
 

สารบาญ 
 

ภาคผนวกท่ี 1 รายชื่อทีป่รกึษาและคณะทาํงานวจิยักลุ่มศาลเยาวชนและครอบครวั 1 
ภาคผนวกท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินการดา้นจาํแนก แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และ

ตดิตามเดก็และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั จากอดตี
จนถงึปจัจุบนั 

5 

ภาคผนวกท่ี 3 แบบสอบถาม 193 
ภาคผนวกท่ี 4 รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร วนัที ่24 ธนัวาคม 2552  391 
ภาคผนวกท่ี 5 รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร วนัที ่30 - 31 มกราคม 2553 396 
ภาคผนวกท่ี 6 รายชื่อผูร้ว่มศกึษาดงูานกระบวนการยตุธิรรมดา้นเดก็และเยาวชน

ของเมอืง Miami Dade มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมรกิา วนัที ่
31 ตุลาคม 2552 – 10 พฤศจกิายน 2552 

399 

ภาคผนวกท่ี 7 แผนยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2552 - 2556 401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญตาราง 
 
  หน้า 
ตารางที ่1 จํ านวนแบบสอบถามที่ส่ งออกไป  จํ านวนและร้อยละของ

แบบสอบถามทีต่อบกลบัมา  
219 

ตารางที ่2 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ
เกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

219 

ตารางที ่3 รอ้ยละของผูพ้พิากษาสมทบในการประกอบอาชพี 221 
ตารางที ่4 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัของผูพ้พิากษาสมทบทีเ่ป็นขา้ราชการ

บาํนาญ  
221 

ตารางที ่5 รอ้ยละของประเภทกจิการทีผู่พ้พิากษาสมทบประกอบอาชพี 222 
ตารางที ่6 รอ้ยละของผูพ้พิากษาสมทบเกี่ยวกบัประสบการณ์การทํางานดา้น

เดก็และเยาวชนก่อนเขา้มาเป็นผูพ้พิากษาสมทบ 
224 

ตารางที ่7 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการได้รบัการเขา้ร่วมสมัมนาหรอืเขา้รบั
การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิใน
หลกัสตูรต่าง ๆ 

225 

ตารางที ่8 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านนโยบายและการบริหารงาน
กระบวนการยตุธิรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม 

228 

ตารางที ่9 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นในการให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานใน
กระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนในภาพรวม 

231 

ตารางที ่10 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
เดก็และเยาวชน  

233 

ตารางที ่11 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ ทีม่ี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่ศาลเยาวชนและครอบครวัจดั
กจิกรรมรว่มกนั เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน  

234 

ตารางที ่12 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจดัร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
ดา้นเดก็และเยาวชน  

235 



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่13 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาในการประสานงานของศาลเยาวชน
และครอบครวักบัหน่วยงานอื่นๆ 

237 

ตารางที ่14 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการทํางานในภาพรวมของหน่วยต่างๆ ที่
ทาํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม  

239 

ตารางที ่15 รอ้ยละของอธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษา
หวัหน้าศาลของศาลเยาวชนและครอบครวั เกี่ยวกบัการจดัการคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครวั 

242 

ตารางที ่16 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัหนังสือคู่มอืในการแก้ไขปญัหาเด็กและ
เยาวชน และการมกีลุ่มสหวชิาชพีเขา้รว่มในการตดัสนิคดเีพื่อแกไ้ข
ปญัหาเดก็และเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครวั 

243 

ตารางที ่17 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบับุคลากรภายนอกที่ปฏิบตัิงานประจําใน
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

244 

ตารางที ่18 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการทําหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบในศาล
เยาวชนและครอบครวั 

246 

ตารางที ่19 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละประสบการณ์ของตนเองในเรื่อง
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนกระทาํผดิในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ 

248 

ตารางที ่20 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่ี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประโยชน์ของการจําแนกแยกประเภทเดก็และ
เยาวชนทีม่ต่ีอการพจิารณาพพิากษาคดใีนศาลเยาวชนและครอบครวั 

250 

ตารางที ่21 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัขอบเขตของขอ้มลูเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาพพิากษาคด ี

252 

ตารางที ่22 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามพงึพอใจต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน และกรมคุมประพฤต ิ

254 

   



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่23 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัหน่วยงานที่ควรทําหน้าที่ในการทําการ
จาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ  

256 

ตารางที ่24 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน  
ทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและครอบครวั 

257 

ตารางที ่25 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลการไม่ทําการจําแนกเด็กและ
เยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและครอบครวั 

259 

ตารางที ่26 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิใน
ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจนถงึศาล
และหน่วยงานอื่น 

260 

ตารางที ่27 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน  
ที่กระทําผดิของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนในภาพรวม 

262 

ตารางที ่28 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และ ผูอ้ํานวยการ
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา เพื่อกําหนด
ความหนกัเบาของมาตรการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูต่างๆ                   

265 

ตารางที ่29 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน  
ทีก่ระทาํผดิซึง่ศาลเยาวชนและครอบครวัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

266 

ตารางที ่30 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่ี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการดําเนินการของศาลเยาวชนและครอบครวัที่
เกีย่วขอ้งกบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํผดิ 

269 

ตารางที ่31 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ  
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัผูด้ําเนินการโครงการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู
เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ในกรณีทีเ่ป็นโครงการของศาลเยาวชน
และครอบครวัไดด้าํเนินการเอง 

271 

   
   



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่32 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาอุปสรรคในการดําเนินการดา้นการ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูของศาลเยาวชนและครอบครวั 

273 

ตารางที ่33 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัประเภทกจิกรรม/โปรแกรมการบําบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอกทีจ่ดัขึน้ 

276 

ตารางที ่34 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนของหน่วยงานภายนอก 

279 

ตารางที ่35 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการ  
ที่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัหน่วยงานต่างๆ ที่สมควรปรบัปรุงพฒันางาน
ดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 

283 

ตารางที ่36 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามเหน็เกี่ยวกบัหน่วยงานที่สมควรมสี่วนร่วมในงานดา้นการ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 

285 

ตารางที ่37 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของหน่วยงานในงานดา้นการ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 

286 

ตารางที ่38 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการใหอ้ํานาจศาลเยาวชนและครอบครวัมี
หน้าที่ตรวจสอบและการประเมนิผลการดําเนินการบําบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟู กรณทีีห่น่วยงานอื่นเป็นผูด้าํเนินการ 

289 

ตารางที ่39 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั 

290 

ตารางที ่40 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่ควรทําหน้าที่ดูแลศูนย์
ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั 

291 

ตารางที ่41 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใหอ้าํนาจศาลเยาวชนและครอบครวัใน
การตดิตามการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั  

293 

   
   



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่42 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ที่มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัการพกัหรอืลดการฝึกอบรมในสถานฝึก
และอบรมแบบมกีารควบคุมตวัเดก็และเยาวชน  

296 

ตารางที ่43 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการพกัการลงโทษจําคุกหรอืการลดการ
ลงโทษจาํคุกเดก็และเยาวชน  

297 

ตารางที ่44 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่ี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารตดิตามผลการดาํเนินการเกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชนทีอ่ยูใ่นศนูยฝึ์กและอบรมแบบมกีารควบคุมตวั หรอืเรอืนจาํ  

298 

ตารางที ่45 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้รบัการบําบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟู กรณไีมม่ศีนูยฝึ์กและอบรมตัง้อยูใ่นเขตศาลเยาวชนและครอบครวั  

300 

ตารางที ่46 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย
เดก็และเยาวชน  

301 

ตารางที ่47 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการดําเนินการกบัเดก็และเยาวชนทีย่งัไม่
สามารถปรบัตวัได ้แต่ครบกาํหนดปล่อยตวั  

303 

ตารางที ่48 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นของการจดัตัง้บ้านพกัเตรยีม
ความพรอ้มหรอืบา้นกึง่วถิ ี(Halfway House) ก่อนปล่อย  

304 

ตารางที ่49 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามเดก็
และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั  

305 

ตารางที ่50 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามเดก็
และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั  

306 

ตารางที ่51 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตัง้สถานที่เพื่อรองรับเด็กและ
เยาวชน ทีป่ระสบปญัหาภายหลงัปล่อย หรอืเดก็และเยาวชนควร
ไดร้บัการตดิตามดแูลภายหลงัการปล่อยตวั โดยมกีําหนดระยะเวลา
ทีแ่น่นอน เมือ่ไดร้บัการปล่อยตวัจากศนูยฝึ์กและอบรม 

308 



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่52 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัหน่วยงานที่ควรเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัใน
การตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิหลงัปล่อย  

309 

ตารางที ่53 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องหรือการ
ดาํเนินคดตีามปกต ิ(เช่น การไกล่เกลีย่ การใชก้ระบวนการยุตธิรรม
เชงิสมานฉนัท)์ เพื่อเดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บําบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟู ในครอบครวัและชุมชนโดยไมต่อ้งฟ้องคด ี

311 

ตารางที ่54 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และ ผูอ้ํานวยการ
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัที่ใช้ในการพิจารณาใช้มาตรการ
พเิศษแทนการฟ้อง 

313 

ตารางที ่55 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใช้อตัราโทษเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
พจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง 

314 

ตารางที ่56 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท์
แทนการฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิ 

316 

ตารางที ่57 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใหพ้นกังานสอบสวนมอีาํนาจไกล่เกลีย่
และยุตคิดตีามร่างกฎหมายว่าดว้ยการไกล่เกลีย่ในชัน้สอบสวนเป็น
ผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการ
เยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี

320 

ตารางที ่58 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานฝ่ายปกครองมีอํานาจ  
ไกล่เกลี่ยและยุตคิดตีาม พ.ร.บ.บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2551 
เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บั
การเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี

324 

ตารางที ่59 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ  
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และพนักงานอัยการสัง่ไม่ฟ้องตาม พ.ร.บ.จัดตัง้ศาล
เยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพือ่ใหเ้ดก็
และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี

328 



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่60 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินการตามมาตรา 63 แห่ง
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั ของสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการในปจัจุบนั 

333 

ตารางที ่61 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ  
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นศาล
เยาวชนและครอบครวั 

336 

ตารางที ่62 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการ ทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

338 

ตารางที ่63 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคการใชม้าตรการพเิศษ
ตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

345 

ตารางที ่64 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบการคดัสรรผูพ้พิากษา เพื่อไปดํารง
ตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั  

349 

ตารางที ่65 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบการคดัสรรผูพ้พิากษาสมทบ เพื่อไป
ดาํรงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั  

353 

ตารางที ่66 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัรูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา  

358 

ตารางที ่67 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัรูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ  

362 

ตารางที ่68 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเน้ือหาในการฝึกอบรมในเรือ่งต่างๆ  

367 

ตารางที ่69 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบพฒันาบุคลากรที่ปฏบิตัิต่อเดก็และ
เยาวชนในกระบวนการการยตุธิรรม  

369 

ตารางที ่70 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัระบบโยกยา้ยผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในปจัจุบนั 

371 



 สารบาญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่71 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 

ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ  
ผูพ้พิากษาตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั  

373 

ตารางที ่72 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัอํานาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ ตาม 
พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั  

376 

ตารางที ่73 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาล
ชาํนญัพเิศษ  

378 

ตารางที ่74 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการที่
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการแบ่งแผนกในศาลเยาวชนและครอบครวั
เป็นแผนกพเิศษโดยเฉพาะ  

382 

ตารางที ่75 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน  

383 

ตารางที ่76 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ทีม่คีวามคดิเหน็ต่อการจดัทําระบบเอกสารและฐานขอ้มลูกลางทีใ่ช้
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเกี่ยวกบัเดก็และ
เยาวชนอยา่งเป็นระบบ  

385 

ตารางที ่77 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่ี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูทีค่วรนํามาสรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง  

387 

ตารางที ่78 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัหน่วยงานที่เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการ
บรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูกลาง  

388 

ตารางที ่79 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการ 
ที่มคีวามคิดเหน็ต่อการจดัตัง้สถาบนัเพื่อการพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน  

389 
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ภาคผนวกท่ี 1 
รายช่ือท่ีปรึกษาและคณะทาํงานวิจยักลุ่มศาลเยาวชนและครอบครวั 

 
 ทีป่รกึษา  
1.  นางพฤษภา  พนมยนัตร ์ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
2.  นายสทิธศิกัดิ ์วนะชกจิ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 
3.  นายสวุทิย ์ พรพานิช ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
4.  นายสอนชยั  สริารยิกุล รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้

ระหวา่งประเทศ 
5.  ดร.ขนิษฐา  เทวนิทรภกัต ิ กรรมการอาํนวยการสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย 
6.  นายสรรพสทิธิ ์ คุม้ประพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการมลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์เดก็และสตร ี
 หวัหน้าคณะทาํงาน  
7.  ดร.สนุทรยีา  เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
 คณะทาํงาน  
8.  นางอภริด ี โพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 8 
9.  นางสาวรตันา  กติตพิบิลูย ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

