดัรปูแบบกจิกรรมเพื่อการบําบดั (รอ้ยละ 86.8) เพื่อหาสาเหตุการกระทําผดิ (รอ้ยละ 
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84.5) จําแนกในขัน้ตน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ (รอ้ยละ 69.5) เพื่อหาขอ้มลูเตรยีมความพรอ้มใหค้วาม
ชว่ยเหลอืกอ่นปลอ่ยและหลงัปลอ่ยสูส่งัคม (รอ้ยละ 68.8)  
      ในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชน รายงานการสบืเสาะเป็นส่วนหนึ่งของการ
จาํแนกทีเ่สนอศาล ขอ้มลูจงึตอ้งไดม้าตรฐาน แต่ส่วนใหญ่เหน็ว่าขอ้มลูของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัใน
รายงานการสบืเสาะจากสถานพนิิจฯ มรีายละเอยีดไม่เพยีงพอเท่าทีค่วร เพราะรายงานการสบืเสาะมี
รปูแบบทีต่ายตวั ไมม่รีายละเอยีดทีช่ดัเจน บางครัง้ขาดความเป็นปจัจุบนั อกีทัง้ขอ้มลูทีไ่ดม้าสว่นใหญ่
เป็นเชงิลงโทษมากกว่าแกไ้ขเดก็และเยาวชน ไม่ไดจ้ําแนกแยกกลุ่มและไมไ่ดว้เิคราะหห์าศกัยภาพใน
เชงิบวกหรอืในเชงิลบของเดก็และเยาวชน เพื่อนําเดก็และเยาวชนเขา้สูก่ารแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูไดต้าม
สภาพปญัหา แมจ้ะมขีอ้เสนอแนะแต่มใิช่ขอ้เสนอแนะทีจ่ะนําไปแกไ้ขดา้นจติวทิยาหรอืสงัคม ทัง้นี้ 
เนื่องจากขาดบุคลากรทีม่คีวามเชี่ยวชาญในการจําแนก และเหน็ว่าการจําแนกเดก็และเยาวชนเพื่อ
ประกอบการพจิารณาคดคีวรมลีกัษณะเฉพาะ เพราะเดก็และเยาวชนมปีญัหาต่างกนั พฤตกิารณ์การ
กระทาํผดิมคีวามรา้ยแรงต่างกนั ควรลงรายละเอยีดเชงิลกึ เพือ่ใหส้ามารถนําผลไปใชก้บัทกุหน่วยงานที่
มคีวามจาํเป็นตอ้งนําขอ้มลูไปใชไ้ดต้่อ ทัง้จะไมเ่ป็นการตอกยํ้า สรา้งปมดอ้ยใหแ้กเ่ดก็จากการนําเดก็มา
สมัภาษณ์ซํ้าอกี   

           ขอ้มลูทีค่วรลงรายละเอยีด เชน่ มลูเหตุจงูใจในการกระทาํผดิ เน้นพฤตกิารณ์ทีเ่ป็นสาเหตุ
ในการกระทําความผดิ กรณีคดทีีม่คีวามซบัซ้อนควรใชส้หวชิาชพี เช่น นักจติวทิยา แพทย์ นักสงัคม
สงเคราะห ์เขา้ช่วยในหาขอ้มลูเชงิลกึ ขอ้มลูทีส่ามารถทดสอบสภาพจติของเดก็และเยาวชน และควร
ระบุแหล่งทีม่าของขอ้มูล เพื่อความน่าเชื่อถอื ขอ้มูลทีจ่ําแนกเดก็ทีก่ระทําความผดิได้ตามพฤตกิรรม 
ลกัษณะความผดิ ความรุนแรง ไมร่นุแรง และขอ้มลูทีว่เิคราะหศ์กัยภาพเดก็และเยาวชนในเชงิบวกและ
เชงิลบ เพื่อเสรมิสรา้ง และแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน ขอ้มลูจากผูป้กครองเพื่อใชป้ระกอบการจดัทํา
แผนการแก้ไข บําบดั ควรมขีอ้มูลทีแ่สดงศกัยภาพในการดูแลเดก็และเยาวชนของครอบครวั ชุมชน 
โรงเรยีนทีล่ะเอยีดและชดัเจนอนัจะนําไปสูก่ระบวนการทางกจิกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งขอ้มลูจาก
แบบสอบถามพบว่าขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ สว่นใหญ่เหน็วา่ขอ้มลูเรื่อง
ครอบครวั (รอ้ยละ 92.8) สุขภาพจติ (รอ้ยละ 89.1) ชุมชน (รอ้ยละ 79.3) สุขภาพกาย (รอ้ยละ 79.2) 
เพื่อน (รอ้ยละ 75.3) โรงเรยีน/คร ู(รอ้ยละ73.7) คาํแนะนําเกีย่วกบัศกัยภาพของครอบครวัในการดแูล
เดก็ (รอ้ยละ 72.1) คาํแนะนําเรือ่งการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเยยีวยาเดก็ (รอ้ยละ 69.9) ผลการประเมนิความ
เสีย่งของเดก็ (รอ้ยละ 64.5) ผลการประเมนิความตอ้งการของเดก็ (รอ้ยละ 58.8) และคาํแนะนําเกีย่วกบั
ศกัยภาพของชมุชนในการดแูลเดก็ (รอ้ยละ 45.7) ลว้นแต่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพจิารณาคดี
ทัง้สิน้ 

      ในทางปฏบิตัหิากขอ้มลูของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัในรายงานการสบืเสาะมรีายละเอยีดไม่
เพยีงพอผูพ้พิากษาสมทบจะชว่ยสอบถามขอ้มลูจากเดก็และเยาวชนผูก้ระทําผดิเพิม่เตมิเพื่อหาสาเหตุ
ในเชงิลกึหรอืผู้พพิากษาที่ออกนัง่พจิารณาสัง่ให้มกีารสบืหาขอ้มูลเพิม่เติม ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
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พบวา่มศีาลประมาณรอ้ยละ 22.0 ทาํการจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ผูท้ีท่าํการจําแนก 
คอื ผูพ้พิากษาสมทบ (รอ้ยละ 60.9) ผู้พพิากษา (ร้อยละ 44.7) และเจ้าหน้าที่ศาล (ร้อยละ 26.3) 
ตามลําดบั ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง(รอ้ยละ 44.7) รวมทัง้สมัภาษณ์
ผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 44.7) ดว้ย แต่ศาลสว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 65.0 ไมม่กีารทาํการจําแนกประเภท 
เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ เน่ืองจากเหน็วา่ไมม่คีวามรูเ้พยีงพอและขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม (รอ้ยละ 41.4) 

      อย่างไรกต็ามยงัพบว่าขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจข้อมูลที่ได้รบัจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 62.4) และกรมคุม
ประพฤต ิ(ร้อยละ 54.6) เหน็ว่าหน่วยงานที่ควรทําหน้าทีใ่นการจําแนกเดก็และเยาวชนกระทําผดิ 5 
อนัดบัแรก คอื สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 90.7) ศาลเยาวชนและครอบครวั (รอ้ยละ 
58.2) สาํนักงานคมุประพฤต ิ(รอ้ยละ 50.2) กรมสขุภาพจติ (รอ้ยละ 35.9) และองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 
(รอ้ยละ 24.6) 
       7.2.2 ปัญหาในระบบการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เก่ียวกบัการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั  
พบว่ามีสภาพ ดงัน้ี   
   7.2.2.1 การแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟใูนภาพรวม 
           จากการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามและจดัประชมุกลุม่ (Focus Group) ผูป้ฏบิตังิานใน
ศาลเยาวชนและครอบครวัและกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ เหน็ว่าการ แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนเป็นอกี
ส่วนทีส่าํคญั รปูแบบและกระบวนในการบาํบดัท่ีมีประสิทธิภาพย่อมช่วยให้การแก้ไข บาํบดั 
ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนประสบความสาํเรจ็ และเหน็ว่ากระบวนการบาํบดัมทีัง้ระบบปิดและระบบเปิด 
เมือ่ระบบราชการไมส่ามารถดแูลไดท้ัว่ถงึ จงึควรเปิดโอกาสใหฝ้า่ยเอกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ข 
บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน ซึง่มลูนิธหิรอืองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ ทีท่ํางานดา้นเดก็และเยาวชนมี
จุดเดน่ จุดดอ้ยแตกต่างกนัตามลกัษณะความถนัดขององคก์ร ดงันัน้จงึควรมกีารรวบรวมองคก์รต่างๆ 
เพือ่เป็นขอ้มลูในการเลอืกสง่ต่อเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิตามความถนดัขององคก์รนัน้ๆ มารบั
การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูตามโปรแกรม และควรมกีารจดัศูนย์ขอ้มูลด้านการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู โดยมี
หน่วยงานเฉพาะขึน้มารบัผดิชอบบูรณาการขอ้มลูพรอ้มทําคู่มอืในการดาํเนินการ โปรแกรมการแกไ้ข 
บําบดั ฟ้ืนฟูต้องมคีวามหลากหลายเพื่อรองรบัประเภทของเดก็ทีร่อการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู  จงึต้องมี
หน่วยงานกลางทีท่ําหน้าทีพ่ฒันาสรา้งหน่วยบําบดัและพฒันาการทํางานในภาพรวม โดยส่วนภาครฐั
เองตอ้งเขา้มาสนบัสนุนจดัสรรงบประมาณ 
          ผลสาํรวจขอ้มลูจากแบบสอบถามพบวา่รปูแบบการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํ
ผดิทีห่น่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยตุธิรรมเดก็และเยาวชนใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย (รอ้ยละ 
77.7) มคีวามเหมาะสมกบัปญัหาของเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 62.1) และมมีาตรฐานตามหลกัวชิาการ (รอ้ย
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ละ 56.8) และเหน็ว่าในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํผดิควรนําครอบครวัเขา้มามสีว่นร่วม 
(รอ้ยละ 88.6) นําชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม (รอ้ยละ 79.0) และนําผูเ้สยีหายเขา้มามสีว่นรว่ม (รอ้ยละ 58.2)  
          มขีอ้น่าสงัเกตว่าเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาเพื่อกําหนดมาตรการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู
ต่างๆ สว่นใหญ่ยงัใหค้วามสาํคญักบัฐานความผดิทีก่ระทาํและอตัราโทษ (รอ้ยละ 40.4) พฤตกิรรมแหง่
คด ี(ร้อยละ 30.7) ส่วนการสํานึกผดิของเดก็และเยาวชน (ร้อยละ 12.5) การใหก้ารรบัสารภาพ (ร้อยละ 
10.4) สว่นโอกาสในการกลบัตวั (รอ้ยละ 4.5) ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 0.9) และการเยยีวยา
ผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 0.6) กลบัใหค้วามสาํคญัในลาํดบัทา้ยๆ 
            สาํหรบัความพงึพอใจต่อการดาํเนินงานเกีย่วกบัประเภทกจิกรรม/โปรแกรมดา้นการ แกไ้ข 
บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอก สว่นใหญ่ยงัรูส้กึพอใจถงึพอใจมากต่อการดําเนินงาน
เกีย่วกบัประเภทกจิกรรม/โปรแกรมดา้นการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอกทีจ่ดั
ขึน้ เช่น สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ (รอ้ยละ74.1) ศูนยฝึ์กและอบรม 
(รอ้ยละ 68) กจิกรรมหรอืโปรแกรมสาํหรบับดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง (รอ้ยละ 47.6) โรงพยาบาลตุลา
การเฉลมิพระเกยีรต ิ(รอ้ยละ 30.0) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(รอ้ยละ 29.7) 
เครอืขา่ยชมุชน (รอ้ยละ 27.3) บา้นกาญจนาภเิษก (รอ้ยละ 23.9) หน่วยงานอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นความดแูลของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 21.4) แต่ถึงกระนัน้ก็ยงัเห็นว่าหน่วยงานต่างๆ ควร
ปรบัปรุงพฒันางานดา้นการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 5 ลําดบัแรก คอื หน่วยงานต่างๆ ควร
ทาํงานเชิงบูรณาการร่วมกนัมากย่ิงขึ้น เพ่ือความเป็นเอกภาพ และการทาํงานท่ีสอดคล้องกนั
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (ร้อยละ 38.1) ควรมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ/บุคลากร/
สถานท่ี/อุปกรณ์ (ร้อยละ 10.2) ควรทาํงานอย่างจริงจงัและดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 
9.0) ควรพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้เข้าใจในกระบวนการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูให้มาก
ย่ิงขึ้น (ร้อยละ 6.3) ควรจดัทาํโครงการเก่ียวกบัการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูโดยให้เดก็และเยาวชนมีส่วน
รว่มมากขึน้ (รอ้ยละ 4.4)  