(สาขามนีบุร)ี 
10.  นางสาวยภุา  พรหมดวง ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี 
11.  นางสาวเพชรน้ําผึง้  เทพพพิธิ ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
12.  นางขวญัหลา้  เพชรทอง ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัอา่งทอง 
13.  นางจารนุนัท ์ อึง๊ภากรณ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
14.  นางประกายรตัน์ ตน้ธรีวงศ ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและ

ครอบครวั 
15.  ดร.พงษ์เทพ  สนัตกุิล อาจารยป์ระจาํคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
16.  นางสาวจนัทรเ์พญ็  ศรธีวชัพงศ ์ นกัวจิยัสงัคมศาสตร ์7ว 
17.  นางจนัทมิา  สวุรรณชาตร ี นิตกิร 5 
18.  นางสาวยคุลธร  เพญ็โรจน์ นกัวจิยัสงัคมศาสตร ์
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ประวติัคณะทาํงาน 
 
ช่ือ  ดร.สนุทรยีา  เหมอืนพะวงศ ์
ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลอุทธรณ์ 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาเอก   
สาขา  กฎหมายมหาชน  

ช่ือ  นางอภริด ี โพธิพ์รอ้ม 
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท   
สาขา  นิตศิาสตร ์

ช่ือ  นางสาวรตันา  กติตพิบิลูย ์
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํกองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท   
สาขา  พฒันาบรหิารศาสตร ์

ช่ือ  นางสาวยพุา  พรหมดวง 
ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 แผนกคดเีลอืกตัง้ 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาตร ี 
สาขา  นิตศิาสตร ์

ช่ือ  นางสาวเพชรน้ําผึง้  เทพพพิธิ 
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัพทัยา 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลจงัหวดัพทัยา 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาตร ี 
สาขา  นิตศิาสตร ์
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ช่ือ  นางขวญัหลา้  เพชรทอง 
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัอา่งทอง 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลจงัหวดัอา่งทอง 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  จติวทิยาการใหค้าํปรกึษา 

ช่ือ  นางจารุนนัท ์ อึง๊ภากรณ์ 
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  บรหิารการศกึษา 

ช่ือ  นางประกายรตัน์  ตนัธรีวงศ ์
ตาํแหน่ง  ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
สงักดัหน่วยงาน  ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  การจดัการความขดัแยง้แบบบรูณาการ 

ช่ือ  ดร.พงษ์เทพ  สนัตกุิล 
ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
สงักดัหน่วยงาน  คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาเอก 
สาขา  การบรหิารสงัคม 

ช่ือ  นางสาวจนัทรเ์พญ็  ศรธีวชัพงศ ์
ตาํแหน่ง  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 
สงักดัหน่วยงาน  สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  สถติ ิ
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ช่ือ  นางจนัทมิา  สวุรรณชาตร ี
ตาํแหน่ง  นิตกิรปฏบิตักิาร 
สงักดัหน่วยงาน  สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  กฎหมายมหาชน 

ช่ือ  นางสาวยคุลธร  เพญ็โรจน์ 
ตาํแหน่ง  นกัวจิยัสงัคมศาสตร ์
สงักดัหน่วยงาน  สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
ระดบัการศึกษา  ปรญิญาโท 
สาขา  สงัคมวทิยาประยกุต ์
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ภาคผนวกท่ี 2  
ข้อมลูเก่ียวกบัการดาํเนินการด้านจาํแนก แก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และติดตามเดก็และ

เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั จากอดีตจนถึงปัจจบุนั 

ส่วนท่ี 1 : รวบรวมจากเอกสาร หนังสือท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือใช้ในการปฏิบติังานตามนโยบาย 

1. นายวิชา มหาคณุ1  :   ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั  

-  ดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลคดเีดก็และเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2527- 2528 

-  ดาํรงตําแหน่งรองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2541 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

           เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลา
การเฉลมิพระเกยีรต”ิ สํานักงานศาลยุตธิรรม ไดจ้ดัตัง้โครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ 
เยาวชน และครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ ขึน้ โดยใชโ้รงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระ
เกียรติเป็นที่ตัง้ของศูนย์ และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
สาํนกังานศาลยุตธิรรม ซึง่โครงการน้ีเป็นโครงการใหม ่ภายหลงัจากมกีารแยกสถานพนิิจฯ 
ออกจากศาลเยาวชนและครอบครวั เป็นการดแูลเดก็และเยาวชนโดยใชห้ลกัการบําบดัและ
ฟ้ืนฟูเป็นหลกั ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการทีใ่ชใ้นสถานพนิิจที่เน้นเรื่องการฝึกอบรมเป็น
หลัก  ศาลเยาวชนและครอบครวัต้องรบัผิดชอบเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการ
พจิารณาคดใีหอ้ยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยสมบูรณ์ เมื่อพจิารณาคดี
แล้วใหส้่งเดก็และเยาวชนไปรบัการบําบดัแก้ไขโดยควบคู่กบัการปล่อยชัว่คราว หลงัจาก
การสง่เดก็และเยาวชนเขา้รบัการบาํบดัเพือ่แกไ้ขดา้นพฤตกิรรม  

    ศาลเยาวชนและครอบครวักลางดาํเนินการจดัตัง้ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชน
และครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. แบบคนไขน้อก 
2. แบบคนไขใ้น 
 
 

 
                                                 
       

1
 วชิา มหาคุณ.  ชุมชนบําบดั (Therapeutic Community) กบัการป้องกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และการ

กระทาํผดิของเดก็ เยาวชน. กรงุเทพมหานคร :  2546.  
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จากหนังสือ เร่ือง ชมุชนบาํบดั (Therapeutic Community) กบัการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และการกระทาํผิดของเดก็ เยาวชน โดยท่านวิชา มหาคณุ    
 

ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระเกียรติ” 

ดว้ยโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “โรงพยาบาลตุลการเฉลมิพระ
เกียรติ” เป็นโครงการหน่ึงที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดขึ้นให้เป็นโครงการนําร่องและเป็น
ตน้แบบโดยมวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญัเพื่อเป็นการพฒันากระบวนการพจิารณาพพิากษานคดขีองศาล
เยาวชนและครอบครวัในการนําวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนมาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการเป็น 
"ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” โดยมอบหมายให้
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้จดัดําเนินการในโครงการการดงักล่าว ทัง้น้ีเพื่อให้
รองรบัภารกจิของศาลเยาวชนและครอบครวั ทางดา้นการป้องกนั บําบดั รกัษา แก้ไขและฟ้ืนฟู
เด็ก เยาวชน ครอบครวัและปญัหาวกิฤติ อนัประกอบด้วย ปญัหายาเสพติด ปญัหาครอบครวั 
ปญัหาสุขภาพกาย – จติและจติเวช ปญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบัตาม
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัววิธีการ
พจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั กฎหมายว่าดว้ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิตลอดจน
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็และเยาวชนนัน้ 

   ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบาล แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในโครงการฯ 
ดงักล่าวบรรลุผลและเกดิผลสมัฤทธิอ์นัก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดต่ีอเดก็  เยาวชนและครอบครวั
ให้มากที่สุดสมดังเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ด้วยเหตุข้างต้น น้ี 
คณะกรรมการการบรหิารโครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการ
เฉลมิพระเกยีรต”ิ กบัคณะบรหิารโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตกิําหนดโครงการกจิกรรม
ฟ้ืนฟูเพื่อการพฒันาองค์ความรูใ้นแผนยุทธศาสตร์ พนัธกจิและกลยุทธ์ของโครงการศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั  “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ ขึน้เพื่อสนับสนุนในโครงการ
ดงักล่าว ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม/งาน ดงัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1. งานใหค้ําปรกึษาและแนะแนว โดยการใหค้ําปรกึษาแนะนําแก่เดก็ เยาวชนและ
ครอบครวัเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อใชป้ระกอบพจิารณาคดขีองศาล ก่อน ระหว่าง และหลงั
การพจิารณาของศาลเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลอื สงเคราะห ์เฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิผล
เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทาํผดิและมปีญัหา จากการปฏบิตักิารทุกวนัพุธในภาคบ่าย เวลา 
13.00- 15.30 น. ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ
กิจกรรมท่ี 2. งานพฒันาและเสรมิสรา้งเดก็ เยาวชนและครอบครวัรุ่นใหม่ทางด้านจรยิธรรม 
คุณธรรมและคุณภาพชีวิต โดยการกําหนดกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆตามหลกัธรรมของพุทธ
ศาสนา อาท ิการบรรพชา การทศันศกึษาและการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัศลิปวฒันธรรมและการเขา้ค่าย 
เป็นตน้ 



7 
 

กิจกรรมท่ี  3. งานพฒันาและการสง่เสรมิอาชพี (อาชวีบําบดั) โดยการจดักจิกรรมการสอนอาชพี
ตามความเหมาะสมให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครวั ให้สามารถนําไปประกอบอาชพีหรอืเป็น
อาชพีเสรมิเพื่อเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้อาท ิการรอ้ยลูกปดั การนวดฝา่เทา้ และโภชนาการ 
เป็นตน้ 
   กจิกรรมทัง้  3 ดงักล่าวขา้งตน้น้ี โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตใิครข่อความรว่มมอื
สนับสนุนจากคณะผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและกลางพจิารณาเขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อการ
พฒันาองค์ความรูแ้ละรูปแบบแนวคดิตามแผนยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ในกระบวนทศัน์ใหม่ของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั อนันําไปสู่การพฒันาในอนาคตสามารถนําไปปรบัปรุงประยุกต์ใชเ้พื่อ
การปฏิบตัิงานในแนวทางเดยีวกนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยพจิารณาว่าจะเขา้ร่วมใน
กจิกรรมใดเพือ่ยงัประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทาํผดิและมปีญัหาทีม่าเขา้
สูก่ระบวนยตุธิรรมตามคาํสัง่ศาล อนัเป็นการปฏบิตังิานในเชงิรบัเพื่อการแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน
และครอบครวัทางหน่ึง 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเป็นการพฒันาและเสรมิสรา้งกระบวนการพจิารณาของศาลประกอบการร่วม

พจิารณาพพิากษาคดต่ีางๆ ของผู้พพิากษาสมทบในการนําวธิกีารสําหรบัเด็กและเยาวชนมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม (ก่อนพิจารณา ระหว่างการพิจารณา และหลงัการ
พจิารณาพพิากษาของศาล) 

 2. เพือ่ยงัประโยชน์ในการใหก้ารชว่ยเหลอื สงเคราะห ์เฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิผลเดก็ 
เยาวชนและครอบครวั มใิหก้ระทาํผดิหรอืกระทาํผดิซํ้ากลบัมาสูก่ระบวนการยตุธิรรมซํ้าอกี 
           3. เพือ่เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

กลุ่มเป้าหมาย 

   1. เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระผดิและมปีญัหาก่อน ระหว่าง และหลงัการพจิารณา
พพิากษาของศาล 

   2. เดก็ เยาวชนและครอบครวัที่ศาลสัง่ใหม้าบําบดั รกัษาและฟ้ืนฟูตามคําสัง่ศาล ณ 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

   3. เดก็และเยาวชนทีศ่าลสัง่คุมประพฤตแิละอาศยัอยูใ่นชุมชน 

วิธีการดาํเนินงาน 

1. กาํหนดรบัรายงานตวัของเดก็ เยาวชนและครอบครวัจากผูพ้พิากษาสมทบทีไ่ดแ้จง้ความ
จาํนงไวใ้นกจิกรรม งานการใหค้าํปรกึษาแนะแนวทุกวนัพุธ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เวลา 13.00 - 15.30 น. 
ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิโดยจดัรถตู้รบั – ส่ง ออกจากศาลยาวชนและครอบครวั
กลางมายงัโรงพยาบาลฯ เทีย่วมาเวลา 12.30 น. 

2. จดักจิกรรมใหแ้ก่เดก็และเยาวชนตามความเหมาะสม 
3. จดักจิกรรมและสอนวชิาชพี 
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4. จดักจิกรรมทําการป้องกนั ช่วยเหลอื สงเคราะห ์เฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิผลเพื่อมิ
ใหม้ากระทาํผดิซํ้าอกี 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

 เริม่ปฏบิตักิารในโครงการประจาํปีงบประมาณ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป  

งบประมาณ 

 จากงบประมาณในโครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครวั” ตุลาการ
เฉลมิพระเกยีรต”ิ สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

การติดตามและประเมินผล 

 การสงัเกต พฤตกิรรม ใชแ้บบสอบถามเมื่อสิน้สุดโครงการ และการตดิตามและประเมนิผล
ทุก 3 เดอืน ทัง้ในเชงิพฒันา เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพตามความเหมาะสมต่อไป 

ผลประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อการพิจารณาพิพากษาของศาลเพื่อเป็นการพฒันา
กระบวนการพิจารณาพพิากษาของศาลเยาวชนและครอบครวัในการนําวิธีการสําหรบัเด็กและ
เยาวชนมาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อเด็ก เยาวชนและครอบครวั ได้รบัการช่วยเหลือ 
สงเคราะห ์เฝ้าระวงั ตดิตามมใิหก้ระทาํผดิหรอืกระทาํผดิซํ้า อนัเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็
และเยาวชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้งและเหมาะสม 
          3. ก่อใหเ้กดิประโยชน์และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างศาล ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ กบั
เด็ก เยาวชนและครอบครวัเพื่อร่วมกนัในการพฒันาและเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจตามแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในกระบวนทศัน์ใหม่ที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลกัอนั
ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนัและกนัก่อใหเ้กดิแนวความคดิทีก่วา้งไกลใน
การเผยแพรแ่ละสามารถประสานเชื่อมโยงเครอืขา่ยในการดาํเนินงานและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัใน
การแกไ้ขปญัหาอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดต่ีอการปฏบิตังิานต่อเดก็ เยาวชน ครอบครวั ชุมชน 
สงัคมและประเทศชาตใิหม้ากทีส่ดุ สมดงัเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวั 
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2.  นางดวงมาลย ์ศิลปอาชา2 : ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโสศาลจงัหวดัสมุทรปราการ
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั 
- ดํารงตํ าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ระหว่างปี             

พ.ศ. 2542 – 2543 
 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

เป็นผูร้เิริม่จดัตัง้โรงเรยีนฟ้าใส ซึง่ไดก่้อตัง้ขึน้ ในวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ.2543 ตาม
หนังสอืเลขที ่นฐ 1/2543 ตามมาตรา 18 ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2525 
ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 
พ.ศ. 2534 มาตรา 20(2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5) เป็นโรงเรยีนแห่ง
แรกในประเทศไทยทีเ่ปิดการเรยีนการสอนในระบบการศกึษาพเิศษ  เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนที่
กระทําผิดได้กลบัตนเป็นคนดี เป็นการใช้การศึกษาในระบบโรงเรียน การฝึกอาชีพ การ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เขา้มาแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน เปิดสอนในระดบัประถมศกึษา
ที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3 โดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ  เดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด
สามารถเข้าเรียนได้จะต้องมีพฤติกรรมแห่งการกระทาํผิดไม่รนุแรงถึงขนาดท่ีจะต้อง
เข้ารบัการฝึกอบรมในสถานพินิจฯ ครอบครวัไม่มีศกัยภาพในการดูแลป้องกนัการ
กระทาํผิดซํา้ และขาดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     

2
 นางจารนุนัท ์อึง้ภากรณ์.  โรงเรยีนฟ้าใสวทิยาและศนูยฝึ์กอาชพีฟ้าใสปนัน้ําใจ ศาลเยาวชนและครอบครวั

กลางการศกึษาทางเลอืกใหมข่องเดก็และ เยาวชนผูก้ระทาํผดิ. 2545. 
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จากหนังสือ โรงเรียนฟ้าใสวิทยาและศนูยฝึ์กอาชีพฟ้าใสปันน้ําใจ ศาลเยาวชนและครอบครวั
กลางการศึกษาทางเลือกใหม่ของเดก็และ เยาวชนผูก้ระทาํผิด โดยนางจารนัุนท ์อ๊ึงภากรณ์ 
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3.  สิทธิศกัด์ิ วนะชกิจ3  :  ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสาํนัก
ประธานศาลฎกีา 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั  
- ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ระหว่างปี          

พ.ศ. 2546 – 2547 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

          เป็นผูนํ้านโยบายภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาทุนทางสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

มีนโยบายและทิศทางในการปฏิบติังาน 

1.  เพิม่ทกัษะและศกัยภาพบุคลากร ใหเ้กดิบรรยากาศ และเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
2.  ปฏิรูประบบงานตุลาการ ด้าน เด็ก เยาวชน และครอบครวั เพื่อให้กระบวนการ  
พิจารณาคดี ดําเนินการได้ตรงตามการพฒันา เด็ก เยาวชน และครอบครวั อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3.  ปฏริูปงานการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั ทัง้เชงิรุก (การป้องกนั)
และเชงิรบั (การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู) ซึง่สูก่ารคุม้ครองสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว 

ยทุธศาสตรก์ารทาํงาน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การยกระดบัทรพัยากรบุคคล สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การส่งเสรมิความร่วมมอื กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและประชา               
สงัคม เชงิพหภุาค ี
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันากระบวนการยุติธรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครวั สู่การ
คุ้มครองสทิธิของประชาชน ในทุกระดบัของสงัคม ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2540 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การสรา้งมาตรฐานการระงบัขอ้พพิาทเชงิบูรณาการทัง้ก่อนและในชัน้ศาล
สูค่วามสงบสนัตใินสงัคม 

 
 

                                                 
       

3นายสทิธศิกัดิ ์วนะชกจิ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง.  รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม การปฏริปูและการคุม้ครองสทิธเิดก็ของศาลเยาวชนและครอบครวั ประจาํปี 2547 ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร.  2546. 
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จากหนังสือรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปฏิรปูและการคุ้มครองสิทธิเดก็ของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั ประจาํปี 2547 ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาล
เยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร 

              สืบเน่ืองจาก รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้กําหนดให้ม ี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยการกําหนดขัน้ตอน และปรบัปรุงวิธีการปฏิบตัิต่อเด็กให้
เหมาะสม อนัเป็นการส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั รวมทัง้ ป้องกนัมใิหเ้ดก็ถูกทารุณ
กรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์มิชอบหรือ ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ตลอดจน รฐัธรรมนูญยงักําหนดให้มมีาตรการในการปรบัปรุงวธิกีารส่งเสรมิความร่วมมอืในการ
คุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนให้เหมาะสมยิง่ขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของประกาศใช ้
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็พทุธศกัราช 2546 
            ดว้ยผูพ้พิากษาสมทบ ของศาลเยาวชนและครอบครวักลางและทัว่ราชอาณาจกัร ได้รบั
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบจาก การทํางานเชิง สงัคมสงเคราะห์ เขา้สู่การทํางานในลกัษณะการ 
บูรณาการ การทํางานแบบมีส่วนร่วม การแก้ไข บาํบดั และ สหวิชาชีพอย่างกวา้งขวาง ยัง่ยนื
และกา้วสูก่ารเป็นมาตรฐานสากลตาม อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ และรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย  โดยในระหวา่ง ปี พ.ศ. 2546 ถงึ ปี พ.ศ. 2547 คณะผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลาง
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การทํางานการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็ก เยาวชน และครอบครวั อย่าง
ครอบคลุม และครบวงจร ใน “ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทุนทางสงัคม เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยืน”  อนั
เป็นกรอบแนวคดิและทศิทางการทํางานทีม่สีาระเหตุผลดงักล่าว ทําใหก้ระบวนทศัน์ในการทํางาน
ดา้นเดก็ เยาวชนและครอบครวัของคณะผูพ้พิากษาและคณะผูพ้พิากษาสมทบเปลีย่นแปลงไป 

วิสยัทศัน์ 

             “เป็นองคก์รอจัฉรยิะ และเป็นเลศิ ในการเป็นศูนยก์ลางการอาํนวยความยุตธิรรม แก่ เดก็ 
เยาวชน และครอบครวั โดยใชก้ฎหมายอยา่งมคีุณธรรม และจรยิธรรม” 

จดุมุ่งหมายหลกั 

 “สรา้งคน  ปฏริูปงาน  กระจายโอกาสในการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม ของ เดก็ เยาวชน 
และครอบครวั สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื” 
มีนโยบายและทิศทางในการปฏิบติังาน 

ยทุธศาสตรก์ารทาํงาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การยกระดบัทรพัยากรบุคคล สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิความรว่มมอื กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม เชงิพหุ
ภาค ี
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันากระบวนการยุตธิรรมของเดก็ เยาวชน และครอบครวั สูก่ารคุม้ครองสทิธิ
ของประชาชน ในทุกระดบัของสงัคม ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งมาตรฐานการระงบัขอ้พพิากษาเชงิบรูณาการทัง้ก่อนและในขัน้ศาลสูค่วาม
สงบสนัตใินสงัคม 
           จากการกาํหนดยทุธศาสตรด์งักล่าว ทาํใหก้ารปฏบิตังิานของคณะผูพ้พิากษา   ผูพ้พิากษา
สมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการของศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่ราชอาณาจกัร ดาํเนินไปสูก่ารป้องกนั 
แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู และสงเคราะหอ์ยา่งยัง่ยนื และเป็นไปตาม เจตนารมณ์การจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ที่มุ่งเน้นการคุม้ครอง เดก็ และเยาวชน ใหส้ามารถกบัคนืสู่สงัคมโดยปกตสิุข และการ
คุม้ครองสทิธขิองประชาชนในสงัคม ควบคูก่นัไปดว้ย 

พนัธกิจ 

            พนัธกิจของศาลเยาวชนและครอบครวักลางในระหว่าง ปี 2540 – 2546 จึงเป็นไปใน
บทบาทของหน่วยงานกลางในการกาํหนด ทศิทางการทาํงานใน 4 พนัธกจิ พรอ้มกนัทัว่ประเทศ คอื 

1. การพฒันาองคค์วามรูข้องผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการ 

2. การป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนกลุ่มเสีย่ง 

3. การป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน.ในกระบวนการยตุธิรรม 

4. การคุม้ครองสถานภาพของครอบครวัและสงัคม 

         ทัง้น้ี ไดม้กีารกาํหนด ตวัชีว้ดัปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ 
ตวัช้ีวดั ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ (Key Success Factor) 

1.  สถติกิารกระทําความผดิ และการกระทําความผดิซํ้า ทัง้ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมและ

สูร่ะบบสงัคม ลดน้อยลง อยา่งน้อยรอ้ยละ 10 และ 20 ตามลาํดบั 

2.  เกิดนวตักรรมใหม่ ในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และทัว่ราชอาณาจกัรให้ได้รบั

โอกาส และทางเลือกใหม่ ในการปฏิบตัิทัง้การจําแนก สบืคนัหาสาเหตุการกระทําผดิ การสร้าง

เครอืขา่ยความร่วมมอืในการทาํงานดา้นเดก็และเยาวชนและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ก่อนและ

หลงัการพจิารณาพพิากษา จนสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็ เยาวชน และครอบครวัดว้ยตนเอง 

และสูค่วามยัง่ยนื 

3.  คณะผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการ ไดร้บัความรูท้กัษะ การพฒันา

ศกัยภาพ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสามารถทาํงานเชงิบูรณาการการมสีว่นรว่มกบั องคก์รของ

รฐั  ภาคเอกชน และประชาสงัคม ไดอ้ยา่งมอือาชพี 

    แผนการดาํเนินงาน ประกอบด้วย 

1. การพฒันาองคค์วามรูข้องผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการ  

2. การป้องกนัการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน กลุ่มเสีย่ง 
3. การป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน ในกระบวนการยตุธิรรม 
4. การคุม้ครองสถานภาพของสถาบนัครอบครวัและสงัคม 
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  1. การพฒันาองคค์วามรู้ของผูพิ้พากษา ผูพิ้พากษาสมทบ และเจ้าหน้าท่ีธรุการ 

โครงการพฒันาองคค์วามรูข้องผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบและเจา้หน้าทีธุ่รการ มี

วตัถุประสงค ์ 

ในการพฒันาศกัยภาพการทาํงานของบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่ราชอาณาจกัร ให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ประเทศ และเกดิการปฏบิตังิานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไดต้าม บรบิท
ของแต่ละจงัหวดั โดยการ 
              1.1  จดัอบรมความรู ้เชงิจติวทิยาวยัรุน่ การใหค้าํปรกึษา แนะแนว สทิธเิดก็ การ
พฒันาการทางจติวทิยา ใหก้บั คณะผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่
ราชอาณาจกัร อยา่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ 
                        1.2 จดัสมัมนาวชิาการผูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาสมทบ ทัว่ราชอาณาจกัร 
ประจาํปี  

            1.3 จดัทําการ อบรมวทิยากรสู่การเผยแพร่กฎหมายเดก็และเยาวชน และการให้
คาํปรกึษาแนะแนว 

              ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเป็นศาลพเิศษ ที่มุ่งการป้องกนั แก้ไข บําบดั 
ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั มากกว่าการลงโทษ ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นในการเสรมิสรา้งงาน
ดา้น เดก็ เยาวชน และครอบครวั ทัง้เชงิ การป้องกนัในสถานภาพ และเชงิแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู ใน
กจิกรรมต่างๆ 
                      1.4  จดัการประชุมเชิงปฏิบตัิงาน (ภายในประเทศ) ในกรณีศึกษาของคดีที่
สาํคญัในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร 