         นอกจากนี้ยงัเหน็วา่หน่วยงานทีส่มควรมสีว่นรว่มในงานดา้นการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชน 5 หน่วยงานแรก คอื กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(รอ้ยละ 10.9) สถาน
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 9.4) กระทรวงศกึษาธกิาร (รอ้ยละ 8.0) กระทรวง
สาธารณสขุ เชน่ กรมสขุภาพจติ (รอ้ยละ 6.6) และชุมชน/เครอืขา่ยชมุชน (รอ้ยละ 6.1) เชน่ กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ควรมสี่วนร่วมในการจดัอบรมหลกัสูตรวชิาชพีต่างๆ หรอื
จดัหางานให้แก่เด็กและเยาวชน, จัดกิจกรรมเป็นประจําด้านการส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หรอืสนบัสนุนดา้นงบประมาณ/บุคลากรกบัหน่วยงานทีท่าํงานดา้นการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน ส่วนสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนควรมสี่วนร่วม เป็นศูนยก์ลางประสานงาน 
 เพื่อการดูแลและสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนและครอบครวัเต็มรูปแบบ หรอืควรวางแผนยุทศาสตร ์
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ในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน ร่วมกบัองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน  
เป็นตน้ ในภาพรวมส่วนใหญ่เหน็ว่าศาล (ร้อยละ47.9) ควรเป็นผูป้ระสานงานระหว่างหน่วยงานทัง้
ภาครฐั หรือองคก์รด้านเดก็และเยาวชนต่างๆ ให้มาทาํงานร่วมกนั เพื่อให้เกิดการจดักิจกรรมแก้ไข 
บาํบดั ฟ้ืนฟ ูหน่วยงานลาํดบัถดัไปทีค่วรเป็นผูป้ระสานงานคอืกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ย
ละ 30.6) และบางสว่นเหน็วา่ศาลควรทาํบางสว่น และใหห้น่วยงานอื่นทาํบางสว่น (รอ้ยละ 12.9)   
           ในสว่นของรปูแบบการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู เหน็วา่ รปูแบบการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู ควรเน้นระบบ
เปิดมากกว่าระบบฝึกอบรมแบบปิดที่มกีารควบคุมตวัเดก็และเยาวชน (ร้อยละ 63.9) แต่อย่างไรก็ตาม
ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ ยงัมคีวามพอใจต่อการฝึกอบรมเดก็และเยาวชน
แบบมกีารควบคุมตวัถงึรอ้ยละ 63.8 กรณไีมม่ศีนูยฝึ์กและอบรมตัง้อยูใ่นเขตศาลเยาวชนและครอบครวั 
ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรส่งเดก็และเยาวชนไปศูนย์ฝึกและอบรมประจําเขตนัน้ๆ (ร้อยละ69.5) หรอืส่งไป
สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ (รอ้ยละ 66.5) และ เหน็ควรสง่ไป
สถานที่อื่น (ร้อยละ 3.2) เช่น องค์กรภาครัฐบาล/เอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ม ี
ความพร้อม ศูนย์พฒันาฝีมอืแรงงาน/ศูนย์ฝึกอาชพีของรฐับาลหรอืเอกชน หรอืสถานศกึษา เป็นต้น 
สว่นทีไ่มพ่อใจการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั (รอ้ยละ 21.9) และเหน็วา่หน่วยงานที่
ทําหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวัควรเป็นกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เท่านัน้ (รอ้ยละ 52.0) หากไม่อยู่ในความดูแลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนต้องใหศ้าล
พิจารณาความเหมาะสม (ร้อยละ 21.9) และต้องให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรบัรอง
มาตรฐาน (รอ้ยละ 11.0) รวมทัง้ตอ้งใหอ้าํนาจศาลเยาวชนและครอบครวัในการตดิตามการฝึกอบรมเดก็
และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวัดว้ย (รอ้ยละ 76.0) เพราะเพือ่ทราบความกา้วหน้าในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมของเดก็ว่าดขีึน้หรอืไมเ่พยีงใด เพื่อเป็นขอ้มลูในการเปลีย่นแปลงคําพพิากษา เพื่อทราบว่า
วธิกีารทีศ่าลใชก้บัเดก็และเยาวชนแต่ละคนมคีวามเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชนหรอืไม ่เป็นตน้ แต่รอ้ย
ละ 12.6 เหน็วา่ศาลเยาวชนและครอบครวัไมค่วรเขา้ไปตดิตามการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีาร
ควบคมุตวั เนื่องจากมหีน่วยงานทีท่าํหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบโดยตรงอยูแ่ลว้ เชน่ กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชน ศนูยฝึ์กและอบรม เป็นการเพิม่ภาระใหศ้าลเกนิความจาํเป็น หรอืศาลตอ้งวางตวัเป็นกลางและ
ไมท่าํใหห้น่วยงานทีร่องรบังานต่อจากศาลรูส้กึวา่ถกูควบคมุการทาํงานมากเกนิไป เป็นตน้  
         สว่นการพกัหรอืลดการฝึกอบรมในสถานทีฝึ่กและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัและการพกั
การลงโทษจําคุกหรอืการลดการลงโทษจําคุกเด็กและเยาวชนมีความเห็นตรงกนัว่าต้องขอให้ศาล
อนุญาตกอ่นเสมอ  
         สําหรบัวธิีการติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและ
อบรมแบบมกีารควบคุมตวัหรอืเรอืนจํา ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลเดก็และ
เยาวชนส่งรายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ (รอ้ยละ 84.7) ใหผู้พ้พิากษาสมทบเขา้ไปตรวจสอบตดิตาม
เดก็หรอืเยาวชนได้ (ร้อยละ 65.7) ให้องค์การด้านเดก็และเยาวชนเขา้ไปตรวจสอบติดตามเดก็หรอื
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เยาวชน (ร้อยละ 46.6) ให้ผู้พพิากษาเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได้ (ร้อยละ 38.9) 
ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล (รอ้ยละ 38.1) ใหเ้จ้าหน้าทีศ่าลเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
(รอ้ยละ 33.9) ใหชุ้มชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้(รอ้ยละ 28.5) เรยีกเจา้หน้าที่
เกีย่วขอ้งมาสอบถามได ้(รอ้ยละ 25.1) เป็นตน้ แต่อกีรอ้ยละ 2.5 เหน็วา่ศาลไมค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
         กรณีหน่วยงานภายนอกเป็นผูด้าํเนินการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนสว่นใหญ่
เห็นควรให้อํานาจศาลเยาวชนและครอบครวัมหีน้าที่ตรวจสอบและประเมนิผล เช่น ให้หน่วยงานที่
รบัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ (รอ้ยละ 85.2) ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อ
ศาล (รอ้ยละ 64.2) ใหศ้าลเขา้ตรวจเยีย่มสถานที ่(รอ้ยละ 52.5) หรอืเรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมา
สอบถามได ้(รอ้ยละ 30.9) และมเีพยีงรอ้ยละ 3.3 เหน็วา่ศาลไมค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
           7.2.2.2 การแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชนกระทาํผิดโดยศาลเยาวชนและครอบครวั  
          ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ดําเนิน
โครงการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนกระทําผดิของศาลเยาวชนและครอบครวั ควรเป็นผู้
พพิากษาสมทบ (รอ้ยละ 89.7) รองลงมาควรเป็นเจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั (รอ้ยละ 71.3) 
และผูพ้พิากษา (รอ้ยละ 66.7) เป็นลําดบัสุดท้าย ส่วนรูปแบบการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
กระทําผิดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้อยู่ในปจัจุบันเห็นว่ามีความหลากหลาย (ร้อยละ 75.5) 
เหมาะสมกบัปญัหาของเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 68.9) ไดม้าตรฐานตามหลกัวชิาการ (รอ้ยละ 65.9) 
และในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํผดิมกีารนําครอบครวัของเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 
81.1) และชุมชน (รอ้ยละ 54.6) เขา้มามสีว่นรว่ม สว่นผูเ้สยีหายม ี2 ลกัษณะ คอื นําผูเ้สยีหายเขา้ไปมี
สว่นรว่ม (รอ้ยละ 40.6) และไมไ่ดนํ้าเขา้ไปมสีว่นรว่ม (รอ้ยละ 47.1)  
          สําหรบัปญัหาอุปสรรคในการดําเนินการ ส่วนใหญ่เหน็ว่าในศาลที่ตนปฏบิตัิงานไม่มี
ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ (รอ้ยละ 53.5) สว่นรอ้ยละ 32.2 เหน็วา่มปีญัหาและอุปสรรคเรือ่ง
งบประมาณและบุคลากรไมเ่พยีงพอหรอืไมม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 13.1) สว่น
ปญัหาอื่นๆ มเีพยีงเลก็น้อย เช่น ขาดความร่วมมอืจากเดก็และครอบครวัหรอืผูป้กครอง (รอ้ยละ 3.3) 
ปญัหาระบบการตดิตามผลหรอืการประเมนิผลภายหลงัการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 
2.1) ปญัหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (รอ้ยละ 1.6) เป็นตน้ 
          นอกจากน้ียงัเห็นว่ามกีารนํากระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์และมาตรการตาม
มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ. 2534 มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 83.2) สว่น
ทีเ่หน็ว่าในศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่กีารใชม้าตรการตามมาตรา 95 มรีอ้ยละ 6.6 ใหเ้หตุผลวา่ยงัไมพ่บ
พฤตกิารณ์แหง่คดทีีส่มควรใช,้ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัเพยีงพอแกก่ารพพิากษาคดแีลว้ , ยงัไมม่แีนวทางปฏบิตัทิัว่
ประเทศ/ผูบ้รหิารไม่มนีโยบายใหใ้ช,้ สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงคําพพิากษาไดต้ามเหตุปจัจยัอยู่แล้ว 
และทาํใหค้ดลีา่ชา้และมมีาตรการอื่นทีใ่ชไ้ดผ้ลมากกวา่ เป็นตน้  
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          รูปแบบการนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทไ์ปใช้ ส่วนใหญ่ใชใ้นการไกล่เกลีย่
ระหวา่งผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํผดิโดยมคีนกลาง (รอ้ยละ 87.5) การไกลเ่กลีย่เพือ่เยยีวยาแกไ้ข  (รอ้ยละ 
56.4) การประชุมกลุ่มเพือ่เยยีวยาแกไ้ข (รอ้ยละ 26.2) การประชุมกลุ่มครอบครวั (รอ้ยละ 25.5) และ
การประชุมกบัชุมชน (รอ้ยละ 17.8) สว่นทีเ่หน็ว่าไมม่กีารนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทไ์ปใชม้ี
รอ้ยละ 11.3  
          สําหรบัเหตุผลที่นํามาตรการมาใช้ รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคการใช้มาตรการตาม
มาตรา 95 รอ้ยละ 55.3 เหน็วา่มกีารนํามาตรการตามมาตรา 95 มาใชเ้พือ่เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็และ
เยาวชนไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหก้ลบัเป็นคนด ีเพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิคดขีองผูพ้พิากษา (รอ้ย
ละ 30.2) ใชใ้นกจิกรรมเพื่ออบรม สรา้งจติสํานึกแทนการลงโทษ (รอ้ยละ 1.1) การสบืเสาะขอ้เทจ็จรงิ
เกี่ยวกบัเดก็ และสาเหตุยงัไม่เพยีงพอที่จะทราบบุคลิกลกัษณะของเด็กตลอดจนสาเหตุของการกระทํา
ความผดิ นอกจากนัน้ยงัไม่แน่ใจว่าวธิกีารสําหรบัเดก็ในลกัษณะใดจงึจะเหมาะสมกบัเดก็ (รอ้ยละ 0.4) ใช้
กระบวนการเยยีวยาแกไ้ข เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งชว่ยกนัอบรมแกไ้ข (รอ้ยละ 0.4) เป็นตน้  
          ส่วนปญัหาและอุปสรรคการใช้มาตรการตามมาตรา 95 ส่วนใหญ่เห็นว่าศาลที่ตน
ปฏบิตังิานไมม่ปีญัหาและอุปสรรคจากการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 (รอ้ยละ 47.5) และเหน็วา่มี
ปญัหามรีอ้ยละ 14.0 เช่น ปญัหาคดลี่าชา้และคดคีา้งพจิารณามากขึน้ การไมม่งีบประมาณ การไมม่ี
มาตรการในการตดิตาม/ขาดผูต้ดิตามสอดสอ่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เมือ่ปล่อยตวัจาํเลยชัว่คราว จาํเลยไมม่ี
ผูป้กครอง หรอืผูป้กครองปิดบงัความประพฤตขิองเดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนกลบัไปกระทาํผดิ
ซํ้า และหน่วยงาน/สถานทีร่องรบัเดก็และเยาวชนทีท่าํผดิยงัมไีมเ่พยีงพอ เป็นตน้ 
  7.2.2.3 การใช้มาตรการตามมาตรา 95 และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แทนการฟ้องหรอืการดาํเนินคดีตามปกติ 
                     1) การใช้มาตรการตามมาตรา 95 แทนการฟ้องและดาํเนินคดีตามปกติ  
                  ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการนํา
มาตรการมาใชแ้ทนการฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิ(รอ้ยละ 92.3) และไมเ่หน็ดว้ย (รอ้ยละ 5) โดย
ใหเ้หตุผลหลายดา้น เช่น เดก็อาจกระทําผดิซํ้าแลว้ซํ้าอกีเพราะเหน็ว่าการกระทําความผดิแลว้ไม่ต้องรบั
โทษ, มศีาลเยาวชนและครอบครวัทีใ่ห้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว, ควรจะมกีารฟ้องคดตีามกระบวนการ
ยตุธิรรมปกตกิอ่นแลว้คอ่ยใชม้าตรการพเิศษเป็นขัน้ตอนต่อไปโดยถอืเป็นขัน้ตอนก่อนการพจิารณาคด,ี 
เป็นแบบอย่างใหเ้ดก็ทีย่งัไมเ่คยทาํผดิจะไดเ้กรงกลวัและไมก่ลา้ทําผดิ, หากไมฟ้่องคดเีดก็และเยาวชน
จะทําผดิเพิม่ขึน้ และความไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทยในเรื่องโครงสรา้งทางสงัคมหรอืระดบัการศกึษา 
เป็นต้น และเหน็ว่าปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาใช้มาตรการพเิศษแทนการฟ้อง เรยีงตามลําดบั คอื ฐาน
ความผดิทีก่ระทาํ (รอ้ยละ 88.3) พฤตกิารณ์แหง่คด ี(รอ้ยละ 83.5) การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน (รอ้ย
ละ 82.8) โอกาสในการกลบัตวั (รอ้ยละ 82.3) ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 77.4) การเยยีวยา
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ผูเ้สยีหาย (รอ้ยละ 75.2) การรบัสารภาพ (รอ้ยละ 69.7) อตัราโทษ (รอ้ยละ 52.4) ความยนิยอมของ
ชมุชน (รอ้ยละ 38.8) และการเยยีวยาชมุชน (รอ้ยละ 37.8) 
           สาํหรบัเกณฑอ์ตัราโทษในการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องสว่นใหญ่เหน็ว่า
อตัราโทษไมค่วรเกนิ 3 ปี (รอ้ยละ 37.6) อตัราโทษไมเ่กนิ 1 ปี (รอ้ยละ 35.4) และอตัราโทษไมเ่กนิ 5 ปี 
(รอ้ยละ 8.4)   
                        2) การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือการดาํเนินคดี
ตามปกติ 

         ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรนํามาตรการพิเศษมาใช้แทนการฟ้องคดี แต่ควรมีระบบ 
หรือขัน้ตอนวิธีการที่ช ัดเจนที่คุ้มครองได้ทัง้ผู้กระทําความผิดและเหยื่อ ศาลเยาวชนและครอบครวั  
ควรมบีทบาททีส่าํคญัในการเขา้ไปใชด้ลุพนิิจเกีย่วกบักระบวนการฟ้ืนฟูในลกัษณะใหค้วามเหน็ แต่ไมค่วรเขา้ไป
ดําเนินการเอง และเหน็ว่าควรอยู่ในเงื่อนไขให้พจิารณาเป็นรายๆ ตามลกัษณะความผดิ อตัราโทษ 
พฤตกิรรมการกระทาํผดิ สภาพครอบครวั   

         ศาลเยาวชนและครอบครัวควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มการจัด
แผนการแกไ้ข ฟ้ืนฟูและหากไมป่ฏบิตัติามแผนการแกไ้ขหรอืมกีระทําความผดิซํ้าควรมบีทบาทในการ
ติดตามผลมาตรการในการลงโทษด้วย และควรมีบทบาทในการประสานระหว่างหน่วยงาน และ
เครอืขา่ยชุมชน สว่นการนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทม์าใชค้วรกําหนดเป็นนโยบายทีช่ดัเจน 
เนื่องจากมปีญัหาว่าควรทําในขัน้ตอนใด มกีารตคีวามว่ามาตรา 63 ซึง่เป็นการผนัคดกี่อนฟ้อง เป็น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บางศาลนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระหว่าง
พจิารณาดว้ย 
          ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบว่า ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
สว่นใหญ่เหน็ว่าควรสนับสนุน (รอ้ยละ 84.3) ใหม้กีารใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทแ์ทนการ
ฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิเพราะทาํใหป้รมิาณคดขีึน้สูศ่าลลดลง (รอ้ยละ 23.7) ลดคา่ใชจ้่ายและ
ลดเวลาในการดาํเนินคด ี(รอ้ยละ 11.6) ใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิไดก้ลบัตวัเป็นคนด ี(รอ้ย
ละ 9.3) เพื่อสมัพนัธ์ภาพอนัดรีะหว่างกนั สรา้งเสรมิความรูส้กึของการใหอ้ภยั/ลดความบาดหมางทัง้
สองฝา่ยเพือ่ใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสขุ (รอ้ยละ 9.3) เป็นการคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิวา่เดก็และ
เยาวชนทําผดิเพราะสาเหตุใด เพื่อใหม้กีารใชม้าตรการทีเ่หมาะสมกบัผูก้ระทําผดิ และผูเ้สยีหายไดร้บั
การเยยีวยาทีเ่หมาะสม (รอ้ยละ 6.4) เป็นตน้ สว่นรอ้ยละ 5.6 เหน็ว่าไมค่วรสนบัสนุนโดยใหเ้หตุผล
หลากหลาย เชน่ ผูก้ระทําความผดิตอ้งไดร้บัโทษทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิความเกรงกลวัต่อกฎหมายและ
ไม่กระทําผดิซํ้าหรอืไม่มคีวามเชื่อมัน่บุคลากรผู้ใช้กระบวนการเชงิสมานฉันท์ในเรื่องความยุตธิรรม/
ความโปรง่ใส/คุณธรรมจรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์จุรติ หรอืเหน็วา่ยงัไมเ่หมาะสมกบัสงัคมไทยในปจัจุบนั
ซึง่คนมเีงนิ และมอีาํนาจจะสามารถทาํผดิโดยไมต่อ้งรบัโทษ หรอือาจมผีลกระทบต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็ 
และเยาวชน เสมอืนหนึ่งเป็นการซุกปญัหา หรือปญัหาความเข้าใจของบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
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โดยเฉพาะฝา่ยผูเ้สยีหาย บางครัง้อาจทาํใหผู้เ้สยีหายเกดิความละอายมากขึน้ หรอืการคาํนึงถงึแต่สทิธิ
เดก็เกนิขอบเขตเพยีงดา้นเดยีว ละเลยปญัหาดา้นอื่นๆ เช่น ครอบครวั และบางครัง้กอ็าจส่งผลไปเดก็
และเยาวชนผูก้ระทาํความผดิหมดโอกาสกลบัสูส่งัคม เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ยงัมคีวามเหน็ทีน่่าสนใจเพิม่เตมิ เชน่  
 1. การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิโดยศาลทีม่อีํานาจพจิารณาคดเียาวชน
และครอบครวั เหน็ว่าแต่ละศาลจะมกีารดําเนินงานแตกต่างกนั และยงัขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิาร
ศาลในยคุสมยันัน้ๆ  

 2. การใชม้าตรา 95 ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 นัน้ ยงัคงมปีญัหาการนําไปใช ้เชน่ ศาลแต่ละศาลจะนําใชใ้นรปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามนโยบายของศาลนัน้ๆ หรอืผูพ้พิากษาบางคนคดิว่าเป็นภาระ และไมท่ราบว่ามี
หน่วยงานใดบา้งทีส่ามารถส่งต่อเดก็และเยาวชนได ้รวมทัง้หน่วยงานทีส่่งต่อเดก็และเยาวชนยงัไม่มี
ความพรอ้ม ขาดประสทิธภิาพ ไมม่กีารตดิตามเดก็และเยาวชนอยา่งจรงิจงั ไมค่อ่ยเปิดเผยขอ้มลูในการ
ดาํเนินการใหศ้าลทราบเทา่ทีค่วร และเหน็วา่ถา้สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เขา้มามบีทบาท
หรอืมสีว่นรว่มในการใชม้าตรา 95 ดว้ยกจ็ะดมีาก 

3. การใช้มาตรการพิเศษศาลจะใช้กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาช่วย 
ในการดาํเนินการซึง่กแ็ลว้แต่ละศาลจะใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทก์่อนฟ้องหรอืระหวา่งฟ้อง 
แต่ยงัมปีญัหา คอื ขัน้ตอนของกฎหมายของกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทท์ีไ่มช่ดัเจน  

4. ศาลเยาวชนและครอบครวัควรมบีทบาทในการนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทไ์ปใช้
ในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน และดําเนินการประสานระหว่างหน่วยงาน และเครอืข่าย
ชมุชน  
                    3) การให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูใ้ช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องเพ่ือให้เดก็และเยาวชน
ได้รบัการเยียวยา บาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูโดยไม่ต้องฟ้องคดี มีความเหน็ ดงัน้ี 
          1. การให้พนักงานสอบสวนมีอาํนาจไกล่เกล่ียและยติุคดีตามร่างกฎหมายว่าด้วย
การไกล่เกล่ียในชัน้สอบสวนเป็นผูใ้ช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 
          เหน็วา่สมควรใหพ้นกังานสอบสวนมอีํานาจไกล่เกลีย่และยุตคิดตีามรา่งกฎหมายว่าดว้ย
การไกล่เกลีย่ในชัน้สอบสวนเป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง (รอ้ยละ 41.6) และเหน็ว่าไมส่มควร 
(รอ้ยละ 41.4) มคีา่ใกลเ้คยีงกนั  
          กลุ่มทีเ่หน็ว่าสมควร ใหเ้หตุผลว่า ช่วยลดปรมิาณคดทีีข่ ึน้สูศ่าล, กระบวนการสอบสวน
เริม่ต้นจากพนักงานสอบสวน เป็นผู้ที่ใกล้ชดิพยานหลกัฐาน และทราบขอ้เทจ็จรงิเบื้องต้น, การไกล่
เกลีย่ทําใหยุ้ตลิงไดป้ระหยดัเวลาและงบประมาณ ของทุกๆ ฝา่ย แต่ควรใชก้บักรณีคดไีมร่นุแรง/คดทีีม่ ี
ความผดิเลก็น้อย/ยอมความกนัได ้เป็นตน้ 
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          กลุ่มทีเ่หน็ว่าไมส่มควร ใหเ้หตุผลว่า เพราะขาดความเชื่อมัน่ในพนักงานสอบสวนเรื่อง
ความยุติธรรม/ความโปร่งใส/คุณธรรมจริยธรรม/ความซื่อสตัย์สุจรติ, พนักงานสอบสวนไม่มีเวลา
เพยีงพอ/ขาดความรู ้ความชาํนาญดา้นเดก็และเยาวชน อาจทาํใหเ้ดก็และเยาวชนไมไ่ดร้บัการเยยีวยา 
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูทีถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 
           2. การให้หน่วยงานฝ่ายปกครองมีอาํนาจไกล่เกล่ียและยุติคดีตามพระราชบญัญติั
บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นผูใ้ช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 
          สว่นใหญ่เหน็สมควร (รอ้ยละ 40.8) ใหห้น่วยงานฝา่ยปกครองผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทน
การฟ้องคด ี เพราะเป็นผูใ้กลช้ดิชุมชนมากกว่าสว่นราชการอื่น/เป็นบุคลากรทีชุ่มชนและคูก่รณีนบัถอื
อาจยตุคิดไีดง้า่ยขึน้/ทราบปญัหาของคูก่รณดี/ีเขา้ถงึคูก่รณไีดท้นัท ี(รอ้ยละ 9.6) ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล
(รอ้ยละ 5.0) เรื่องทีไ่มรุ่นแรงสมควรไกล่เกลีย่ได ้(รอ้ยละ 2.7) ประหยดัเวลาและลดขัน้ตอน (รอ้ยละ 
2.4) เป็นตน้ 
          สว่นทีเ่หน็ว่าไมส่มควร (รอ้ยละ 30.9) เพราะขาดบุคลากรทีม่คีวามชาํนาญ ความเขา้ใจ
เดก็และเยาวชน/ขาดประสบการณ์หรอืการอบรมทีเ่หมาะสมเพยีงพอในเรื่องการไกล่เกลีย่/ความรูด้า้น
กฎหมาย (ร้อยละ 7.3) ขาดความเชื่อมัน่ในเจ้าหน้าที่ในเรื่องความยุตธิรรม/ความโปร่งใส/คุณธรรม
จรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์จุรติ (รอ้ยละ 6.3) ถา้ฝา่ยปกครองไมเ่ขา้ใจรายละเอยีดหรอืไมร่อบคอบจะเกดิ
ผลเสยีกบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 2.0) ไมม่รีะบบตรวจสอบหรอืคานอาํนาจกนั (รอ้ยละ 1.0) เป็นตน้ 
         3. การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และพนักงานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง
ตามพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผูใ้ช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง  
          เหน็สมควร (รอ้ยละ 53.3) ใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนักงาน
อยัการสัง่ไมฟ้่องตาม พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการ
ฟ้องคด ีโดยใหเ้หตุผลหลากหลาย เช่น  เป็นคดไีม่รา้ยแรง/ความผดิเลก็น้อย/ความยอมความได ้(รอ้ย
ละ 5.0) มบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะ/มปีระสบการณ์ เช่น นักจติวทิยา/มคีวามเชีย่วชาญ
มาตรการพเิศษ (รอ้ยละ 4.8) มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใกลช้ดิปญัหา/ใกลช้ดิเดก็/ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัตวั
เดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 4.7) ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล (รอ้ยละ 4.6) เปิดโอกาสเดก็กลบัตนเป็นคนดโีดย
ไมต่อ้งฟ้องคด ี(รอ้ยละ 4.2) และทาํใหค้ดเีสรจ็เรว็ขึน้ ลดขัน้ตอนการทาํงาน (รอ้ยละ 3.4) เป็นตน้ 
          ส่วนทีเ่หน็ว่าไม่สมควร (รอ้ยละ 18.7) ใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และ
พนักงานอัยการสัง่ไม่ฟ้องตาม พระราชบญัญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เห็นว่า ไม่เชื่อมัน่
เจา้หน้าทีใ่นเรือ่งความยุตธิรรม/ความโปรง่ใส/คุณธรรมจรยิธรรม/ความซื่อสตัยส์จุรติ (รอ้ยละ 3.6) ควร
เป็นหน้าทีข่องศาลชาํนัญพเิศษในการพจิารณาคด ีเพราะจะรอบคอบมากว่า (รอ้ยละ 3.3) เยาวชนที่
กระทําความผดิไม่หลาบจํา อาจจะกระทําความผดิซํ้า ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย (ร้อยละ 1.1) 
กระบวนการทีเ่ยาวชนขึน้สู่ศาลในทา้ยสุด ศาลกไ็ม่ไดก้กัขงัเยาวชนอยู่แลว้ แต่ไดข้ึน้มารบัรู ้และปลูก
จติสาํนกึในการคดิการใชช้วีติในอนาคต (รอ้ยละ 0.4) เป็นตน้ 
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          แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เหน็ว่าสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนและพนักงาน
อยัการในปจัจุบนัดาํเนินการตามมาตรา 63 แห่งระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัฯ ไดด้แีลว้  
(รอ้ยละ 42.0) รองลงมาคอืไมม่ขีอ้มลู (รอ้ยละ 32.3) สว่นทีเ่หน็ว่าสมควรปรบัปรุงมรีอ้ยละ 7.5 ให้
เหตุผล เช่น กําหนดขัน้ตอนใหม้กีารตรวจสอบโดยศาล/ใหข้ออนุญาตศาล เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ หรอื
สถานพนิิจฯ ควรอยู่กบัศาล เพื่อความสะดวกในการทาํงานและการใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ในดา้นต่างๆ 
หรอืควรมคีณะกรรมการซึง่เป็นบุคลากรภายนอกทีเ่ชีย่วชาญ/ควรใหค้ณะกรรมการสงเคราะหเ์ดก็ตามมาตรา 
35 แหง่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัฯ เขา้มามสีว่นรว่มในการออกความเหน็รว่มอยัการหรอื
ผูอ้าํนวยการสถานพนิิจดว้ย เป็นตน้ 
          7.2.3 ปัญหาในระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เก่ียวกบัการติดตามเดก็หรือเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัศาลเยาวชนและครอบครวั   
  การตดิตามเดก็หรอืเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรม ต้องประกอบไป
ดว้ยระบบการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อยและการตดิตามเดก็และเยาวชน  โดยมกีารเตรยีมการและ
วางแผนก่อนปล่อยตวัเดก็และเยาวชน เช่น เรื่องระยะเวลา วธิกีารตดิตาม หากปล่อยตวัเดก็และเยาวชน
ไปแล้ว จึงค่อยวางแผนจะเป็นการยาก การติดตามควรทําทะเบียน หรือแผนที่ทางสงัคม Social 
Mapping และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งระบบประสานสง่ต่อหรอืมคีณะทาํงาน ควรมหีน่วยงานเฉพาะ
เพื่อตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุม ช่วยเหลอื ซึง่มคีวามหมายมากกว่าการดแูล ขึน้มาควบคุมคุณภาพทัง้
กระบวนการ ซึง่โดยโครงสรา้งของราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนมมีากและมหีน้าทีแ่ตกต่างกนั
ไป การตดิตามโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัอย่างเดยีวไมส่ามารถครอบคลุมได ้จงึตอ้งใชก้ารมสีว่นร่วมของชุมชน 
คนในทอ้งถิน่เป็นหลกัทีต่อ้งดแูลลกูหลานของตน โดยอาจใชง้บประมาณขององคก์รปกครองทอ้งถิน่มาชว่ย
รบัผดิชอบ  
  7.2.3.1 การเตรียมความพรอ้มก่อนปล่อยเดก็และเยาวชน 