                        1.5  จดัการศกึษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการพฒันา เสรมิสรา้งทรพัยากร 
และระบบงานในกระบวบการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยการจดัศึกษาดุงานใน
ต่างประเทศ เชน่ 

- การประชุมกลุ่มครอบครวั (Restorative Justice) ในประเทศ ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด ์ สหรฐัอเมรกิา และแคนาดา 

- การฟ้ืนฟูเดก็ เยาวชน และครอบครวั ใน สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ทัง้น้ี นอกจากเกดิการพฒันาระบบงานแลว้ ยงัไดร้่วมประชุม แลกเปลีย่นประสบการทํางานสู่การ
พฒันาตนเองดว้ย 

            1.6 จดัโครงการธรรม และฝึกปฏบิตัธิรรม เพือ่พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม เป็นการ
ปลูกผงั ธรรมะ ในจติใจ ในการพฒันากาย, พฒันาจติ และพฒันาวาจา เป็นประจําทุกปี ปีละ 2 
ครัง้ ทัว่ประเทศ 
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2. การป้องกนัการกระทาํความผิดของเดก็และเยาวชน กลุ่มเส่ียง 

 2.1 การสร้างเครือข่ายการทาํงานด้านเดก็ เยาวชน และครอบครวั 
     ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีภารกิจที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้โอกาสเด็ก เยาวชน

ครอบครวั และเครอืข่ายครู ผูป้กครองไดร้บัความรูแ้ละคุม้ครองสทิธ ิเกดิความตระหนักในคุณค่า
ของตนเองมเีจตคตใินการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม มใิหก้ระทําความผดิ ในปี 2547 จงึไดจ้ดัทํา
โครงการการประสานความร่วมมอืกบัองคก์รเอกชนมลูนิธ ิหน่วยงานราชการ เพื่อคุม้ครองสทิธเิดก็
และในหน่วยงานสว่นของสาํนกัการศกึษา สาํนกัพฒันาสงัคมกรงุเทพมหานคร 

2.2 การจดัทาํโครงการความร่วมมือเครือข่ายองคก์รเดก็ 

     ภายใตน้โยบายปี  2547 ปีแหง่การปฏริปูและการคุม้ครองสทิธเิดก็ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ไดก้ําหนดนโยบายใหเ้ดก็และเยาวชน ทีไ่ม่พรอ้ม
จะกลบัสูส่งัคมไดร้บัการคุม้ครองสทิธทิัง้ดา้นสวสัดภิาพ ความเป็นอยู ่การศกึษา การอาชพี และสทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานตามอนุสญัญาว่าดว้ยเดก็ เพื่อมใิหก้ระทําความผดิซํ้า และเตบิโตเป็นพลงัของแผ่นดนิ
ต่อไป ดงันัน้จึงจดัโครงการความร่วมมือเครือข่ายองค์กรเด็กเพื่อบูรณาการความร่วมมือทาง
ทรพัยากรบุคคล ปณิธานแนวคดิ และศกัยภาพของงบุคคล หน่วยงาน องคก์รเดก็ องค์กรศาสนา 
ตลอดจนภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รบัการ
สงเคราะห์และคุ้มครองสทิธ ิเกดิความตระหนัก ในคุณค่าของตนเอง มเีจตคติในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม มิให้กลบัไปกระทําความผิดซํ้า เกิดความมัน่ใจในความอบอุ่น และความเอาใจใส่ที่
ครอบครวั ชุมชน และสงัคมหยบิยื่นให ้โดยมพีธิลีงนามในบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม  มลูนิธดิวงประทปี บา้น
ตะวนัใหม่ มูลนิธิป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  มูลนิธสิ่งเสรมิการพฒันา
บุคคลและ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กระทรวงยุติธรรม และคณะทํางานด้านเด็ก เป็นสกัขพียาน ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2547 ณ ห้อง
ประชุม 72 พรรษา มหาราชนีิ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

2.3  โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาการอาํนวยความยติุธรรมสาํหรบั

เดก็และเยาวชน 

             ในการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของชาติ รวมทัง้การดําเนินการในการ
อํานวยความยุตธิรรมในส่วนของคดคีวามอนัเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด สอด
กบัการคุ้มครองสทิธิข ัน้พื้นฐานของเด็กและเยาวชน จําเป็นที่จะต้องระดมความร่วมมอืจากฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อใหเ้กดิการประสานงานในการปฏบิตังิานจนบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัในทา้ยทีสุ่ด สาํหรบังานอํานวยความยุตธิรรมในส่วนของเดก็และเยาวชนของไทย
นัน้ มหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากซึ่งต่างฝ่ายต่างมวีธิกีารปฏบิตัิงานแตกต่างกนัออกไป จงึ
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นับว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการที่จะจดัสรา้งกลไกลขึน้มาเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการประสาน
ความรว่มมอืทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ในระหว่างปี 2546 - 2547 ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง จงึแต่งตัง้
คณะกรรมการประสานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาการอาํนวยความยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน 
ประกอบดว้ยบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการ
อํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ คณะกรรรมการ
คุม้ครองเดก็แห่งชาต ิกรมคุมประพฤต ิกรมพนิิจฯ สภาทนายความ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิคณะกรรมการเดก็และสตรวีุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร มูลนิธคิุม้ครองเดก็ มูลนิธดิวง
ประทปี มลูนิธสิรา้งสรรคเ์ดก็  

2.4 การประสานงานกบัหน่วยงานกระบวนการยติุธรรมเยาวชน 

ศาลเยาวชนและครอบครวักลางร่วมกบั กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกลาง จดั
ประชุมรว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน โดยกําหนดเป็นการประชุม “เหยา้เยอืนเดอืนละครัง้” เดอืนละหน่ึง
ครัง้ อาทเิมือ่เดอืน พฤศจกิายน 2546 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมทีห่อ้งประชุมศาลเยาวชนและครอบครวั
กลาง เมือ่เดอืนธนัวาคม 2546 ทีบ่า้นปราณี จงัหวดันครปฐม และเมื่อปี 2547 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุม
ทีห่อ้งประชุมสาํนกังานศาลยตุธิรรม เป็นตน้ 

  พรอ้มกนัน้ียงัเขา้พบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม  ปลดักระทรวงยุตธิรรม  อธบิดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพี่อปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง กบั กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน เกี่ยวกบัการพทิกัษ์คุ้มครองสทิธเิดก็ 
ปรบัปรุงปญัหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ และประสานงานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้สอง เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย คอื การดแูลประชาชนใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

2.5 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมี

ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ จึงได้จดัทาํกิจกรรมเทิดพระเกียรติในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

กิจกรรมบรรพชาสามเณรโดยคดัเลือกเด็กและเยาวนจากศูนย์ฝึกอบรม กรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน 

กจิกรรมไถ่ชวีติโคกระบอืเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
กจิกรรมสายใยรกัครอบครวัคอืเกาะรัว้ปกป้องผองภยั 
จดัทาํหนงัสอืแมข่องหนูสวยทีสุ่ด  เพื่อแสดงความจงรกัภกัดแีละสนองพระมหากรุณาธคิุณ

ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ  
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3. การป้องกนัการกระทาํความผิดซํา้ของเดก็และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรม 

  โครงการป้องกนัการกระทําความผดิซํ้าเป็นกลยุทธในการใหก้ารคุ้มครองสทิธ ิเสรภีาพ
ของประชาชนและช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อมิให้กระทําความผิดซํ้า  จาก
เจตนารมณ์ในการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั คอืมุ่งในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เพื่อการพฒันา
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผดิให้กลบัตวัเป็นพลเมอืงดขีองชาติ โดยคํานึงถึงสวสัดภิาพและ
อนาคตของเดก็และเยาวชนมากกว่าการมุ่งเน้นในการลงโทษโดยการตดัอสิรภาพ และการแยกออก
จากครอบครวั อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหใ้ชท้างเลอืกตามระบบสากลที่เคารพในศกัดิศ์รแีห่งความเป็น
มนุษย ์และสิง่ทีส่าํคญัคอืป้องกนัไมใ่หเ้ดก็และเยาวชนหวนกลบัมากระทาํความผดิซํ้า 
 จากการวจิยัศกึษาสภาพความเป็นจรงิ และปจัจยัทีม่ผีลต่อการกระทาํความผดิในคดรีุนแรง 
ของเด็กและเยาวชนในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดั
สงขลา โดย นายสิทธิศักดิ ์วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (การ
ประชุมสมัมนาฯ พ.ศ. 2547) พบว่า รอ้ยละ 41.1 เป็นคดทีีก่ระทําผดิเกี่ยวกบัทรพัย ์รอ้ยละ 33.0 
เป็นคดเีกี่ยวกบัชวีติและร่างกาย รอ้ยละ 60.7 มาจากครอบครวัที่บดิามารดาแยกกนัอยู่ มรีายได้
รวมกนัประมาณ  3,000 -  6,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 97.3 กระทาํความผดิรว่มกบัเพือ่นสนิท และ
รอ้ยละ 57.1 อยากเป็นคนด ีมอีาชพีทีม่เีกยีรต ิแต่ขณะเดยีวกนั รอ้ยละ 46.4 ไม่แน่ใจว่าจะกลบัไป
กระทําความผดิซํ้าอีก โดยเหตุผลว่า ยงักลวัว่าจะไม่ได้รบัการต้อนรบัจากสงัคม และคงจะต้อง
กลบัไป สูส่ภาพแวดลอ้มเก่าๆ นัน่เอง ประกอบกบัสถติคิดทีีเ่ดก็และเยาวชนกระทาํความผดิซํ้า  ใน
ปี พ.ศ.2546 มอีตัราการกระทาํผดิซํ้า รอ้ยละ 23  
          จากผลการวจิยัสถิติดงักล่าว ทําให้คณะผู้พพิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและเยาวชนและ
ครอบครวักลาง ไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการป้องกนัมใิหเ้ดก็และเยาวชนกระทําความผดิซํ้า
โดยใชแ้นวทางในการสรา้งความตระหนักใหเ้ดก็ เยาวชน ครอบครวั และสมาชกิทุกคนในสงัคมพงึ
ระลกึอยู่เสมอว่า การกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนนัน้เกดิขึน้มาจากสาเหตุที่ซบัซ้อน เช่น 
สภาพสงัคม สิง่แวดลอ้ม วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเป็นพลวตัร จนทาํใหเ้กดิปญัหามากมายตามมา
ซึง่สง่ผลกระทบถงึครอบครวั เดก็ เยาวชน และสงัคม จงึควรเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของทุกคน
ในสงัคม ทีจ่ะต้องร่วมมอื ร่วมใจในการแก้ไขปญัหาเดก็ เยาวชน และครอบครวั อย่างจรงิจงั และ
จรงิใจ เพราะทุกปจัจยัของปญัหามคีวามสมัพนัธ ์เกือ้หนุน และเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั 
   ดัง้นัน้ โครงการป้องกนัการกระทําความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน ซึ่งอาศยัอํานาจตาม
มาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ กําหนดใหใ้ชว้ธิกีารสําหรบัเดก็และเยาวชนก่อนที่
ศาลจะมคีําพพิากษาอนัเป็นการแกไ้ข บําบดั และฟ้ืนฟู ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนมคีําพพิากษา จงึเสรมิสรา้ง
กระบวนการและกจิกรรมเชงิรบัในการป้องกนัมใิหโ้อกาสและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม คุณภาพชวีติได ้
ไม่ใหก้ระทําความผดิซํ้าและเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมครัง้แลว้ครัง้เล่า จนอาจกลายเป็นอาชญากร
วยัหนุ่มสาวในอนาคตได ้อกีทัง้ยงัสรา้งกระบวนการบูรณาการเชงิสหวชิาชพีในการบําบดั ฟ้ืนฟู ทัง้
ดา้นรา่งกาย จติใจ การศกึษา การฝึกทกัษะอาชพีในอนาคต การเตรยีมความพรอ้มในการออกไปใช้
ชวีติในสงัคมไดอ้ย่างสุจรติชน ใหก้บัเดก็ เยาวชน และครอบครวัทัง้ก่อนคําพพิากษา และขยายผล
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ติดตาม (Follow-Up) หลงัคําพพิากษาภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติ โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 
99,100 และ 101 แห่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ เพื่อการนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของ
เดก็และเยาวชนเหล่าน้ีอยา่งยัง่ยนื 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการจาํแนกสบืคน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํผดิและใหโ้อกาสเดก็และเยาวชน ซึง่มี
พฤตกิรรมแหง่การกระทาํความผดิทีไ่มรุ่นแรงสามารถปรบัเปลีย่นตนเองและพฒันาคุณภาพชวีติได้
ดว้ยตนเองและอยา่งยัง่ยนื 

2. เพื่อการบําบดั แกไ้ข ้ฟ้ืนฟู สูก่ารพฒันาเดก็และเยาวชนอยา่งครบวงจรทัง้ร่างกาย จติใจ 
สงัคม สตปิญัญา รวมทัง้การฝึกวนิยั อบรมคุณธรรม จรยิธรรม ก่อนการพจิารณาพพิากษา 

3. เพือ่สรา้งความตระหนกัในความรบัผดิชอบ บทบาทหน้าทีข่องครอบครวัทีม่ต่ีอสมาชกิใน
ครอบครวั 

4. เพื่อสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการดูแลพฒันาเด็ก เยาวชน และครอบครวัให้แก่
ชุมชน ภาครฐั และภาคเอกชน 

5. เพื่อเปิดโอกาสทางเลอืกใหม่ในการแกไ้ข ป้องกนั และลดการกระทําผดิซํ้าของเดก็และ
เยาวชนทีก่ระทําความผดิเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม ดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรอืตกเป็นเหยื่อ
ของสงัคม ได้รบัการปรบัเปลี่ยนและพฒันาตนเองก่อนคําพพิากษาต่อเน่ือง ถึงการติดตามหลงั
ปล่อย ภายใตเ้งือ่นไขคุมประพฤต ิ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เดก็และเยาวชนที่กระทําความผดิ เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางและศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพจิารณา
พพิากษา 

2. เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแห่งความผิดไม่รุนแรง และมีแนวโน้มที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมได ้และไม่จําเป็นต้องเขา้สู่กระบวนการบําบดัในระบบปิดในสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม 

3. เดก็และเยาวชนหลงัปล่อย และอยูร่ะหวา่งคุมประพฤต ิ
กิจกรรมการดาํเนินงาน 
        1. จดัดําเนินการนําร่องจําแนกสืบค้นหาสาเหตุของการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

2. ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดัทาํหลกัสูตรค่ายอบรม
เยาวชนเพ่ืออนาคตของชาติเทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี  

    2.1 การสรา้งแบบการส่งตวัเดก็เยาวชน การรายงานผลการอบรมฯ และอื่นๆ เพื่อส่งให้
คณะผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั 
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   2.2 ประสานงาน ติดต่อสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมจากกองทพับก หรอืหน่วยงานที่เป็น
เครอืขา่ยคณะทาํงาน วทิยากรในและภายนอก จากหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
การอบรม 
             2.3 จดักจิกรรมในรูปแบบค่ายบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เพื่อการพฒันาเดก็และเยาวชน โดย
แบง่เป็น 6 สว่น 

      1) กจิกรรมบาํบดั เชน่ วนิยับาํบดั สขุภาพกาย – สขุภาพจติ บาํบดั  
      2) กจิกรรมพฒันาเยาวชนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดว้ยการปฏบิตัตินทัง้ภายในค่าย

อบรมฯ และใหเ้ป็นประโยชน์นอกสถานที ่ 
      3) กจิกรรมพฒันาและสง่เสรมิการศกึษาและการอาชพีหลงัปล่อย 
      4) กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์
      5) กจิกรรมการประเมนิผลจากเดก็และเยาวชน จากวทิยากรและจากคณะผูพ้พิากษา

สมทบ 
      6) กระบวนการตดิตามเดก็ เยาวชน และครอบครวั เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยคณะ   

ผูพ้พิากษาสมทบ 
     7) จดัการอบรมผู้นําชุมชน แม่บ้าน ครอบครวั ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรุ่น เพื่อให้เขา้ใจ

บทบาทหน้าที่ในการป้องกนัการกระทําผดิซํ้าของเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากค่ายอบรมเยาวชน
เพื่ออนาคตของชาติ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี โดยใช้ศกัยภาพของชุมชนประสานงานการ
ทาํงานเป็นองคก์รเครอืขา่ยกบัคณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั 

3. กําหนดยุทธศาสตรแ์ละนําร่องการดาํเนินงานไว้ท่ีการประสานความร่วมมือ ทัง้
ครอบครวัชุมชน หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินงานเชงิรบัอย่าง
ครบวงจรกาํหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ในฐานะกรรมการโครงการฯ ดงัน้ี 

3.1  คณะกรรมการประสานงานชุมชน 
3.2  คณะกรรมการพฒันาระบบบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาเดก็และเยาวชน 
3.3  คณะกรรมการพฒันาหน่วยงานการศกึษา/หน่วยฝึกอาชพี / หน่วยครอบครวับาํบดั 
3.4  คณะกรรมการฝา่ยตดิตามเพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชนหลงัปล่อยอยา่งยัง่ยนื 
3.5  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

4. กําหนดแนวทางการคดัเลือกเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ       
ผูพ้พิากษาองคค์ณะ 

5. ประเมนิผลและตดิตามการฝึกอบรมโดยการซกัถามเพื่อการประเมนิผลจากสถาบนัวจิยั
พฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัต่างๆ หรอืสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรใ์นภมูภิาค 

 จดัศูนยใ์หค้ําปรกึษาในรปูแบบของ หอ้งกจิกรรมเดก็และเยาวชน (Common Room) ใน
ศาลเยาวชนและครอบครวัทุกแหง่ และจดัเป็นศูนย ์Hot Line เยาวชนเพื่อการพบปะแลกเปลีย่นให้
คาํปรกึษา ระหว่างเดก็และเยาวชนทีผ่า่นกระบวนการบําบดั ฟ้ืนฟู จากค่ายหรอืโครงการฯ กบัคณะ
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ผูพ้พิากษาสมทบ ทุก 1- 2 เดอืน และขยายผลเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนดงักล่าวเป็นแกนนําผูนํ้า
เยาวชนเป็นวทิยากรในชุมชนของตนเองดว้ย โดยมคีณะผูพ้พิากษาสมทบ เป็นแกนประสานงาน 

โครงการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน และการให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน ครอบครวั และประชาชน ระหว่างปี 2546-2547 
ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสรมิอาชพีเดก็และเยาวชน โดยหาสถานที่ฝึกงานและสถานที่ทํางานหลงั
ครบระยะเวลาฝึกอบรม 

1.1 คณะทาํงานจาํหน่ายสนิคา้เพือ่กองทุนสง่เสรมิอาชพีเยาวชน 
1.2 คณะทาํงานจดัหางานโครงการตรอีรรถบรูณ์ 
1.3 คณะทาํงานตดิตามหลงัปล่อย 

2. โครงการส่งเสรมิสุขภาพและการกฬีาใหก้บัเยาวชน กองทุนอาหารเสรมิเพื่อเดก็และ
เยาวชน 
          3. โครงการพฒันากระบวนการฝึกอบรม แกไ้ข และฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 

3.1 โครงการคา่ยอบรมเยาวชนเพือ่อนาคตของชาต ิ
3.2 โครงการใหค้าํปรกึษาแนะนํา 
3.3 โครงการสรา้งชวีติใหมเ่ดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3  
3.4 โครงการบรรพชาสามเณร 
3.5 โครงการจดัหาล่ามเพือ่ชว่ยเหลอืในการดาํเนินคด ี
3.6 ศนูยก์ลางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน ครอบครวัและชุมชนวกิฤต ิ
3.7 ศนูยฝึ์กอาชพีฟ้าใสปนัน้ําใจ 

โครงการค่ายอบรมเยาวชนเพ่ืออนาคตของชาติ 

       เป็นกจิกรรมโดยการเชงิรบัสําหรบัเดก็และเยาวชนที่มพีฤตกิรรมแห่งการกระทําผดิ ที่
บ่งชีช้ดัเจนว่าเป็นผูข้าดระเบยีบวนิัยในการดํารงชวีติ มคีวามกา้วรา้วและขาดองคค์วามรู ้ อนาคต
ทางการศกึษา  การงานอาชพี  ทําใหม้แีนวโน้มในการก้าวเขา้สู่พฤตกิรรมรุนแรง และการเตบิโต
เป็นอาชญากรวยัหนุ่มในอนาคตได ้
      รูปแบบของการดําเนินกจิกรรม เป็นการเขา้ค่ายพกัแรมคา้งคนื 10 วนั โดยไดร้บัความ
รว่มมอืจากวทิยากรคณะบุคคลภายนอกผูเ้ชีย่วชาญสหวชิาชพี เพื่อเป็นวทิยากรในการจดัการอบรม
โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
      1. สรา้งจติสาํนึกและการตระหนกัรูใ้นการกระทาํความผดิ 
      2. สรา้งระเบยีบวนิยัในการดาํเนินชวีติของตนเอง  ครอบครวัและสงัคม 
      3. การเหน็คุณคา่ของตนเองและผูอ้ื่น 
      4. สามารถอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นๆ ในสงัคม  ไดอ้ยา่งปกตสิขุเชน่สจุรติชน 
        5.  รูจ้กัรกัษาสขุภาพกาย  สขุภาพจติ  ใหเ้ตบิโดยแขง็แรงตามวุฒภิาวะ 
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      6.  มกีารสือ่สารเชงิสมัพนัธภาพ กบับุคคลในสงัคมอยา่งเขา้ใจและเป็นสขุ 
      7. ไดร้บัทราบและสามารถ คน้หาศกัยภาพเชงิบวก  ปจัจยัเชงิลบของตนเอง  จนสามารถ
กา้วเขา้สูร่ะบบการศกึษา การฝึกอาชพีและการงานอาชพีได ้
      8.  รูจ้กัการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์  จนเกดิความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณไีทย 
      9.  เกดิความซาบซึง้ใจในสายใยรกัของครอบครวั 

โครงการให้คาํปรึกษาแนะนํา 

โครงการใหค้าํปรกึษาแนะแนว เพื่อประกอบแนวทางการดาํเนินงานโครงการป้องกนั แกไ้ข 
พฒันาเพื่อการปรบัเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ของ ศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนทัว่ราชอาณาจกัร การให้คําปรกึษาแนะแนว เป็น
ศาสตร์และศิลป์ของกระบวนการให้ความช่วยเหลอืที่เกดิจากสมัพนัธภาพ เทคนิค และหลกัการ
ระหว่างผูใ้หค้ําปรกึษากบัผูร้บัคําปรกึษา ที่มเีป้าหมายในการใหค้วามช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนที่
ประสบปญัหาส่วนตวั ปญัหาด้านการศึกษา ปญัหาครอบครวั ปญัหาด้านการงานอาชีพ ให้เกิด
กระบวนการรบัรูป้ญัหา คน้หาตนเองเกดิความเขา้ใจปญัหา ตนเอง บุคคลอื่น และสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตดัสินใจ การปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม รู้คุณค่าของตนเอง และ
สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเจรญิงอกงามอย่างเตม็ศกัยภาพ ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการให้
คําปรกึษาแนะแนวดงักล่าว สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวั ทีมุ่่งเน้นการ
แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู สงเคราะห์เด็ก เยาวชน และครอบครวั เพื่อการพฒันาและปรบัเปลี่ยนไปใน
แนวทางชวีติใหมท่ีถู่กตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 
 ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลางตระหนกัในความสาํคญัของกระบวนการ
ทํางานในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั อย่างเป็นระบบครบวงจรและถูกตอ้ง
ตามกรอบของสทิธเิดก็พืน้ฐาน กฎหมายและสภาพความเป็นจรงิในชวีติประจําวนัโดยบูรณาการ
ร่วมกนั ระบบการจดัสวสัดกิารต่างๆ ทัง้ภาครฐัและประชาสงัคม เพื่อมุ่งสู่การสงเคราะห์ พฒันา 
ปรบัเปลีย่น ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่สถาบนัครอบครวั ชุมชน และสงัคม จงึจดัทําโครงการให้
คําปรึกษาแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และครอบครวั ก่อนการพิจารณาเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่
ราชอาณาจกัร ภายใตห้ลกัการเดก็และเยาวชนจะไดร้บัโอกาสเทา่เทยีมกนั ทัว่ประเทศ 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวั ไดร้บัโอกาสในการปรกึษา แนะแนว และไดส้ามารถ
คน้หาตนเอง เขา้ใจตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคมอยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวั มสี่วนรว่มในการแสวงหาหนทางแกไ้ขปญัหาร่วมกนั 
มคีวามเป็นอสิระในกระบวนการคดิ และมทีางเลอืกในการตดัสนิใจเพือ่ปรบัเปลีย่นชวีติใหม ่
 3. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถคน้พบคุณค่าในตนเอง (Self extreme) เกดิความ
ภาคภูมใิจในความรบัผดิชอบและความสามารถในการดงึศกัยภาพของตนเองมาใช้ในการแก้ไข
ปญัหาอยา่งเตม็ที ่
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 4. เพื่อใหก้ระบวนการพจิารณาคดขีองศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรมคีวาม
ยตุธิรรม โปรง่ใส และเป็นไปตามการบาํบดั แกไ้ข สูก่ารพฒันาเดก็และเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาสอยา่ง
ถูกตอ้งและยัง่ยนื 