         สว่นใหญ่เหน็ว่าการจดัตัง้บา้นพกัเตรยีมความพรอ้มหรอืบา้นกึง่วถิ ี(Halfway House) 
ก่อนปล่อย มคีวามจําเป็นมาก (รอ้ยละ 36.2) และมคีวามจําเป็นปานกลาง (รอ้ยละ 23.7) สว่นกรณเีดก็
และเยาวชนยงัไมส่ามารถปรบัตวัไดแ้ต่ครบกําหนดปล่อยตวั ควรคุมประพฤตภิายหลงัปล่อย (รอ้ยละ 
51.1) รองลงมาคอืส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่เหมาะสมควบคุมตวั (ร้อยละ 32.2) และควบคุมตวัต่อไป 
(รอ้ยละ 6.4) และก่อนปล่อยตวัควรจดัโปรแกรมการฝึกงานและจดัหางานใหเ้ดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 
81.4) รองลงมาเหน็ว่าควรเป็นการปจัฉิมนิเทศ (รอ้ยละ 73.9) หาสถานทีศ่กึษา(รอ้ยละ 72.1) จดัอบรม
หลกัสตูรทีจ่าํเป็นสาํหรบัเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 64.3) 
  7.2.3.2 การติดตามเดก็และเยาวชน 
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         ระบบการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัไดร้บัการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูนัน้เป็นเรื่องสาํคญัมาก 
วตัถุประสงคข์องการตดิตามเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็และเยาวชน สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่
ของเดก็และเยาวชน และตดิตามเรือ่งทางสงัคมของเดก็และเยาวชน  

         การตดิตามหลงัปลอ่ยควรมขีอบเขตทีช่ดัเจนเพราะเมือ่เสรจ็สิน้คดแีลว้ รฐัจะไมม่อีํานาจ
ใดๆ เหนือเดก็อกี ทางครอบครวัอาจไม่ต้องการให้ตดิตามเดก็และเยาวชนอกี เพราะมองว่าเป็นการ
จํากดัสทิธสิ่วนบุคคล ทําใหก้ารตดิตามไม่สามารถทําได้มากนัก และเหน็ว่าในการตดิตามหลงัปล่อย
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยส์ามารถเขา้มาดแูลไดเ้พื่อการสง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพและความมัน่คงในชวีติสถาบนัครอบครวัและชุมชน และเหน็ว่าหน่วยงานราชการของไทยทีม่ี
บทบาทในการดแูลเดก็และเยาวชนนัน้มหีลายหน่วยงานแต่ทํางานแยกสว่นกนั เช่น ระบบการตดิตาม
ของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ซึง่มกีรรมการสงเคราะหข์องสถานพนิิจฯ ทํางานดา้นการ
ตดิตามเดก็และเยาวชน และมอีาสาสมคัรของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน มาชว่ยสอดสอ่ง แต่
อาสาสมคัรของกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ยงัไม่มคีวามรู้มากนัก ซึ่งในทางปฏบิตัิกําลงั
ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาชว่ยระบบตดิตาม เช่น กระทรวงศกึษา โรงเรยีนทางไกล  และการ
พฒันากจิกรรมในลกัษณะพื้นฐานของชุมชน ทัง้ในส่วนการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย และการ
ติดตาม โดยมีกฎหมายหลายเรื่อง เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั กฎหมาย
คุม้ครองเดก็ กฎหมายความรุนแรงในครอบครวั มเีครื่องมอืพอสมควรแล้ว ทําอย่างไร ทีม่าเรยีงรอ้ย
หว่งโซต่่างๆ ใหเ้กดิขึน้  

         ระบบการติดตามของกรมคุมประพฤติ มกีารเตรียมการวางแผนการติดตาม ตัง้แต่
ข ัน้ตอนการสบืเสาะ เดก็และเยาวชนทีถู่กควบคมุโดยกฎหมาย มกีารตดิตามโดยเงือ่นไขคมุประพฤตนิัน้ 
เจา้หน้าทีม่อีาํนาจเขา้ไปได ้แต่ชุมชนไมม่อีํานาจเมือ่พน้เงือ่นไขคุมประพฤตแิลว้ ไมม่อีํานาจตดิตามอกี 
ดงันัน้ ตอ้งมกีารพยายามทําเครอืขา่ย เพือ่ใหต้ามกนัต่อไดอ้กี ทัง้นี้ตามมตคิณะรฐัมนตรไีดม้อบใหก้รม
คมุประพฤตติดิตามดแูลเดก็และเยาวชน  
          ระบบการตดิตามของศาลเยาวชนและครอบครวั ในทางปฏบิตัศิาลจะใชค้วามร่วมของ
เครอืขา่ยชมุชนและผูพ้พิากษาสมทบในพืน้ที ่ชว่ยดแูล บางกลุ่มมคีวามเหน็วา่ควรมกีารแกไ้ขอยา่งเป็น
ระบบ อาจมกีารจดัเกบ็เป็นสถติ ิหรอืการวางนโยบายการทาํงานโดยเฉพาะขอ้มลูในการกระทาํความผดิ
ซํ้าของเดก็และเยาวชน 
          ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบว่า ขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ
สว่นใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีระบวนการตดิตามเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 57.2) ม ี3 รปูแบบ 
คอื การเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยอย่างเดยีว (ร้อยละ 22.1) การตดิตามหลงัปล่อยอย่างเดยีว (ร้อยละ 
32.8) และการเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยและมกีารตดิตามหลงัปล่อย (รอ้ยละ 29.6) วตัถุประสงคก์ารตดิตาม
เพื่อป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า (รอ้ยละ 88.3) ช่วยเหลอืดา้นจติใจ (รอ้ยละ 62.1) ชว่ยเหลอืในทาง
สงัคม (รอ้ยละ 55.5) และเพือ่ชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 35.2)  
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         สว่นทีเ่หน็ว่าไมม่กีระบวนการตดิตาม (รอ้ยละ 32.8) เนื่องจากมปีญัหาเรือ่งงบประมาณ 
บุคลากร และความรูเ้กีย่วกบัเดก็และเยาวชน รวมทัง้ไม่มขีอ้มูลแจ้งใหศ้าลทราบว่าปล่อยตวัเดก็และ
เยาวชนเมือ่ใด, ไมท่ราบทีอ่ยูข่องเดก็และเยาวชน, เดก็และเยาวชนมทีีอ่ยูไ่มเ่ป็นหลกัแหล่งทาํใหต้ดิตาม
ไดย้าก หรอืบางคนอยูไ่กลทาํใหต้ดิตามไมส่ะดวก เชน่ อยูค่นละจงัหวดั เป็นตน้ สําหรับการจัดตั ้งสถานที่
รองรบัเดก็และเยาวชนทีป่ระสบปญัหาภายหลงัปล่อยเหน็ว่ามคีวามจําเป็นมาก (รอ้ยละ 39.4) มคีวาม
จาํเป็นปานกลาง (รอ้ยละ 21.1) และมคีวามจําเป็นมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 20.0) และเหน็วา่หน่วยงานหลกัที่
ควรเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย 5 อนัดบัแรก คอื กรมคุมประพฤต ิ(รอ้ยละ 
53.4) กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (รอ้ยละ 24.6) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์(รอ้ยละ 6.6) เครอืขา่ยชุมชน (รอ้ยละ 5.1) และศาลเยาวชนและครอบครวั(รอ้ยละ 3.2) 
สาํหรบัระยะเวลาตดิตามนัน้เหน็ว่าเมือ่เดก็และเยาวชนไดร้บัการปล่อยตวัแลว้ มคีวามจําเป็นมาก (รอ้ยละ 
50.4) ทีต่้องได้รบัการตดิตามดูแลภายหลงัการปล่อยตวัโดยมกีําหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน มคีวามจําเป็น
ปานกลาง (รอ้ยละ 18.5) และมคีวามจาํเป็นมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 17.3) 

        นอกจากนี้ยงัมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอีก เช่น 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ แต่ปญัหาในการทํางานเครอืข่ายตดิตามไม่ได้
ประสทิธภิาพเนื่องจากมปีญัหาเรือ่งคา่ตอบแทน ดงันัน้ตอ้งมกีารวางแผนใหม้ตีวัประสาน ตอ้งทาํงานใน
เชงิลกึประสานชุมชน พฒันาจุดบรกิารต่างๆ ในพืน้ทีห่รอืชุมชนไมว่่าโรงเรยีน โรงพยาบาล และสถานี
อนามยั พฒันาความรู้ให้ครอบครวัเดก็และเยาวชนซึ่งองค์ความรู้หลายเรื่องต้องหาจากชุมชน อย่า
มองขา้มศกัยภาพของชุมชน ตอ้งม ี“หน่วยงานกลางในการประสานงาน” เชน่ หน่วยงานของสถานพนิิจฯ 
ในพืน้ทีป่ระสานกบัองคก์ารปกครองทอ้งถิน่ 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

                   7.3.1 เพ่ือการพฒันาระบบการจาํแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 

       ระบบการจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทําความผดิมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการใชดุ้ลพนิิจ
ของศาล ตัง้แต่ข ัน้ตอนการตดัสนิใจว่าจะปล่อยตวัหรอืจะควบคุมไว ้หรอืขัน้ตอนการออกคําสัง่เพื่อใช้
มาตรการพเิศษโดยกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทห์รอืการหนัเหคด ีหรอืเพือ่การเลอืกใชม้าตรการ
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู เพราะจะทําให้มีการออกคําสัง่อย่างเหมาะสมตามสภาพของเด็กแต่ละคนใน
ลกัษณะเฉพาะตน (Tailor Made) หรอืทีเ่รยีกวา่เป็นการใหค้วามเป็นธรรม การลงโทษ และการปฏบิตัิ
อยา่งเหมาะสมแก่เดก็และเยาวชนเป็นการเฉพาะราย (Individualization of Justice, Sanction and 
Treatment) นัน่เอง 

       การจาํแนกเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของเดก็และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยในการประเมนิแบบเรง่ดว่น
ในชัน้แรกจะมกีารประเมนิวา่เดก็จะอยูค่นเดยีวไดห้รอืไม ่จะทาํรา้ยตวัเองหรอืไม ่ในขณะเดยีวกนักต็อ้ง
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ประเมนิถงึความเสยีหายและผลกระทบในสว่นของผูเ้สยีหายหรอืเหยื่อควบคู่ไปดว้ย (Victim Impact 
Assessment) ซึง่การจาํแนกมทีัง้การประเมนิในเบือ้งตน้ (Initial Assessment) และการประเมนิเพิม่เตมิ 
(Additional Assessment) รวมทัง้การประเมนิเพือ่การแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู (Rehabilitating Assessment) 
ซึง่กระบวนการจําแนกจะทําใหเ้ขา้ใจสาเหตุของการกระทําความผดิของเดก็ทีช่ดัเจนขึน้ และจะต้องมี
การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) และความตอ้งการของเดก็ (Need Assessment) เพือ่ทีจ่ะ
แกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูเดก็ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุนัน่เอง 

       ในสว่นของศาลยุตธิรรมนัน้ ศาลเยาวชนและครอบครวัสมทุรปราการนบัเป็นศาลแรกทีไ่ด้
ใหค้วามสาํคญักบัการจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ ทัง้นี้เพราะศาลเหน็ว่าเดก็และเยาวชน
แต่ละคนมบีุคลกิลกัษณะ มปีระวตั ิความรูค้วามสามารถและโอกาสทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการ
กระทาํความผดิทีแ่ตกต่างกนั การจําแนกเดก็และเยาวชนจะทาํใหศ้าลไดท้ราบว่าสมควรจะใชม้าตรการ
หรือเครื่องมือใดในการปฏิบัติต่อเด็ก ซึ่งกระบวนการจําแนกนี้ ภายหลังได้มีการขยายผลในการ
ปฏบิตังิานไปยงัศาลเยาวชนและครอบครวัอื่นๆ ดว้ย 

      ที่ผ่านมา กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน รวมทัง้กรมคุมประพฤตกิ็ได้พยายาม
พฒันาเครื่องมอืในการจําแนกเดก็หลายประการ โดยมแีบบทดสอบเดก็หลายประเภท ซึ่งการทํางาน
วิจัยในโครงการนี้ก็ได้มกีารศึกษาตัวอย่างของต่างประเทศหลายรูปแบบ เช่น ของหน่วยงานด้าน
เยาวชนในมลรฐัฟลอรดิา ทีน่่าจะนํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมไทยได ้

      จากการศกึษาวจิยัพบว่า การปฏบิตังิานของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็
และเยาวชนของไทยในด้านการจําแนกเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกระบวนการสําคญัในการกําหนด
มาตรการเพื่อแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็หรอืเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรม  
อนัเป็นปจัจยัสาํคญัต่อความสมัฤทธิผ์ลในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็หรอืเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้สามารถกลบัคนืสงัคมและใช้ชวีติได้อย่างสรา้งสรรค์  ยงัอยู่ในสถานการณ์ท่ียงัไม่น่า
พอใจ กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็ซึง่เป็นหน่วยงานแรกในการจาํแนกเดก็และเยาวชนเพื่อรวบรวมขอ้มลู
จดัทํารายงานขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเดก็หรอืเยาวชนเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครวั ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นเพยีงพอต่อการกาํหนดมาตรการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูและตดิตามเดก็
หรอืเยาวชนนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและในบางครัง้ยงัขาดความน่าเชื่อถอื จนทําใหศ้าลเยาวชนและ
ครอบครวัต้องสรา้งกระบวนการจําแนกเดก็หรอืเยาวชนเพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิความรอบคอบ อกีทัง้การ
จาํแนกโดยกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็หรอืเยาวชนกด็ ี การจาํแนกโดยศาลเยาวชนและครอบครวักด็มีไิด้
มกีารส่งต่อขอ้มูลใหแ้ก่กรมคุมประพฤตหิรอืโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีตซิึ่งเป็นหน่วยงานทีม่ี
บทบาทในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนในระบบเปิดตามคําพพิากษาหรอืติดตามเดก็หรอื
เยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุตธิรรม  สง่ผลใหเ้ดก็หรอืเยาวชนคนหนึ่งตอ้งผ่านกระบวนการ
จําแนกครัง้แลว้ครัง้เล่า มกีารดําเนินการจําแนกซํ้าซ้อน ทัง้ทีม่ขีอ้มลูทีจ่ําเป็นอยู่แลว้จากการจําแนกที่
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ผา่นมา การดาํเนินงานดา้นการจาํแนกเดก็หรอืเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมทีผ่า่นมาอยูใ่นสภาพต่าง
คนต่างทาํ   

     จากสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว  มขีอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาระบบการปฏบิตัติ่อเดก็หรอื
เยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมดา้นการจาํแนก ดงันี้     

1) ด้านกระบวนการการปฏบิตังิาน หน่วยงานหลกัในกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเดก็หรอื
เยาวชนทัง้สีห่น่วยงานควรมกีารบรูณาการการดาํเนินงานในการจําแนกเดก็หรอืเยาวชนแต่
ละคนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมใหเ้ป็นกระบวนการเดยีวกนั ดว้ยการทําความตกลงใน
การสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดเด็กหรือเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิด
กระบวนการจาํแนก  

2) ดา้นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจําแนกเดก็และเยาวชนของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็หรอืเยาวชน 
ควรพฒันาใหม้กีารเพิม่ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเดก็ใหร้อบดา้นและมรีายละเอยีดเชงิลกึมาก
ขึ้นตลอดจนมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลจําเป็นที่ศาลเยาวชนและครอบครัว กรมคุม
ประพฤต ิโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตติอ้งใช ้โดยสามารถนําขอ้มลูไปใชไ้ดโ้ดยไม่
จาํตอ้งสมัภาษณ์เดก็ซํ้าอกี โดยมขีอ้เสนอแนะจากบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครวัว่า
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1. ขอ้มลูสขุภาพรา่งกายและจติใจของเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 
     2. ขอ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุ พฤตกิรรม และลกัษณะในการกระทาํความผดิของเดก็และ    

เยาวชน  
          3. ขอ้มลูทีว่เิคราะหศ์กัยภาพเดก็และเยาวชนในเชงิบวกและเชงิลบ เพือ่เสรมิสรา้งและ 

แกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน  
      4. ขอ้มลูผลการประเมนิความเสีย่งและความตอ้งการของเดก็และเยาวชน 

5. ขอ้มลูทีแ่สดงศกัยภาพในการดแูลเดก็และเยาวชนของครอบครวั ชมุชน โรงเรยีน    
ทีล่ะเอยีดและชดัเจน เพือ่ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนการแกไ้ข บาํบดั เดก็และเยาวชน
ต่อไป  

 6. ขอ้มลูจากผูป้กครอง   
3) ดา้นการพฒันาเทคนิควธิกีารจาํแนก ดว้ยการขยายกลุม่เป้าหมายทีจ่ะไปหาขอ้มลู รวมทัง้มี

การพฒันาความรู้ ความสามารถและจรยิธรรมในการทํางานของเจ้าหน้าทีใ่หม้มีาตรฐาน
มากยิง่ขึน้ตลอดจนในทางปฏบิตั ิรฐัมกัจะขาดแคลนบุคลากรทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทาง เช่น 
นักจติวทิยา นกัจติวทิยาคลนิิก นักจติเวชศาสตร ์และจติแพทย ์ดงันัน้ พฒันาเครื่องมอืใน
การจําแนกทีง่่ายต่อการดาํเนินการและการฝึกอบรมบุคลากรอื่นๆ ใหช้่วยปฏบิตังิานดา้น
การจาํแนก จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ 
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4) ดา้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานการจําแนกเดก็หรอืเยาวชนใน
ระหว่างหน่วยงานหลกัในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นองคค์วามรูแ้ก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครวัใหม้คีวามเขา้ใจถงึ
กระบวนการของการจาํแนกว่าจะสามารถใชใ้นการกาํหนดมาตรการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็
หรอืเยาวชนไดต้รงกบัสภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิได ้อยา่งไร  จะทาํใหศ้าลเยาวชนและครอบครวั
มคีวามเชื่อมัน่ในขอ้มูลที่ได้รบัและสามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบดุลพนิิจในการกําหนด
วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนนัน้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  เป็นการดีต่อพัฒนาการ
กระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชนในภาพรวม  

                  7.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาระบบการแก้ไข บาํบดั และฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ี
กระทาํผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 

         ในปจัจุบนัทุกฝา่ยมคีวามตื่นตวัในเรือ่งของการพฒันาระบบ แกไ้ข บําบดั และฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน แต่ก็ยงัขาดองค์ความรู้และการพฒันาทกัษะให้เป็นมอือาชีพ และในภาพรวมยงัขาด
นโยบายทีจ่ะพฒันาเรือ่งนี้อยา่งเป็นเอกภาพ ซึง่จาํเป็นจะตอ้งมกีารพฒันาในประเดน็ต่างๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

                 7.3.2.1 การพฒันาโปรแกรมการบาํบดัฟ้ืนฟ ู
         ตัง้แต่ศาลเยาวชนและครอบครวัไดป้รบัเปลีย่นบทบาทหน้าทีจ่ากการสงเคราะหไ์ปสูก่าร

แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดทํา
หลักสูตรค่ายอบรมเยาวชนและสร้างกระบวนการติดตามเด็กหรือเยาวชนโดยเครือข่ายชุมชนใน
โครงการรฐัราษฎร ์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพะเกยีรตฯิ  การจดัตัง้ศูนยใ์หค้าํปรกึษาในรปูแบบของ
หอ้งกจิกรรมเดก็และเยาวชน (Common Room) และจดัเป็นศนูย ์Hot Line เยาวชน ในศาลเยาวชนและ
ครอบครวั โครงการสง่เสรมิอาชพีเดก็และเยาวชน โครงการสง่เสรมิสุขภาพและการกฬีาใหก้บัเยาวชน 
กองทุนอาหารเสรมิเพือ่เดก็และเยาวชน โครงการพฒันากระบวนการฝึกอบรม แกไ้ข และฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชน เช่น โครงการค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาต ิกจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์ โครงการให้
คาํปรกึษาแนะนํา โครงการสรา้งชวีติใหม่เดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3 รวมทัง้โครงการบรรพชาสามเณร 
เป็นต้น ซึง่การพฒันาระบบการแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูที่ศาลเยาวชนไดจ้ดัทําขึน้ยงัรวมถงึการพฒันาระบบ
ไกล่เกลี่ยและการระงบัข้อพพิาทต่างๆ ไม่ว่าการประชุมกลุ่มเยยีวยาเชงิสมานฉันท์และการประชุม
กลุ่มสหวชิาชพีต่างๆ และการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาต ิและระดบั
ทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ เพื่อใหทุ้กภาคสว่นมบีทบาทในการดแูลเดก็และเยาวชนควบคูก่นัไป 
            สาํหรบัโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิกไ็ดพ้ฒันางานดา้นการฟ้ืนฟูบาํบดัเดก็และ
เยาวชนในกระบวนการยุตธิรรมหลายประการ เช่น การพฒันาระบบงานนิตจิติเวชเดก็ เยาวชนและ
ครอบครวัเชงิเยยีวยา ก่อน ระหว่าง และหลงัการพจิารณาพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั (Forensic Psychiatry System in Restorative Justice for Juvenile and Family Justice 
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Development and Policy Reform) รวมทัง้การจดัทาํโครงการชุมชนบาํบดั (Therapeutic Community) 
เพือ่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชน และครอบครวัดว้ย 

         ในส่วนของกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ก็ได้มคีวาม
พยายามในการพัฒนาโปรแกรมการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย โดยมีกิจกรรม
เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้ารับการบําบัด กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ตนเองและผู้อื่น กิจกรรม
เสรมิสรา้งศกัยภาพครอบครวั และกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม ตัง้แต่ก่อนการพจิารณาคดี
ในสถานแรกรบัเดก็และเยาวชนก่อนการพจิารณาคด ีการบําบดัในช่วงของการหนัเหคด ีการบําบดัใน
ศูนย์ฝึกและอบรม รวมทัง้การมกีจิกรรมแบบพเิศษในบ้านกาญจนาภเิษก และกจิกรรมการบําบดัใน
ระหว่างการคุมประพฤต ิเพื่อให้เดก็เกดิความเปลี่ยนแปลงทัง้ร่างกาย จติใจ และจติสํานึก กน็ับเป็น
ความพยายามทีส่าํคญั อยา่งไรกต็าม กจิกรรมดีๆ  ทัง้หลาย จกัตอ้งถูกนําไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจาก
ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละมคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานดา้นเดก็ ในทุกพืน้ทีข่องประเทศ ซึง่เป็นเรือ่งทีก่รมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนจาํเป็นตอ้งพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสมมากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต 

         เกี่ยวกบัเรื่องโปรแกรมการแก้ไขบําบดัฟ้ืนฟูนี้ ในต่างประเทศได้มกีารพฒันาไปอย่าง
กา้วหน้า ซึง่กจิกรรมการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูมใิชพุ่ง่เป้าไปทีต่วัเดก็หรอืเยาวชนแต่เพยีงอยา่งเดยีว หากแต่
รวมไปถงึการบาํบดับดิามารดา โรงเรยีนและชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็หรอืเยาวชนดว้ย การศกึษาดงูาน
ทีเ่มอืง Miami Dade เป็นตวัอย่างใหเ้หน็ว่ารปูแบบโปรแกรมการดาํเนินการมคีวามหลากหลายมาก 
ดงันัน้ ในอนาคต ก็น่าจะได้มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดัทํา
โครงการหรอืทาํหลกัสตูรการเรยีนแบบพเิศษ (Classroom Curricula) การเขา้คา่ยเดนิปา่ (Wilderness 
Camp) การใหอ้ยูบ่า้นเป็นกลุม่ (Group Home) โครงการพีเ่ลีย้ง (Mentoring) โครงการพฒันาภาวะผูนํ้า 
(Leadership Development) การจดัทาํกจิกรรมศาลทีด่าํเนินการโดยเยาวชน (Teen Court) กจิกรรม
เกีย่วกบัการจดัการความโกรธ (Anger Management) ทีใ่นปจัจุบนัมหีลากหลายวธิทีีจ่ะสามารถแกไ้ข
ปญัหาเดก็ทีเ่กบ็กด มคีวามเคยีดแคน้ และชอบใชค้วามรุนแรงไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมปีระสทิธภิาพ 
การใชศ้ลิปะเพือ่การบาํบดั (Art Therapy) ทีอ่าจจะมทีัง้การใหเ้ดก็ไดใ้ชก้ารวาดเขยีนหรอืการป ัน้เพื่อ
เป็นการระบายและพฒันาอารมณ์ความความรูส้กึ การใชด้นตรหีรอืการรา่ยราํแบบ Eurhythmy ซึง่เป็น
เรือ่งของกายบาํบดัและจติบาํบดัควบคูก่นัไป การจดัทาํโปรแกรม “ปืน” เพือ่แกไ้ขปญัหาผูก้ระทาํผดิทีใ่ช้
ปืน เป็นตวัอย่างกจิกรรมสรา้งสรรค์ของต่างประเทศ เพื่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ความรูส้กึ และ
ความรูส้กึนึกคดิ (Cognitive Behavioral Therapy) อนัเป็นกจิกรรมทีม่ฐีานทางวชิาการทีด่แีละสามารถ
พสิูจน์ได้แบบเป็นวทิยาศาสตร์ และเน้นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงภายในของเดก็และเยาวชน 
(Spiritual Transformation Process) ทีน่่าจะนํามาพฒันาอย่างจรงิจงัในประเทศไทยโดยจําเป็นตอ้ง
ศกึษาวจิยัในรายละเอียด จนถึงขัน้นํามาปรบัใช้เพื่อการปฏิบตัิการได้อย่างเหมาะสมกบับรบิทของ
สงัคมไทย 
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                 7.3.2.2  การพฒันาองคก์รแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟ ู
              การก่อตัง้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั ของโรงพยาบาลตุลาการ