การดาํเนินงาน 

1.  จดัทาํแบบรายงานสง่ตวัเพือ่เขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแนะแนวในโครงการ 
2.  สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “เทคนิคการใหค้ําปรกึษาแนะแนวใหก้บัผูพ้พิากษา สมทบ”  
เพือ่เป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแนะแนวเดก็ เยาวชน และครอบครวั 

3.  การใหค้ําปรกึษาแนะแนวเดก็ เยาวชน และครอบครวัทีเ่ขา้รบัคําปรกึษาเป็นรายบุคคล/
รายกลุ่มตลอดปี 

4.  การจดัทําดําเนินการใหก้บัเดก็ เยาวชนและครอบครวั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนที่มี
ปญัหาความตอ้งการพเิศษ มปีญัหาความรนุแรงเป็นพเิศษและมปีญัหาวกิฤต ิ

5.  การจดัทุนสงเคราะหค์รอบครวั เป็นทุนประกอบอาชพีของเดก็ เยาวชนและครอบครวั ที่
ประสบปญัหาวกิฤตและตอ้งการความช่วยเหลอืเร่งด่วน ในกรณีทีไ่ม่สามารถส่งต่อใหห้น่วยงานอื่น
รบัผดิชอบไดท้นัต่อเหตุการณ์  

โครงการสร้างชีวิตใหม่เดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3  

    เป็นโครงการสงเคราะหเ์ดก็ในเชงิปรมิาณมุ่งรณรงคใ์หผู้พ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ประมาณ 2,000 คนดแูลสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน จาํนวน 3 คน ต่อผู้
พพิากษาสมทบ 1 คน โดยมุ่งหวงัใหเ้ดก็และเยาวชนที่หลงกระทําความผดิ หรอืยากจน ขาดไรผู้้
อุปการะ ไดร้บัการดูแล การเอาใจใส่จากผูพ้พิากษาสมทบอนัจะเป็นการแก้ไขเยยีวยาใหเ้ดก็และ
เยาวชนและสงัคม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไป โดยมแีนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

1.  การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามความมุ่งหมายของโครงการสรา้งชวีติใหม่ 1 ต่อ 3 

หมายถึง การช่วยเหลือเดก็และเยาวชนโดยวธิหีน่ึงวธิใีด ซึ่งมผีลใหช้วีติของเดก็และเยาวชนนัน้

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูพ้พิากษาสมทบ 

2.  เดก็และเยาวชนที่ควรได้รบัการสงเคราะห์ในโครงการ คอื เดก็และเยาวชนที่มปีญัหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปญัหาในเรื่องพฤติกรรม สติปญัญา คุณธรรม อารมณ์ จติใจ สภาพแวดล้อม 
ทศันคติ การศึกษา ครอบครวัหรืออาชีพ ได้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน
คดอีาญา เชน่ เดก็ทถีูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิไมว่่าในทีสุ่ดศาลจะพพิากษาว่ามคีวามผดิหรอืไม ่
ไมว่า่เดก็จะไดร้บัการปล่อยตวั คุมความประพฤต ิหรอืสง่ตวัไปฝึกอบรมทีส่ถานพนิิจฯ โรงเรยีนหรอื
สง่ตวัรกัษาพยาบาล ฯลฯ 

เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในคดแีพ่ง เช่น เดก็ในครอบครวัแตกแยกหย่า
รา้งหรอืเดก็และ  เยาวชนทัว่ไปทีม่เีหตุอนัควรสงเคราะห ์เชน่ ยากจน ขาดไรผู้อุ้ปการะ เป็นตน้ 
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3.  การเลอืกเดก็หรอืเยาวชนในโครงการเป็นดุลพนิิจของผูพ้พิากษาสมทบที่จะเลอืกตาม
ความเหมาะสม และตามความสะดวก เช่น อาจเลือกเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯ  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิหรอือยูใ่นระหวา่งคุมประพฤต ิหรอืในระหวา่งพจิารณาคดกีไ็ด ้

4.  วธิกีารสงเคราะหข์ึน้อยู่กบัเดก็และเยาวชนแต่ละราย โดยคํานึงถงึความแตกต่างกนัของ
เดก็และเยาวชน ประเภทและระดบัความรุนแรงของปญัหา เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นทีจ่ะมผีล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่น การสงเคราะห์ให้การศึกษา การจัดหางานให้การ
รกัษาพยาบาลทางกายทางจติ การใหค้ําแนะนําปรกึษาปญัหาดา้นพฤตกิรรม ทศันคต ิและปญัหา
ครอบครวั 

5.  การสงเคราะหอ์าจดําเนินการแบบรายบุคคล คอื ผูพ้พิากษาสมทบดําเนินการสงเคราะห์
เด็กรายนัน้ๆ เองโดยลําพงั หรอืแบบรายกลุ่ม คือ ผู้พพิากษาสมทบรวมกลุ่มกนัสงเคราะห์เด็ก
รว่มกนัโดยจดัแบ่งหน้าทีใ่นการสงเคราะหต์ามความสะดวกและความถนดัของผูพ้พิากษาสมทบ 

ทัง้น้ี ในกรณีแบบรายกลุ่ม ตอ้งสามารถจาํแนกเดก็และเยาวชนในกลุ่มใหผู้พ้พิากษาสมทบ
แต่ละท่านรบัผดิชอบสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในรายละเอยีดเหมอืนการดาํเนินการแบบรายบุคคล
ดว้ย 

6.  ในการดําเนินการสงเคราะหค์วรมกีารบนัทกึรายละเอยีดต่างๆ ทีด่ําเนินการตลอดจนผล
ของการสงเคราะห์แต่ละครัง้ไว้เป็นหลกัฐานทุกครัง้ ตามแบบการดําเนินการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนในโครงการสรา้งชวีติใหมถ่วายราชนีิ 1 ต่อ 3 ทีแ่นบทา้ยคาํแนะนําน้ี 

7.  เมือ่ดาํเนินการสงเคราะหแ์ลว้ตอ้งรายงานจาํนวนและรายละเอยีด รายงานความกา้วหน้า
ของการดําเนินการต่ออธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางทุก  3 เดอืน ตามแบบ
รายงานการดาํเนินการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในโครงการสรา้งชวีติใหมเ่ดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3 
ทีก่าํหนด 

อน่ึง ในกรณีสงเคราะหเ์ป็นรายกลุ่ม ผูพ้พิากษาสมทบในกลุ่มทุกท่านจะต้องรายงานดว้ย
ตนเอง โดยระบุเดก็และเยาวชนทีต่นรบัผดิชอบโดยตรงใหช้ดัเจนดว้ย 

8.  ผูพ้พิากษาสมทบท่านใดไม่สามารถดําเนินการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในโครงการน้ี
ตามคาํแนะนําได ้ใหร้ายงานต่ออธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางถงึเหตุผลทีไ่มอ่าจ
ดาํเนินการไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่วนัทราบคาํแนะนําน้ี 

4. การพฒันาระบบไกล่เกล่ียและการระงบัข้อพิพากษา 

          การนําระบบไกล่เกล่ียคดีครอบครวัมาใช้ก่อนพิจารณา 
 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 
พ.ศ. 2534 มาตรา108 และ 110 ไดบ้ญัญตัสิรุปใจความมสีาระสาํคญัว่า “ การพจิารณาพพิากษาคดี
ครอบครวัไม่ว่าการพจิารณาคดจีะไดด้ําเนินไปแลว้เพยีงใด ใหศ้าลพยายามเปรยีบเทยีบใหคู้่ความ
ได้ตกลงกนัหรอืประนีประนอมกนั ในขอ้พพิาท โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกนัใน
ครอบครวั โดยยดึถือประโยชน์และสวสัดภิาพอนาคตของบุตร เป็นสําคญั ในการน้ี ศาลอาจตัง้ผู้
ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งเป็นบดิามารดาผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ 
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หรอืบุคคลที่ศาลเหน็ควรให้คําปรกึษา หรอืช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกนั ซึ่ง
บทบญัญตัิดงักล่าวมเีจตนารมณ์อนัสําคญัที่ต้องการให้คดคีรอบครวัซึ่งเป็นคดขีอ้พพิาทระหว่าง
บุคคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น ซบัซอ้น และลกึซึง้ ไดแ้กไ้ขเยยีวยาดว้ยกระบวนการสนัตวิธิ ีก่อใหเ้กดิ
ความปรองดองสมานฉันท์ บงัเกดิผลดแีก่คู่ความและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่บุตร
ผูเ้ยาว์ในคดแีพ่งนัน้เอง ดงันัน้ การระงบัขอ้พพิาทในคดคีรอบครวั โดยกลไกทางกฎหมายจงึเป็น
หนทางสทุา้ยในการเยยีวยาแกไ้ข ในทางกนักนั  การนําวธิกีารไกล่เกลีย่ประนีประนอมยอมความมา
ใชใ้นศาลเยาวชนและครอบครวักลางจงึเป็นกระบวนการทีเ่หมาะสม ถูกตอ้ง และมคีวามชอบธรรม
อยา่งยิง่ เพื่อประโยชน์สงูสุดของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมากกว่าการชีข้าตดัสนิคดโีดยพพิากษา ซึง่เป็น
วธิกีารระงบัความขดัแยง้ในทางคดทีีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
 อย่างไรกด็ ีศาลเยาวชนและครอบครวักลางเองกย็งัไม่มรีะบบการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ยอมความ แยกออกจากคดปีกติ แต่ไดใ้ช้วธิกีารไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทในระหว่างการพจิารณา
พพิากษาคดใีนหอ้งพจิารณาคดแีมว้่าจะมผีูพ้พิากษาคดใีนหอ้งพจิารณาคดแีมว้่าจะมผีูพ้พิากษา
สมทบทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีสู่ง แต่กย็งัมไิดก้ารศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาองคค์วามรู ้
ในรูปการไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบในปี 2547 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้
กําหนดใหเ้ป็นปีปฏริูปและการคุม้ครองสทิธเิดก็ ดงันัน้ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะผูพ้พิากษา
และผูพ้พิากษาสมทบที่จะทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท และเป็นกลไกสําคญัอนัจะทําให้บรรลุผล
สาํเรจ็ จงึจาํเป็นตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเป็นอยา่งด ีนอกจากน้ี การ
พฒันาบุคลากรทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการวางระบบไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิาน
ด้านการไกล่เกลี่ย ก็นับเป็นปจัจยัสําคญัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ในการดาํเนินงานดา้นการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในศาลไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้ การจดัทาํหอ้ง
ไกล่เกลีย่ใหม้คีวามสมบรูณ์ทนัสมยั การสนบัสนุนใหผู้พ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และผูบ้รหิารศาล
เยาวชนและครอบครวั ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ ในการนําระบบไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทมาใชจ้งึนบัเป็นสิง่
สําคญัยิง่ ทัง้น้ี เพื่อจะไดนํ้าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บักลบัมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาระบบ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเยาวชนและครอบครัว ทัง้ยังสามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ อนัจะนําไปสูพ่ฒันาการดา้นระบบไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท
ในศาลเยาวชนและครอบครวัอย่างยัง่ยนื เป็นระบบจนเป็นทีเ่ชื่อถอื และศรทัธาจากสาธารณชนสม
ดงัเจตนารมณ์ทีก่ฎหมายบญัญตัใิหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลพเิศษต่อไปในทีส่ดุ 

ผลการดาํเนินการ 

1.  จดัอบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยขัน้สูง 1 รุ่น และจดัศกึษาดูงานระบบไกล่เกลี่ยระงบัขอ้

พพิาท ณ ประเทศออสเตรเลยี 

2.  จดัหอ้งไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเป็นการเฉพาะ พรอ้มใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ 

3.  มกีารวางระบบไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท ตัง้แต่ฟ้องคดแีละระหวา่งการพจิารณาคด ี

4.  มกีารแต่งตัง้ผูป้ระนีประนอม และจดัใหม้กีารปฏบิตัหิน้าที ่
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5.  มกีารกําหนดเป้าหมายจดัเกบ็ผลงาน สถติกิารปฏบิตังิานอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง เพื่อแพร่

ประชาสมัพนัธต่์อไป 

4. นายเชวง ชศิูริ4  :  ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งเลขานุการศาลฎกีา 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั 

- ดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสมทุรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
ตัง้แต่ เมษายน 2546 – เมษายน 2548 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