เฉลมิพระเกยีรต ิการก่อตัง้มลูนิธเิพื่อการพฒันาระบบยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน รวมทัง้การก่อตัง้
โรงเรยีนฟ้าใสวทิยาและศูนยฝึ์กอาชพีฟ้าใสปนัน้ําใจ นับเป็นตวัอย่างของการพฒันาองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรองรบักจิกรรมของเดก็และเยาวชนอยา่งรอบดา้น ซึง่ยงัตอ้งกระทาํอยา่งจรงิจงัมาก
ขึ้นในโอกาสต่อไป เพราะในปจัจุบัน แต่ละหน่วยงานข้างต้นยังประสบปญัหาในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรดา้นบคุลากร และงบประมาณ 

         สําหรบัการพฒันาในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และกรมคุม
ประพฤติ ทีม่อีํานาจหน้าทีโ่ดยตรงในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและดูแลเดก็และเยาวชนนัน้ จําต้องเป็น
หน่วยงานกลางทีจ่ะพฒันาบุคลากรทุกฝา่ย ไมว่า่จะเป็นนกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์พนกังานพนิิจ 
พยาบาล ซึง่ต้องใหส้ามารถทาํงานแบบประสานงานกบัฝา่ยอื่นๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีไมว่่าจะเป็นกรรมการ
สงเคราะห ์กรรมการคุม้ครองเดก็  ตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวัแทนกระทรวงแรงงาน 
ตวัแทนกระทรวงสาธารณสุข ตวัแทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เจ้าหน้าที่
ตํารวจ พนักงานอยัการ และเจา้หน้าทีร่าชทณัฑ ์รวมทัง้การทํางานในเชงิรุกเพื่อสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ 
ใหเ้กดิขึน้ดว้ย 

              นอกเหนือจากการพฒันาหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมแล้ว การพฒันาหน่วยงาน
ภายนอกก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะหลักการใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยตุธิรรมเน้นระบบการบาํบดัแบบเปิด (Open System) หมายความวา่ควรใหโ้อกาสเดก็และ
เยาวชนมอีสิรภาพใหม้าก ไม่เน้นการควบคุมตวั และไมเ่น้นการอยู่ภายใตก้ารดแูลของรฐั ดงันัน้ หาก
ครอบครวัของเดก็และเยาวชนมคีวามพรอ้ม ครอบครวัอาจใหก้ารดแูลเพือ่การแกไ้ขบาํบดัเอง และหาก
ชุมชนพร้อม ชุมชนก็อาจเขา้มาช่วยดูแลเดก็และเยาวชนนัน้ด้วย โดยผ่านผู้นําหรอือาสาสมคัรของ
ชุมชน และนอกเหนือจากนัน้ การพฒันาองคก์รสหวชิาชพี โดยเฉพาะโรงพยาบาลและมหาวทิยาลยัก็
เป็นเรื่องสาํคญั เชน่ การพฒันาใหเ้กดิหน่วยงานพเิศษดา้นการบาํบดัเดก็หรอืเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ
โดยเฉพาะ เช่น การตัง้ศูนย์สุขภาพจติเกีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลเดก็และเยาวชนใน
กระบวนการยตุธิรรม เป็นตน้  

          หากการบาํบดัแบบเปิด ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
ตอ้งใหศ้าลพจิารณาความเหมาะสมในการดาํเนินการ  ในกรณทีีใ่หห้น่วยงานภายนอกเขา้มาดาํเนินการ
แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูและเดก็หรอืเยาวชนในระบบปิด  ต้องให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รบัรองมาตรฐานและใหอ้ํานาจศาลเยาวชนและครอบครวัในการตดิตามการฝึกอบรมเดก็และเยาวชน
แบบมกีารควบคมุตวัดว้ย  

              ตามที่คณะผู้วจิยัได้ไปศกึษาดูงานระบบยุติธรรมด้านเดก็และเยาวชนที่เมอืง Miami-
Dade ทําใหไ้ดเ้หน็ว่าองคก์รทีท่ํากจิกรรมดา้นการแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการ
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ยุตธิรรมจาํนวนมากเป็นองคก์รทางภาคประชาชนสงัคมและชุมชน (Community-Based Rehabilitation 
and Restoration Services) ไมว่า่จะเป็นองคก์รทีใ่หก้ารศกึษาแก่เดก็และครอบครวั องคก์รดา้นการ
บําบดั หรอืองค์กรด้านการสงเคราะห์ ซึ่งองค์กรเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ ผูกพนักบัพื้นที่และตัวเด็กและ
เยาวชนโดยตรง ทําให้มปีระสทิธภิาพในการดําเนินการเป็นอย่างมาก เพราะพฒันางานมาอย่างมอื
อาชพีและมคีวามต่อเนื่องยาวนาน  ในประเทศไทยแมจ้ะมอีงคก์รภาคประชาสงัคมทําหน้าทีน่ี้อยู่บ้าง 
แต่กย็งัมอียู่น้อยมาก จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องมกีารใหก้ารสนับสนุนใหม้กีารพฒันามากขึน้ ควบคู่ไป
กบัการทาํงานของภาครฐั เพื่อใหชุ้มชนต่างๆ ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนไปพรอ้ม
กนั ซึ่งการสนับสนุนอาจเป็นได้ทัง้การให้เงนิสนับสนุนอย่างจรงิจงัตามความเป็นไปได้และผลงานที่
เกดิขึน้ รวมทัง้อาจให้การสนับสนุนในเชงิการใหบุ้คลากร การใหอ้งค์ความรู ้ทกัษะ เครื่องมอืในการ
ดาํเนินการและงบประมาณอย่างจรงิจงั ซึง่อาจจดัใหต้ามผลงานทีไ่ดก้ระทําใหเ้กดิขึน้แก่ระบบยุตธิรรม
ตามความเหมาะสม ซึง่การพฒันาหน่วยงานภายนอกเพือ่การบาํบดันี้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจจะตอ้ง
ตัง้องคก์รใหมข่ึน้มาเพือ่เป็นผูป้ระสานงานและทาํการพฒันาในเรือ่งนี้ใหเ้กดิเป็นรปูธรรมขึน้โดยเรว็ 

          ดงันัน้การพฒันาองคก์รแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูจกัตอ้งกระทําทัง้ในหน่วยงานในกระบวนการ
ยตุธิรรมและหน่วยงานภายนอกหรอืองคก์รภาคเอกชน  ซึง่ในอดตีทีผ่า่นมาทัง้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมและองค์กรภาคเอกชน ไดพ้ยายามพฒันากจิกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลาย แต่ยงัไม่มหีน่วยงาน
กลางในการรวบรวมขอ้มลูและพฒันาต่อยอดองคค์วามรูแ้ละการดาํเนินกจิกรรมเหล่านัน้อยา่งเป็นระบบ 
อาจจะตอ้งตัง้องคก์รใหมข่ึน้มาเพื่อเป็นผูป้ระสานงานและทําการพฒันาในเรื่องน้ีใหเ้กดิเป็นรปูธรรมขึน้
โดยเรว็ โดยทําหน้าทีร่บัผดิชอบรวบรวมขอ้มลูองคก์รต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชน และบูรณาการการปฏบิตังิานขององคก์รเหล่านัน้ จดัทําเป็นแผนยุทศาสตรใ์นการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน รวมทัง้จดัทาํคูม่อืในการดาํเนินการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน  ซึง่
หน่วยงานนี้ต้องจดัทําภารกจิในภาพรวมทีจ่ําเป็น ไม่เพยีงแต่เป็นการรวมรวมองคค์วามรู ้แต่ต้องเป็น
การทาํงานวจิยัในเชงิวชิาการ เพือ่พฒันาความรูต้่างๆ ไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งแทจ้รงิ            

              7.3.2.3 การพฒันาระบบการประเมินผลการแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟ ู
              ทีผ่า่นมา การแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูทีม่อียูม่ากมาย ทัง้ในสว่นของศาลเยาวชนและครอบครวั

และสว่นของหน่วยราชการอื่น และขององคก์รภายนอก ยงัไมถู่กประเมนิอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ ใน
อนาคต จึงมคีวามจําเป็นที่จะต้องมกีารประเมนิที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน  ซึ่งอาจจะกระทําโดย
หน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเป็นกลาง 

              สาํหรบัการดาํเนินงานของหน่วยงานภายนอกศาลเยาวชนนัน้ หากมกีารเปิดโอกาสให้
ศาลเยาวชนและครอบครวั โดยผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ หรอืเจ้าหน้าทีข่องศาล มบีทบาทเขา้ไป
รว่มประเมนิผลการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู ไมว่า่จะเป็นการตรวจรายงานการดาํเนินการ หรอืการเขา้เยีย่มชม
กจิกรรม หรอืการพบปะกบัเดก็และเยาวชนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง กย็่อมทําใหม้กีารช่วยพฒันางาน
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ใหด้ขี ึน้ไดด้ว้ย การมสีว่นร่วม  ซึง่การพฒันางานต่างๆ เป็นเรื่องทีม่คีวามจําเป็นเพื่อใหก้ารทํางานของทัง้
ระบบมคีวามสมบรูณ์ขึน้ 

                     7.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาระบบการติดตามเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลเยาวชนและครอบครวั  

        ในปจัจุบนั หน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปฏบิตังิานในกระบวนการยุตธิรรม
สาํหรบัเดก็และเยาวชน ดา้นระบบการจําแนกเดก็และเยาวชน และดา้นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนแล้ว แต่ความสนใจในงานด้านการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการ
ยตุธิรรม (Follow Up) ยงัมอียูน้่อย 

         ระบบการติดตามต้องเริม่จากการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย (Juvenile Pre-
Released) โดยต้องมกีารประเมนิอย่างรอบคอบเพื่อใหเ้กดิการตดิตามเพื่อช่วยเหลอื สนับสนุนและ
ป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การตดิตามไดแ้กก่ารสงเคราะหห์ลงัปล่อย (After 
Care Services) ทีอ่าจจะมทีัง้แบบบงัคบั (Voluntary After-Care) และไมบ่งัคบั (Compulsory After-
Care) ซึง่จําเป็นตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน (Risk Management) รวมทัง้
การประเมนิความตอ้งการของเดก็และเยาวชน (Need Assessment) เพื่อจะไดช้่วยสนองตอบเดก็ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป ตวัอยา่งเช่นเดก็อาจตอ้งการหางานทําหรอืการเขา้ศกึษาต่อเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสีย่งในการ
ประกอบอาชญากรรมอกี ดงันัน้ การดูแลสงเคราะห์จงึอาจจําเป็นต้องทําควบคู่ไปกบัการเฝ้าระวงัตดิตาม
อย่างเหมาะสม ซึง่กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงแรงงาน
และสวสัดกิารสงัคม กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานอื่นๆ อาจจะตอ้งพฒันาระบบการประสานงาน
ในเรือ่งนี้อยา่งจรงิจงั เพือ่ไมใ่หง้านเกดิความซํ้าซอ้น ต่อไป ซึง่ควรมหีน่วยงานหลกัทีท่าํหน้าทีใ่นการ
ตดิตามภายหลงัออกจากระบวนการยตุธิรรม แบบมเีงือ่นไขในการดแูล ควรมกีารจดัเกบ็สถติโิดยเฉพาะ
การกระทําผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน มกีารจดัทําคู่มอืการติดตาม มรีะยะเวลาและแผนงานในการ
ตดิตามใหช้ดัเจน และการตดิตามควรมกีาํหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน 

         กรณีเด็กและเยาวชนไม่มทีี่อยู่เป็นหลกัแหล่ง ควรประสานเครอืข่ายที่อยู่ใกล้เดก็และ
เยาวชนมากทีส่ดุเป็นผูต้ดิตามดแูล ตอ้งทาํงานในเชงิลกึประสานชุมชน พฒันาจุดบรกิารต่างๆ ในพืน้ที่
หรอืชุมชนไม่ว่าโรงเรยีน โรงพยาบาล และสถานีอนามยั เป็นต้น หากเดก็และเยาวชนหรอืครอบครวั
ต้องการความช่วยเหลือจะได้มีความสะดวกและเข้าถึงหน่วยงานติดตามโดยง่าย ควรทํางานเป็น
เครอืข่ายตดิตามเดก็และเยาวชน โดยมคี่าตอบแทนให้หน่วยงานเครอืข่ายเพื่อประสทิธิภาพในการ
ตดิตาม มหีน่วยงานกลางในการประสานงานของเครอืขา่ย พรอ้มทัง้ใหก้ารพฒันาเพิม่ความรูเ้รื่องการ
ตดิตามเดก็และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงบประมาณใหห้น่วยงานหรอืชุมชนเครอืขา่ยอย่าง
เพยีงพอ  
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         สําหรบังานด้านการติดตามเด็กหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรมนี้ เป็นเรื่องที่ศาล
เยาวชนและครอบครวัเหน็สมควรใหก้ารสนับสนุนและมสีว่นร่วมดว้ย โดยเฉพาะผูพ้พิากษาสมทบหรอื
เจ้าหน้าที่ของศาลอาจมบีทบาทในการเขา้เยีย่ม หรอืการตรวจรายงานผลจากเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผดิชอบ 
เพื่อช่วยติดตามเด็กและเยาวชนควบคู่กนัไปกบัหน่วยงานอื่นๆ และนอกเหนือจากการให้บทบาท
หน่วยงานของรฐัในการติดตามเด็กและเยาวชนแล้ว ภารกิจนี้น่าจะถูกส่งเสรมิให้เป็นของชุมชนที่
เกีย่วขอ้งดว้ย เช่น กจิกรรมการสอดส่องดูแลโดยชุมชน หรอืกจิกรรมครอบครวัอุปถมัภ์ ดงันัน้ ระบบ
การประสานงานกบัชุมชนเกีย่วกบัการตดิตามนี้ จงึสมควรต้องกระทําอย่างมจีรงิจงัในอนาคต เพื่อให้
เกดิการสง่ต่อการดแูลเดก็และเยาวชนไปยงัชมุชนต่อไป นอกเหนือจากนี้ การพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีด่ ี
ควรมกีารเชือ่มโยงของระบบตดิตาม ระหวา่งหน่วยงานตดิตามกบักลไกในการตดิตามใหเ้ป็นระบบ เพื่อ
ไมเ่กดิการซํ้าซ้อน กจ็ะช่วยทําใหร้ะบบการตดิตามมปีระสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุก
ฝา่ยจงึสมควรใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งนี้อยา่งจรงิจงัดว้ย 

                 7.3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 

     การพฒันาศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวมใหเ้กดิความพรอ้มในการจดัทาํระบบการ
จาํแนก บาํบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม อาจทาํไดด้ว้ยการพฒันา
บุคลากร การพฒันาระบบงาน และการเพิม่การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

           7.3.4.1 การพฒันาบุคลากร 
         การพฒันาบุคลากร ไมว่่าจะเป็นผูบ้รหิารศาลในระดบัอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครวัหรอืระดบัผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวั ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ หรอื
เจ้าหน้าทีข่องศาลเป็นเรื่องทีม่คีวามจําเป็น ตัง้แต่เรื่องของการคดัเลอืกบุคลากรเขา้สู่ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ระบบโยกยา้ย และระบบการฝึกอบรมต่างๆ    

         ในสว่นของผูบ้รหิารศาล  นอกจากจะจาํเป็นตอ้งไดผู้พ้พิากษาทีม่คีวามรู ้ความสามารถ
และความสนใจเข้าไปทํางานด้านเด็กและเยาวชนแล้ว  ยงัต้องมวีิสยัทศัน์ในการพฒันาระบบงาน 
ตลอดจนมศีกัยภาพในการประสานเครอืขา่ยความรว่มมอืในการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกกระบวนการยุติธรรม รวมถึงองค์กรภาคเอกชนและประชาสงัคม  เพราะหากผู้บรหิารศาล
เยาวชนและครอบครวัขาดคุณสมบตัดิงักล่าวนอกจากไม่สามารถนําพาศาลเยาวชนและครอบครวัไปสู่
มาตรฐานที่สามารถแก้ไขปญัหาเดก็หรอืเยาวชนได้อย่างบรรลุวตัถุของการจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัแลว้ ยงักลบักลายเป็นอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวัเสยีเอง 

         ในส่วนของผูพ้พิากษานัน้ จําเป็นตอ้งไดผู้พ้พิากษาทีม่คีวามรู ้ความสามารถและความ
สนใจเขา้ไปทํางาน โดยต้องสร้างความต่อเนื่องของการพฒันาระบบงาน เพราะการย้ายผู้พพิากษา 
บ่อยๆ ยอ่มทาํใหก้ารพฒันาทีด่ขีาดความต่อเนื่อง  



180 
 

 

         สาํหรบัผูพ้พิากษาสมทบนัน้ บทบาทของผูพ้พิากษาสมทบในปจัจุบนัน้ี ไมส่มควรจะทํา
หน้าทีแ่ค่เป็นผูค้อยปลอบประโลม หรอืเป็นแค่ผูส้งเคราะหบ์รจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้ก่กจิกรรมของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั แต่สมควรจะมสีว่นร่วมมากกว่านัน้ ทัง้ในสว่นของการจําแนก แกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟู และติดตาม โดยเฉพาะการทําหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย การมสี่วนร่วมค้นหามาตรการดําเนินการที่
เหมาะสมกบัเดก็ การเพิม่บทบาทในการตดิตามผลการทําแผนเกีย่วกบัเดก็ และเมือ่ภาระหน้าทีข่องผู้
พพิากษาสมทบกา้วหน้าไปถงึเรือ่งการใชค้วามรูท้างวชิาการหรอืวชิาชพีอยา่งจรงิจงั ในอนาคตกอ็าจจะ
ตอ้งพจิารณาคดัเลอืกผูพ้พิากษาสมทบทีม่คีวามรูท้างวชิาชพีเกีย่วกบัเดก็มาโดยเฉพาะเป็นการพเิศษ 
เพราะในปจัจุบนัผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่ยงัมอีาชพีประกอบกจิการสว่นตวั และสว่นหนึ่งเป็นขา้ราชการ
บํานาญ หรอืมบีางคนไม่ได้ประกอบอาชพี ดงันัน้ ศาลเยาวชนและครอบครวัอาจจะต้องมกีารพจิารณา
ทบทวนการคดัเลอืกผูพ้พิากษาสมทบจากบุคคลทีม่ปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัเดก็
และเยาวชนอย่างแทจ้รงิ เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้มาพจิารณาพพิากษาคดเีดก็และเยาวชนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ในการตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั ในอนัที่จะสามารถแก้ไขพฤติกรรมเดก็หรอืเยาวชนให้กลบัคนื      
สูส่งัคมอย่างสรา้งสรรค ์ เป็นเรื่องทีม่คีวามจําเป็น   ทีผ่่านมาระบบการคดัเลอืกผูพ้พิากษาสมทบยงัมี
ขอ้บกพร่องทีอ่าจทําใหไ้มไ่ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมเขา้มาในบางครัง้บางคราว ซึง่ในประเดน็นี้น่าจะ
ไดนํ้ามาพจิารณาปรบัปรุงในวาระทีจ่ะต้องมกีารออกระเบยีบคณะกรรมการตุลาการในการคดัเลอืกผู้
พพิากษาสมทบตามร่างพระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณาคดเียาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ....ต่อไป 

         ในส่วนของเจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวันัน้ จําเป็นต้องมกีารพฒันาเจา้หน้าทีใ่หม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเดก็และเยาวชนมากยิง่ขึน้ เพื่อจะได้มาช่วยงานผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบ
แบบองคร์วม สาํหรบัการประสานงานดา้นคดแีละการจดัการคดนีัน้ ซึง่ในอนาคตอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งเพิม่
ตําแหน่ง “ผูจ้ดัการคด”ี (Case Manager) ขึน้มารบัผดิชอบตดิตามและประสานงานเกีย่วกบัการจาํแนก 
แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู หรอืตดิตามเดก็หรอืเยาวชน อยา่งจรงิจงัในอนาคต 

         การพฒันาบคุลากรโดยการฝึกอบรมและการจดักจิกรรมต่างๆ เป็นเรือ่งจาํเป็น ทัง้ในชว่งการ
เตรยีมการก่อนดาํรงตาํแหน่ง ตลอดจนการฝึกอบรมใหค้วามรูห้รอืการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ศกึษาดู
งานต่างๆ นัน้ จกัต้องกระทําอย่างต่อเนื่องดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ทีจ่ะทําใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจทัง้
ปรชัญา กฎหมาย และวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรมอย่างแทจ้รงิ    ทีผ่่านมาศาลยุตธิรรมยงัไม่มกีารฝึกอบรม
หลกัสตูรเฉพาะสาํหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานในศาลเยาวชนและครอบครวัอยา่งเป็นระบบ  ทาํใหบุ้คลากรยงั
ขาดองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตังิาน 
                      7.3.4.2 การพฒันาระบบงาน 

         แมศ้าลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศจะไดม้คีวามตื่นตวัทีจ่ะพฒันาและปรบัปรุงงาน
ดา้นเดก็และเยาวชนมาโดยตลอด โดยมหีลายศาลมผีลงานทีด่เีป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป แต่ระบบงานใน
ภาพรวมยงัตอ้งการการพฒันาอกีหลายดา้น 
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         การพฒันาการจดัทํานโยบายด้านเด็กและเยาวชน ในปจัจุบนั ยงัขึ้นอยู่กบัอธิบดีผู้
พพิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางหรอืผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัแต่ละศาลที่
จะนําพาศาลไปตามดุลพนิิจของแต่ละท่าน ไม่มคีวามยัง่ยนื และไม่เป็นเอกภาพ ทําใหศ้าลบางศาลมี
ความกา้วหน้า ในขณะทีศ่าลอกีหลายศาลยงัไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง ทําใหเ้ดก็หรอื
เยาวชนไมไ่ดร้บัการปฏบิตัทิีด่โีดยเสมอภาคกนั  นอกจากน้ีการพฒันานโยบายการปฏบิตังิานของศาล
เยาวชนและครอบครวัใหเ้ป็นระบบและยัง่ยนื  จะตอ้งจดัทําแผนปฏบิตักิารในแต่ละช่วงระยะเวลาใหม้ี
การพฒันาต่อเนื่องกนัภายใตยุ้ทธศาสตรแ์ผนงานการปฏบิตัติ่อเดก็หรเืยาวชนทีถู่กกําหนดขึน้จากการ
ระดมความคดิเหน็ของบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครวัและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  เพื่อร่วมกนัเสนอ
แนวทางในการพฒันานโยบายเกี่ยวกบัระบบการปฏบิตัิต่อเด็กและเยาวชนให้มมีาตรฐานอนัเป็นที่
ยอมรบัและมคีวามเป็นเอกภาพ  ไมเ่พยีงแต่กาํหนดขึน้จากแนวคดิของผูบ้รหิารจากสว่นกลางเทา่นัน้   

             สาํหรบัการพฒันาโปรแกรมการดาํเนินการแบบใหม่ๆ  เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนนัน้ ศาล
เยาวชนและครอบครวัอาจจะตอ้งลงทุนใชง้บประมาณจาํนวนมากในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในเรือ่งที่
เกี่ยวข้องเช่น การจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญมาคิดค้นเครื่องมือที่เหมาะสมในการดําเนินงาน ซึ่งอาจเป็น
นกัวชิาการหรอืผูเ้ชีย่วชาญในการทาํงานแบบสหวชิาชพี เพื่อใหเ้กดิความรูท้ีเ่พยีงพอในการดาํเนินการ
อยา่งเหมาะสม  

             นอกเหนือจากน้ี การพฒันาระบบขอ้มูลของศาลเยาวชนและครอบครวัให้เอื้อต่อการ
ทาํงานเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมาก คูม่อืในการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ขอ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมกจิกรรม
ที่เกี่ยวกบัเด็ก หรอืข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นสิง่สําคญัที่จะทําให้การทํางานของศาล
เยาวชนและครอบครวัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

                7.3.4.3 การเพ่ิมการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
              สาํหรบัเรือ่งงบประมาณของศาลเยาวชนและครอบครวันัน้ เป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งขาดแคลน

ไม่เพยีงพอมาโดยตลอด ส่งผลกระทบอย่างสําคญัต่อการพฒันานโยบายระบบการปฏบิตัติ่อเดก็หรอื
เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการบางยุคบางสมยัทีผู่บ้รหิารศาล
เยาวชนและครอบครวักลางมคีวามพยายามกําหนดแผนงานและประกาศเป็นนโยบายใหศ้าลเยาวชน
และครอบครวัทัว่ประเทศปฏิบตัิอย่างเป็นเอกภาพ  แต่ก็เป็นเรื่องปฏิบตัิได้ยาก เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนการจดัสรรงบประมาณจากสาํนักงานศาลยุตธิรรมในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อการดาํเนินงานศาล
เยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศตามยทุธศาสตรข์องแผนงานนโยบายดงักล่าวได ้                                              

         ดงันัน้ ผูบ้รหิารศาลยตุธิรรมตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันาระบบการปฏบิตัติ่อ
เดก็หรอืเยาวชน และพยายามทําใหร้ฐับาลเหน็ความสาํคญัของเรื่องดงักล่าว จดัสรรงบประมาณอย่าง
เพยีงพอทีจ่ะเอือ้ต่อการพฒันาระบบการปฏบิตัติ่อเดก็หรอืเยาวชนอยา่งเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องศาล
เยาวชนและครอบครวัตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัอยา่งแทจ้รงิ สาํหรบัการ
พึง่พาเงนิและทรพัยากรต่างๆ ของผูพ้พิากษาสมทบเพื่อใหใ้ชใ้นการดําเนินงานราชการดา้นเดก็และ
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เยาวชน แม้จะเป็นความเสยีสละด้วยความสมคัรใจของท่านผู้พพิากษาสมทบแต่ก็ไม่น่าจะถือเป็น
แนวทางทีถ่กูตอ้งในการพฒันางานอยา่งถกูหลกัการจดัการทีด่ ี
                 7.3.5 การพฒันาระบบงานของกระบวนการยติุธรรมในภาพรวม 

           7.3.5.1 การพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพ 
         เน่ืองจากงานดา้นการจดัทําระบบการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และ

เยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมยงัถอืเป็นเรื่องใหม่สาํหรบัทุกองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง การพฒันาทกัษะ
ความเป็นมอือาชพีในการดาํเนินการจงึเป็นเรื่องทีม่คีวามจําเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ การพฒันาองคค์วามรู้
ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละเชงิปฏบิตัจิกัตอ้งกระทําอยา่งจรงิจงักบัทุกสว่นและทุกระดบั การฝึกอบรมบุคลากร
จากทกุฝา่ยไปพรอ้มๆ กนั ทาํใหเ้กดิการศกึษาเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั โดยไมแ่ยกหน่วยงานแต่ใหถ้อืเดก็เป็น
ศนูยก์ลาง 

        นอกเหนือจากนี้ การพฒันาระบบสหวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง การพฒันาศกัยภาพองคก์ารดา้น
เดก็และเยาวชน การพฒันาองคก์รชุมชนดา้นเดก็และเยาวชน การพฒันาเครอืขา่ยองคก์รดา้นเดก็และ
เยาวชน เป็นเรือ่งทีต่อ้งพฒันาควบคูก่นัไปดว้ย 

             7.3.5.2 การพฒันาระบบข้อมูลกลางท่ีใช้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนอย่างเป็นระบบ 

           การพฒันาระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่่าจะเป็นเรื่องการเกบ็และการจดัทําฐานขอ้มลู ทัง้
ในสว่นของเดก็และเยาวชน รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมการแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟู และขอ้มลูอื่นๆ ของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั และขององค์กรภาคประชาสงัคมและชุมชน เช่น รายชื่อหน่วยงาน และ
องคก์รเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนทีจ่ะสง่เดก็ไปบาํบดัฟ้ืนฟู รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และ
เยาวชนน่าจะไดม้กีารจดัทาํระบบการจดัการความรู ้(Knowledge Management) เพือ่นําไปเผยแพรแ่ละ
ถ่ายทอดความรูท้ ัง้ระบบอย่างเหมาะสม โดยจดัทําระบบเอกสารและฐานขอ้มลูกลางทีใ่ชร้่วมกนัระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้เกดิการพฒันากระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
พฒันาในเรือ่งนี้อาจหมายความรวมถงึการพฒันาหอ้งสมดุ และศูนยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนดว้ย 

              7.3.5.3 การพฒันาระบบการประเมินงาน 
            ในปจัจุบนัองคก์รในกระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนต่างกม็ัน่ใจว่ากจิกรรมที่

หน่วยงานของตนไดด้าํเนินการเป็นงานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งด ีอยา่งไรกต็าม การพฒันาระบบการ
ประเมนิงานโดยเฉพาะการพฒันาระบบการประเมนิงานขององคก์รยุตธิรรมดา้นเดก็และเยาวชนทีเ่ป็น
กลางจากหน่วยงานภายนอก (External Assessment) และมรีะบบตดิตามทีจ่รงิจงั ซึ่งอาจทําโดย
สถาบนัวชิาการ หรอืสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ กน่็าจะทาํใหม้าตรฐานการทาํงานในเรือ่งของการจาํแนก 
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บําบดั ฟ้ืนฟู และตดิตามเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในภาพรวมไดร้บัการยอมรบัมาก
ยิง่ขึน้ 

          7.3.5.4 การพฒันาความรว่มมือและการประสานงาน 
        งานวจิยัฉบบันี้ของเสนอแนะการพฒันาความรว่มมอืและการประสานงานใน 2 มติ ิ
        มิติท่ีหน่ึง : การพฒันาด้านการปฏิบตัิงานร่วมกนัของหน่วยงานหลกัในกระบวนการ

ยตุธิรรมอยา่งเป็นองคร์ว่ม มเีดก็หรอืเยาวชนเป็นศนูยก์ลาง โดยยดึประโยชน์สงูสดุของเดก็หรอืเยาวชน
เป็นสาํคญั 

        ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รบับทเรยีนจากการปฏิบตัิงานภายใต้ทศันคติที่บุคลากรใน
กระบวนการยุตธิรรมสําหรบัเดก็ต่างคนต่างทํางานภายใต้แนวคดิในการรกัษาพื้นทีอ่ํานาจของตนเอง  
จนกระทัง่การปฏบิตังิานของหน่วยงานดา้นเดก็และเยาวชนขาดความรว่มมอืกนัในระหว่างองคก์รของ
รฐัดว้ยกนัเอง และกบัองคก์รภายนอก สง่ผลกระทบต่อพฒันาทางดา้นกฎหมายและพฒันาการทางดา้น
แนวปฏบิตัขิองระบบปฏบิตัติ่อเดก็หรอืเยาวชนของไทยอย่างมากดงัทีไ่ดนํ้าเสนอมาแล้ว ดงันัน้ การ
พฒันาความรว่มมอืของหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน จงึเป็นหวัใจสาํคญัทีม่ผีล
ต่อการพฒันาระบบการปฏบิตัติ่อเดก็หรอืเยาวชนในทุก ๆ ดา้น และเป็นเรื่องทีจ่ะต้องทําอย่างจรงิจงั  
โดยการทําลายกําแพงพื้นทีอ่ํานาจของแต่ละองค์กร  แล้วมาร่วมกนัออกแบบระบบการปฏบิตัติ่อเดก็
หรอืเยาวชน ทัง้ด้านการจําแนก แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู และติดตามเดก็หรอืเยาวชนที่มคีวามเหมาะสม  
สามารถแก้ไขปญัหาเดก็หรอืเยาวชนกระทําความผดิ ใหส้ามารถกลบัคนืสูส้งัคมและใช้ชวีติได้อย่าง
สรา้งสรรคอ์ย่างแทจ้รงิกนั ดว้ยการบรหิารจดัการทีด่ ีการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานไมซ่ํ้าซ้อนกนั
ในทุกกระบวนการ มกีารพฒันางานในเชงิคด ีโดยเฉพาะการพฒันาระบบสง่ต่อ จากหน่วยงานหน่ึงสูห่น่วยงาน
หนึ่ง ซึง่อาจจะตอ้งมผีูจ้ดัการคด ี(Case Manager) ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานอยา่งจรงิจงักบัทุกฝา่ย ซึง่การปฏบิตังิาน
รว่มกนัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งมรีปูแบบอยา่งไรนัน้ เป็นโจทยท์ีค่ณะวจิยัโครงการระบบปฏบิตัติ่อเดก็
หรอืยาวชนในกระบวนการยุตธิรรมด้านการจําแนก การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูและการตดิตามเดก็และ
เยาวชนตอ้งรว่มกนัคน้หาคาํตอบจากผลงานวจิยัทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป  

              มิติท่ีสอง : การพฒันาในเชงินโยบาย 
         สาํหรบัการพฒันาในเชงินโยบาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกระบวนการยุตธิรรมดา้นเดก็และ

เยาวชนทัง้หมดควรมโีครงสรา้งการบรหิารทีเ่อือ้ต่อการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ควรมนีโยบาย
การบรหิารที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และควรบูรณาการแผนการดําเนินงานร่วมกนั และมรีะบบการ
เชือ่มโยงแผนการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

           กจิกรรมที่จะทําให้เกิดการพฒันาความร่วมมอืและการประสานงาน ได้แก่ การประชุม
ประจาํปีรว่มกนั การพบปะเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ์อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถงึการปรกึษาหารอื
เพื่อจดัทําแผนแม่บทดา้นเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรมร่วมกนั โดยทุกฝา่ยจะต้องรูส้กึเป็นเจา้ของ
งานที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน โดยไม่มีหน่วยงานใดสําคญัไปกว่ากัน ดงันัน้ การพฒันา
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นโยบาย กฎหมาย หรอืแนวปฏบิตัใินเรื่องที่เกีย่วขอ้ง ควรจะเป็นเรื่องการร่วมกนัพฒันาอย่างจรงิจงั 
ไมใ่ชต่า่งคนต่างทาํ ต่างคนตา่งเป็นเจา้ของแต่ผูเ้ดยีว 

        ในอนาคตจงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะจดัตัง้องคก์รใหมเ่พือ่การพฒันาในเชงินโยบายเกีย่วกบั
กระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชน ในรูปแบบของคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน หรอื สถาบนัวิจยัและพฒันาด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน ในลกัษณะของสถาบนัเพื่อการปฏริูประบบยุตธิรรมดา้นเดก็และ
เยาวชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกดิความรู้และขอ้มูลที่ถูกต้องในการพฒันากระบวนการยุติธรรม
สาํหรบัเดก็หรอืเยาวชนอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบต่อไป  
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คณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลจงัหวดัสมุทรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั.  การจําแนก
และสืบค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน . กรุงเทพฯ  :  
สาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ ,  2548. 

คณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง. คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) และเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม (MQ) เบือ้งตน้.  กรุงเทพฯ  :   
ม.ป.ป. 

คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  แผนยุทธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั 
พ.ศ. 2552 – 2556. กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์,ม.ป.ป.(อดัสาํเนา) 

จารนุนัท ์อึง้ภากรณ์.   โรงเรยีนฟ้าใสวทิยาและศนูยฝึ์กอาชพีฟ้าใสปนัน้ําใจ  ศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางการศกึษาทางเลอืกใหมข่องเดก็และ เยาวชนผูก้ระทาํผดิ.   2545. 

ประกอบ ลีนะเปสนันท์. กระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีปฏิบตัิที่
เกี่ยวขอ้งการนํานโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม หลกั
และวิธีปฏิบัติในการประชุมกลุ่มเยียวยา หลักและวิธีปฏิบัติในการประชุมสห
วชิาชพี. กรงุเทพฯ : 2550. 

ประกายรตัน์ ตน้ธรีวงศ์. การนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าใชใ้นศาลจงัหวดันนทบุรี
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั. วารสารศาลยุตธิรรมปรทิศัน์. ฉบบัที ่1 ตุลาคม - 
พฤศจกิายน 2550.  

วชิา มหาคุณ.  ชุมชนบําบดั (Therapeutic Community) กบัการป้องกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
และการกระทาํผดิของเดก็ เยาวชน. กรงุเทพมหานคร :  2546.  

              การปฏริปูระบบศาลเยาวชนและครอบครวั. ครัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ :  2543.  
วชัราภรณ์ พมิพจุ์ฬา. ปญัหาบุคลากรและการดําเนินคดเีดก็และเยาวชนที่กระทําผดิของศาล

เยาวชนและครอบครวั. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑติ. คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง,  2547. 

วารสารศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ฉบบัปฐมฤกษ์ (2552). 
ศริชิยั จนัทรส์่องแสง. เอกสารเสรมิความรูด้า้นวชิาการ เรื่อง การกนัผูก้ระทําความผดิออกจาก 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน และผลกระทบต่อสังคม.
กรงุเทพฯ : 2546. 

              สรปุผลการดาํเนินงาน ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ปี 2547- 2548.  
ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว .”การประชุมกลุ่มเยียวยา Healing 
Conference”.  การประชุมวชิาการว่าดว้ยกระบวนทศัน์ใหม่ในการทํางานของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 20-21 สงิหาคม พ.ศ.2548. 
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ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง.  คู่มอืกระบวนการยุติธรรมเชงิเยยีวยาแก้ไขในศาลเยาวชนและ
ครอบครวั.  เอกสารประกอบการประชุมสมัมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ประจาํปี 2551. 

ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี. โครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจพฒันาเยาวชน เฉลมิ
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเน่ืองในวโรกาสพระราชพธิีมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ. 

สมบรูณ์ วฒันพรมงคล.  แผนปฏบิตักิารประจาํปี ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง พ.ศ. 2549-
2552. 

สอนชยั สริารยิกุล. กระบวนการยตุธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ข การประชุมกลุ่มเยยีวยาเชงิสมานฉนัท.์ 
                2546. 
สาํนกังานศาลยตุธิรรม.  “โครงการมาตรฐานการปฏบิตังิานในกระบวนทศัน์ใหมข่องศาล

เยาวชนและครอบครวั”  การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวา่ดว้ยงานยตุธิรรม ครัง้ที ่4 : 
การพฒันากระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน.  

สทิธศิกัดิ ์วนะชกจิ.  รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมการปฏริปูและการคุม้ครองสทิธเิดก็
ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่
ราชอาณาจกัร ประจาํปี 2547. 

รศ.ดร.สุพกัตร ์พบิูลย ์และคณะ. “บทสรุปการวจิยัประเมนิผล โครงการป้องกนั แก้ไข บําบดั 
ฟ้ืนฟูสูก่ารพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชน
และครอบครวั ปี 2547 – 2548”. ธนัวาคม 2548. 

อจัฉรยีา ชตูนินัทน์.  กฎหมายเกีย่วกบัคดเีดก็ เยาวชนและคดคีรอบครวั,กรงุเทพฯ;  วญิญชูน,2549. 
อภริด ีโพธิพ์รอ้ม. “มมุมองยทุธศาสตรศ์าลยตุธิรรมกบังานคุม้ครองเสรภีาพเดก็และเยาวชน”  

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวา่ดว้ยงานยตุธิรรม ครัง้ที ่4 : การพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน.  

 
กฎหมายและอนุสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
ประมวลกฎหมายอาญา  
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ.2534 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 
กฎแหง่กรงุปกักิง่               
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