- เป็นผูร้เิริม่นําการจาํแนกและสบืคน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนเขา้มา
ในการพจิารณาคดทีี่เดก็และเยาวชนกระทําความผดิอาญาเป็นครัง้แรก  โดยศาลจงัหวดั
สมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครวักําหนดให้ผู้พพิากษาสมทบดําเนินการสบื
คน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนก่อนทีจ่ะมกีารพจิารณาคด ี เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบดุลพนิิจในการกําหนดวธิกีารในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูใหต้รงกบัปญัหาของ
เดก็หรอืเยาวชนแต่ละราย  
-  รเิริม่จดัตัง้ “คณะกรรมการสหวชิาชพี” จากบุคคลสาขาอาชพีต่าง ๆ อาท ิเช่น แพทย ์
นักจติวทิยา นักสงัคมสงเคราะห์ ครูอาจารย ์เขา้ร่วมปฏบิตังิานกบัศาล ในกรณีที่จําแนกสบื
คน้หาสาเหตุการกระทาํความผดิแลว้ พบว่าเดก็หรอืเยาวชนอยูใ่นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมรุนแรง 
จําเป็นต้องได้รบัการบําบัดด้วยการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ศาลจงัหวดั
สมุทรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั จะแต่งตัง้คณะกรรมการสหวชิาชพี จากการ
ประสานเครอืขา่ยเขา้รว่มทาํงานกบั ศาลจงัหวดัสมุทรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั
ในคดนีัน้เป็นการเฉพาะราย 

 
จากหนังสือ เรื่อง การจาํแนกและสืบค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําผิดของเดก็และเยาวชน 
โดยศาลจงัหวดัสมทุรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั 

         ศาลจงัหวดัสมทุรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครวัศาลต้นแบบการจาํแนกและ
สืบค้นหาสาเหตแุห่งการกระทาํผิดของเดก็และเยาวชน 

 ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลพเิศษ เน่ืองจากพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 82 ที่ใช้ในปจัจุบัน 
กําหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัคํานึงถงึสวสัดภิาพและอนาคตของเดก็และเยาวชนผูก้ระทํา

                                                 
       

4คณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลจงัหวดัสมุทรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั.  การจําแนกและสบืคน้หา
สาเหตุแหง่การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน. 2548. 
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ความผดิ ซึง่ควรไดร้บัการฝึกอบรม สัง่สอน และสงเคราะหใ์หก้ลบัตนเป็นคนด ีเพื่อกลบัคนืสู่สงัคม
มากกวา่การลงโทษ 
 แนวนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครวั ตัง้แต่ปี 2546 จึงเป็นการทํางานในเชิงรุก 
ปฏริปูศาลเยาวชนและครอบครวั สู่ความเป็นผูนํ้าและเชีย่วชาญในกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็
และเยาวชน รวมทัง้ปกป้องและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของเดก็และเยาวชนและประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เยาว์เป็นสําคัญ ด้วยบทบาทและภารกิจอันสําคัญของศาลเยาวชนและครอบครัวดังกล่าว 
แนวนโยบายใหมข่องศาลเยาวชนและครอบครวัจงึตอ้งปฏริปูและปรบัเปลีย่นแนวคดิจากเดมิมาเป็น
สบืค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิของเด็กและเยาวชน หรอืสาเหตุต่างๆ ในคดคีรอบครวั 
กล่าวคอื ผูพ้พิากษาสมทบ จะเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในภารกจิน้ี ผูพ้พิากษาสมทบจะต้องเพิม่พูน
ความรูค้วามเขา้ใจปรชัญาการทาํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในประเดน็ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ เพื่อใหก้าร
ร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและ
ครอบครวัมแีบบแผนเป็นระบบและครบวงจร เพื่อแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู สงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนได้
ถูกตอ้งสมกบัเจตนารมณ์ของการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพื่อใหค้ณะผู้
พพิากษาสมทบทัว่ประเทศรว่มกา้วไปดว้ยกนัอยา่งเป็นเอกภาพและมพีลงั 
  ศาลจงัหวดัสมุทรปราการจงึได้จดัทําคู่มอืเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  สบืค้นหา
สาเหตุการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน โดยนําเสนอดงัน้ี 

1. นําเสนอความหมาย แนวคดิและทฤษฎรีวมทัง้สาเหตุแหง่การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน
ซึง่เป็นพืน้ฐานและมมุมองในการพจิารณาการกระทาํผดิ  

2. เทคนิคการปรกึษา (Counseling) มาใชเ้พื่อจําแนกสาเหตุของการกระทําผดิอนัจะนําไปสู่
กระบวนการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูแบบบรูณาการ ตามปรชัญาและแนวคดิทีว่า่ “ สิง่ทีท่าํใหเ้ดก็
และเยาวชนกระทําผิดเปรียบเสมือนโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนสาเหตุแห่งการกระทําผิด
เปรยีบเสมอืนสมมติฐานของโรค โครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ ของศาลเปรยีบเสมอืนยา
รกัษา ฉะนัน้การแกไ้ขปญัหาของเดก็และเยาวชนจงึจาํเป็นตอ้งคน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํ
ผดิใหไ้ดเ้สยีก่อน จงึจะเยยีวยารกัษาหรอืแกไ้ขปญัหาของเดก็และเยาวชนไดถู้กตอ้ง” 

3. วธิกีารปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา ขัน้ตอนการทํางาน และจําแนกสภาพเดก็และเยาวชนที่
กระทาํผดิตามลกัษณะความรนุแรงของพฤตกิรรมและสาเหตุของการกระทาํผดิ ซึง่แบ่งเป็น 
3 สาเหตุ คือ ปญัหาครอบครวั ปญัหาตวัเด็กเอง และปญัหาสภาพแวดล้อม โดยมแีบบ
บนัทึกเพื่อการจําแนกสภาพเด็กและเยาวชนตามสาเหตุแห่งการกระทําผดิมาใช้ในการ
แยกแยะ อนัจะนําไปสูแ่นวทางการแกไ้ขตามสาเหตุต่างๆ ดว้ยการเขา้สู่กระบวนการบําบดั 
แก้ไข ฟ้ืนฟูในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีปรบัเปลี่ยน
ทศันคตแิละพฤตกิรรมสามารถกลบัคนืสู่สงัคมและดําเนินชวีติไดอ้ย่างเป็นปกต ิพรอ้มทีจ่ะ
เตบิโตเป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาตต่ิอไป  
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5.  นายสอนชยั สิราริยกลุ5  :   ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งรองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลทรพัยส์นิทาง
ปญัญาฯกลาง 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั 
- ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว      

ตัง้แต่ 1 เมษายน 2546 – 31 มนีาคม 2549 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

                      เป็นผูร้เิริม่นําเอาแนวคดิและหลกัการไกล่เกลี่ย (Mediation) มาผสมผสานกบั
แนวคดิและหลกัการของกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์ (Restorative Justice) เพื่อ
การนํามาใชเ้ป็นมาตรการเสรมิกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสาํหรบัเดก็และเยาวชนในชัน้
ศาลตามแบบปกต ิโดยใชช้ื่อวา่ การประชมุกลุ่มเยยีวยา (Healing Conference) 

                      การประชุมกลุ่มเยยีวยา (Healing Conference) จงึเป็นแนวคดิและการดาํเนินการ
ในเรื่องการทําใหทุ้กฝา่ยทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระทําความผดิทีเ่กดิขึน้ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
ใหก้ลบัสูส่ภาพปกตสิขุใหม้ากทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละเป็นกระบวนการใหโ้อกาสเดก็
และเยาวชนไดก้ลบัตวั แกไ้ขตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
      5ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั.การประชุมกลุม่เยยีวยา Healing Conference.การ
ประชุมวชิาการวา่ดว้ยกระบวนทศัน์ใหมใ่นการทาํงานของศาลเยาวชนและครอบครวั 20-21 สงิหาคม พ.ศ.2548. 
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จากหนังสือ การประชมุวิชาการว่าด้วยกระบวนทศัน์ใหม่ในการทาํงานของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2548 เร่ือง การประชมุกลุ่มเยียวยา Healing Conference โดย
ศาลจงัหวดันนทบรีุแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั 
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ส่วนท่ี 2  : บทสมัภาษณ์ของอดีตผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั และผูพิ้พากษาสมทบท่ี
มี    บทบาทเก่ียวข้องกบังานแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

1. นายศิริชยั จนัทรส์ว่าง : ปจัจุบนัดาํรางตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั  

- ดํารงตําแหน่งอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 
2548 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 
         ในระหว่างดํารงตําแหน่งอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง พบว่าศาล
เยาวชนและครอบครวัหลายแห่งไดจ้ดัทําโครงการเพื่อในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเพื่อใหเ้ดก็
และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ประสบผลสาํเรจ็ในหลายพืน้ที ่ 
ในขณะทีอ่กีหลายพืน้ทีไ่มม่กีารจดักจิกรรมในการแกไ้ขบาํบดั ฟ้ืนฟูมาก่อน  จงึเหน็ควรทีจ่ะ
จดัทํามาตรฐานในการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัขึน้  โดยการนําโครงการ
ตน้แบบทีเ่คยดําเนินงานประสบความสาํเรจ็ประกอบไปดว้ย โครงการจําแนกหาสาเหตุการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครวั โครงการทางเลอืกใหมต่ามมาตรฐานขัน้ตํ่าขององคก์ารสหประชาชาตวิ่าดว้ยการ
ปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด
อุบลราชธานี และโครงการการประชุมกลุ่มเยยีวยา (Healing Conference)  ศาลจงัหวดั
นนทบุรแีผนกคดยีาวชนและครอบครวัมาบูรณาการใหเ้กดิกระบวนการปฏบิตังิานของศาล
เยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนคดอีาญาและคดคีรอบครวัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  โดย
ไดเ้ชญิผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลทีร่เิริม่ทําโครงการของทัง้สามศาลและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งเป็น
คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัตามคําสัง่ศาลเยาวชนและครอบครวักลางที ่83/2548 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2548 
โดยมีนางอภิรดี โพธิพ์ร้อม เป็นประธานคณะทํางาน โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
กระบวนทศัน์ใหมข่องศาลเยาวชนและครอบครวั แยกเป็น 

1. มาตรฐานในการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการพทิกัษ์สทิธแิละป้องกนั แก้ไข บําบดั 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 

2. มาตรฐานในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพทิกัษ์ครอบครวั 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
จากหนังสือ “มุมมองยุทธศาสตรศ์าลยุติธรรมกบังานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเดก็และเยาวชน” 
เอกสารนําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครัง้ท่ี 4 : การ
พฒันากระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน. หน้า 2:1:9-2:1:18  โดยนางอภิรดี  โพธ์ิพร้อม 
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 2. นายสมบรูณ์ วฒันพรมงคล :   ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 แผนกคด ี
เยาวชนและครอบครวั 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั 

- ดาํรงตําแหน่งอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2548 - 2549 

 นโยบายและการดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

                     ในขณะทีม่กีารจดัทาํโครงการมาตรฐานการปฏบิตังิานในกระบวนทศัน์ใหมข่องศาล
เยาวชนและครอบครวั ดํารงตําแหน่งรองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
เมื่อเขา้ดํารงตําแหน่งอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางจงึไดนํ้ามาตรฐาน
การปฏบิตังิานมาประกาศเป็นนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่
ราชอาณาจกัร ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูพ้พิากษาสมทบทุกศาลในปฏบิตังิานตามนโยบาย
กระบวนทศัน์ใหม ่ โดยจดัขึน้ในพืน้ทีภ่าค 1 ถงึ ภาค 9 ดงัน้ี 

  ภาค 1 จดัที ่จงัหวดัสระบุร ี
  ภาค 2 จดัที ่จงัหวดัจนัทบุร ี
  ภาค 3 จดัที ่จงัหวดันครราชสมีา 
  ภาค 4 จดัที ่จงัหวดัอุดรธานี 
  ภาค 5 จดัที ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
  ภาค 6 จดัที ่จงัหวดันครสวรรค ์
  ภาค 7 จดัที ่จงัหวดันครปฐม 
  ภาค 8 จดัที ่จงัหวดัภเูกต็ 
  ภาค 9 จดัที ่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
             นอกจากน้ีไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ ลนีะเปสนันท ์รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาล

เยาวชนและครอบครวักลางฝ่ายวชิาการ เริม่ดําเนินการจดัวางระบบการปฏบิตัิงานตาม
นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง แต่เน่ืองจากเป็นระยะเวลา
ใกล้พน้จากตําแหน่งผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลาง การจดัวางระบบจงึไม่แล้ว
เสรจ็  แต่ไดเ้ริม่ดําเนินการโครงการอบรมอาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็และเยาวชนใน
ชุมชนกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากองคก์ารทุนเพื่อเดก็ในพืน้ทีนํ่า
รอ่ง 20 เขต โดยจดัการอบรมได ้1 เขต คอื เขตคลองเตย  

                 



68 
 

3. นางอภิรดี  โพธ์ิพร้อม : ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั  

- ดํารงตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี ระหว่าง 
1 เมษายน 2542 – 31 มนีาคม 2544  

- ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครวั ระหว่าง 1 ตุลาคม 2549 – 31 
กนัยายน 2550  

 นโยบายและการดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน 

- สมัยท่ีดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อบุลราชธานี 

ปี 2542 - 2543   
  จัดทํา  “  โครงการรัฐราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6  รอบ ”  ซึ่งเป็นโครงการทีม่รีูปแบบการดําเนินงานใน
ลกัษณะของการประสานเครอืขา่ยเขา้รว่มทํางานดา้นการป้องกนั แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูและ
ตดิตามเดก็หรอืเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรมร่วมกบัศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี  ภายใต้ยุทธศาสตร ์ “ ผนึกสรรพกําลงัทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนเขา้ร่วมดําเนินงานในทุกแผนปฏบิตักิารของโครงในการเแกไ้ขปญัหาเดก็และ
เยาวชนกระทําความผิดในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างครบวงจร  เพื่อถวายแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพื่อรว่มเฉลมิฉลองวโรกาสสาํคญั พระชนมพรรษาครบ 6 ครบ ”  
โดยเครอืขา่ยม ี2 รปูแบบ 
        รปูแบบท่ี 1 :  เครอืขา่ยหน่วยงานราชการและองคก์รภาคเอกชนในจงัหวดัเขา้
ร่วมดําเนินงานกบัศาลเยาวชนและครอบครวั โดยเชิญหวัหน้าส่วนราชการหรือผู้นํา
องค์กรเป็นที่ปรกึษาคณะกรรมการโครงการรฐัราษฎร์ ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ซึง่กไ็ดร้บัความรว่มมอือยา่งดจีากหวัหน้าสว่นราชการ
และองค์กรภาคเอกชนที่ตอบรบัเป็นที่ปรกึษาและจดัส่งเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมดําเนินงานใน
กจิกรรมของโครงการทุกกจิกรรม 

       รปูแบบท่ี 2  :  เครอืขา่ยชุมชน โดยการประสานความรว่มมอืกบัผูว้่าราชการ
จงัหวดั จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานชุมชนทัง้ในระดบัหมู่บ้าน และระดบัอําเภอขึน้ 
เพื่อร่วมดําเนินงานกบัศาลเยาวชนและครอบครวัในงานเชงิป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุ่ม
เสีย่ง มใิหก้ระทาํความผดิ  
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คณะกรรมการประสานงานชุมชนระดบัหมูบ่า้นประกอบดว้ย 
  - เจา้อาวาสวดัในหมูบ่า้น  
  - กาํนนั 
  - ผูใ้หญ่บา้น  
  - ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน  
  - สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตําบล(อบต.)  
  - อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.)  
  - ตวัแทนเยาวชนในชุมชน 

       คณะกรรมการประสานงานชุมชนระดบัอําเภอ ประกอบด้วยนายอําเภอและ
หวัหน้าสว่นราชการในระดบัอาํเภอ       

       แผนปฏิบติัการ มแีผนปฏบิตักิาร 3 ดา้น 

1. แผนปฏิบติัการแนวรกุสร้างกระบวนการป้องกนัการกระทาํความผิดของ
เดก็หรือเยาวชนในชุมชน ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม คอื โครงการประสานงานชุมชน 
ดาํเนินงานผา่นคณะกรรมการประสานงานชุมชนระดบัหมูบ่า้นในการสาํรวจสภาพปญัหา
เดก็และเยาวชนกลุ่มเสีย่งในพืน้ที่ และจดักจิกรรมเพื่อแก้ไขปญัหา เพื่อป้องกนัมใิหเ้ดก็
กลุ่มดงักล่าวมใิหเ้ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม โดยมคีณะกรรมการประสานงานชุมชนระดบั
อําเภอทําหน้าทีช่่วยเหลอืสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานชุมชน
ระดบัหมู่บ้าน ส่วนกิจกรรมที่สอง คือโครงการจดัตัง้ศูนย์ให้คําปรึกษาปัญหาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว  โดยการประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์(โรงพยาบาลจติเวช) สง่วทิยากรมาอบรมใหค้วามรูด้า้นการ
ให้คําปรกึษาแก่ผู้พพิากษาสมทบและกรรมการสงเคราะห์เพื่อให้มคีวามพร้อมในการ
ปฏบิตังิานในศนูยฯ์และสง่เจา้หน้าทีเ่ขา้รว่มปฏบิตังิานในศนูยฯ์ดว้ย 

2. แผนปฏิบติัการในการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนในความดแูลของ
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอบุลราชธานี ทัง้เดก็และเยาวชนทีศ่าลสัง่คุมความ
ประพฤตแิละทีศ่าลสง่ฝึกอบรมดว้ย กจิกรรมโครงการ 4 โครงการ ไดแ้ก่  

- โครงการค่ายผู้นําเยาวชน  ที่ถูกออกแบบจากระดมสมองบุคลากรจาก
หน่วยงานในจงัหวดั ได้แก่ หน่วยงานทหารบก ทหารอากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน 
สาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาลจติเวช สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนและภาค
ประชาสงัคม ไดแ้ก่ พระภกิษุ อาจารยม์หาวทิยาลยัที่ทํางานดา้นเดก็และเยาวชน  โดย
กจิกรรมในค่ายจะใชก้ระบวนการ 3 ดา้น ไดแ้ก่กระบวนการวินัยบาํบดัและทดสอบ
กาํลงัใจ  กระบวนการสุขภาพจิตบาํบดัเพื่อเสรมิสร้างทกัษะการใช้ชวีิตแก่เด็กและ
เยาวชน และกระบวนการหลกัธรรมทางศาสนาเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ความรกั
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ชาตแิละสถาบนักษตัรยิ ์โดยจดัเป็นค่ายทัง้สําหรบัเดก็ถูกคุมความประพฤตแิละสําหรบั
เดก็ถูกฝึกอบรม ซึง่เคยจดัคา่ยสาํหรบัเดก็ “ขาใหญ่”ในสถานพนิิจฯ กไ็ดผ้ลดมีากสามารถ
ดงึพลงัความเป็นผูนํ้าของเดก็ขาใหญ่เหล่านัน้มาใช้ด้านบวกได้ ในการจดัค่ายเยาวชน
หน่วยงานดงักล่าวส่งวทิยากรสนับสนุนค่ายเยาวชนที่จดัขึน้ทุกค่ายอย่างต่อเน่ือง โดย
หน่วยงานทหารและตํารวจตระเวนชายแดนอนุญาตใหใ้ชส้ถานทีผ่ลดัเปลีย่นกนัตลอดทัง้
ปี   

- โครงการพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของเดก็และเยาวชนในสถานพินิจฯ 
ไดร้บัความรว่มมอืจากสาํนกัสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีจดักจิกรรมตรวจสุขภาพเดก็
และเยาวชนในสถานพนิิจฯ เดอืนละครัง้และจดักิจกรรมพฒันาอนามยัสิง่แวดในสถาน
พนิิจฯ โดยงบประมาณของสาํนกัสาธารณสขุจงัหวดัอุบลราชธานี     

- โครงการพฒันาหน่วยเรียน การฝึกทกัษะทางอาชีพให้แก่เดก็และเยาวชน
ในสถานพินิจ ไดร้บัความร่วมมอืจากมูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานีจา้งอาสาสมคัรเขา้เป็นครฝึูกประจาํหน่วยเรยีนเพิม่   

- โครงการดาํเนินงานศูนย์สงเคราะห์หลงัปล่อย ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบ
กจิกรรมตดิตามเดก็และเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรมใหส้ามารถกลบัคนื
สู่ส ังคมมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุข โดยได้ร ับความร่วมมือจากผู้พิพากษาสมทบและ
ภาคเอกชนในจงัหวดัรบัเดก็และเยาวชนเขา้ทาํงาน 

3. แผนการปฏิบติั การติดตามประเมินผลโครงการ ได้รบัความร่วมมอืจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี สง่เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู สถติ ิและตดิตามการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารทัง้สองดา้นแรก 
 งบประมาณดาํเนินงาน  : กองทุนโครงการรฐัราษฎร ์รว่มใจพฒันาเยาวชนเฉลมิ
พระเกยีรตไิดพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพธิมีหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ซึง่ไดร้บับรจิาคจากภาครฐัและเอกชนในจงัหวดั
อุบลราชธานี จาํนวน 1,032,770 บาท 
 ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ :  เมื่อโครงการดําเนินงานมาจนกระทัง่สิน้ปี การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานเชิงรุกในการป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน สามารถตัง้คณะกรรมการประสานงานชุมชนในพืน้ทีนํ่ารอ่ง 25 หมูบ่า้น 
ครอบคลุม 20 อําเภอและ 5 กิง่อําเภอในจงัหวดัอุบลราชธานี เปิดดําเนินการศูนยใ์ห้
คําปรกึษาปญัหาเดก็ เยาวชนและครอบครวั   การดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารในการ
แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
อุบลราชธานี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในสถานพนิิจได้รบัการดูแลช่วยเหลือในสภาพ
ความเป็นอยู่ ทัง้ดา้นการศกึษา สุขภาพ อนามยัสิง่แวดล้อม และการติดตามช่วยเหลอื
ภายหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรม แผนปฏบิตักิารตดิตามประเมนิผล ช่วยใหส้ามารถ
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ปรบัเปลีย่นแผนงานโครงการในปีต่อไปเพื่อทาํใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
แกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนกระทาํความผดิไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้   

จากหนังสือ ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี โครงการรฐั – ราษฎรร่์วมใจ
พฒันาเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พ.ศ.2545   
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ปี 2543 - 2545  

    ปรบัปรุงแผนปฏิบตัิงานในโครงการรฐัราษฎร์ ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระ
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบมาสูยุ่ทธศาสตรใ์หม ่ภายใต้แนวคิดกฎแห่งกรงุปักก่ิง การ
ส่งเดก็และเยาวชนเข้ารบัการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟใูนระบบปิด ให้กระทาํเป็นทางเลือก
สดุท้าย จดัทาํเป็นโครงการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนแบบไมจ่าํกดัอสิรภาพ  กรณี
ที่ศาลใช้ดุลพินิจรอการลงโทษ  โดยนําแผนปฏิบตัิการเชิงรุกและแผนปฏิบตัิการแก้ไข 
บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในโครงการรฐัราษฎร ์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ครบ 6 รอบ มาบูรณาการเพื่อแกไ้ขปญัหาการหวนกลบัมากระทาํความผดิซํ้า
ของเดก็และเยาวชนอย่างครบวงจร ใชช้ื่อว่า โครงการทางเลือกใหม่ตามมาตรฐานขัน้
ตํา่ในการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรมของสหประชาชาติ 

    รปูแบบโครงการ  : เป็นการนํากิจกรรมค่ายผูนํ้าเยาวชน  และ กิจกรรมสร้าง
คณะกรรมการประสานงานชุมชน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน  โดยศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี จะมคีําพพิากษากําหนดเป็นเงื่อนไขคุมประพฤตใิหเ้ดก็และ
เยาวชนทีศ่าลรอการลงโทษจาํคุก   ทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม และก่อนทีเ่ดก็และเยาวชน
จะเขา้รบัการอบรมศาลจะเชญิบดิา มารดา ผูป้กครองของเดก็และเยาวชนเหล่านัน้มาทํา
ความเขา้ใจถงึกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ และบทบาทของบดิา มารดา ผูป้กครองทีจ่ะมสีว่นใหเ้ดก็
และเยาวชนปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมได ้ ในขณะเดยีวกนัศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
อุบลราชธานีกจ็ะประสานงานไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัใหแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการประสานงาน
ชุมชนขยายออกไปยงัพืน้ที่ที่เป็นภูมลิําเนาของเดก็และเยาวชนที่เขา้ค่ายเยาวชนตามคํา
พพิากษาของศาล และเชญิตวัแทนคณะกรรมการเหล่านัน้เขา้รบัอบรมใหท้ราบถงึบทบาท
หน้าทีช่่วยเหลอืดูแลเดก็และเยาวชนที่กลบัคนืชุมชน ตลอดจนช่วยศาลในการตดิตามเดก็
และเยาวชนภายหลงัออกจากกระบวนการยุติธรรม ด้วยการรายงานความเป็นอยู่ นิสยั 
ความประพฤตขิองเดก็และเยาวชนดงักล่าวใหศ้าลทราบ ตลอดจนสรา้งความตระหนักรูถ้งึ
ความสาํคญัของการใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนทีผ่า่นการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูจากค่ายเยาวชน
กลบัคนืชุมชนโดยไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิของชุมชน ว่าเป็นหวัใจสาํคญัในการปกป้อง
มใิหเ้ดก็และเยาวชนเหล่านัน้หวนกลบัไปกระทําผดิซํ้า  ซึ่งในวนัดงักล่าวกจ็ะมกีจิกรรมจดั
ให้คณะกรรมการประสานงานชุมชนที่เข้ารบัการอบรมเขา้เยี่ยมค่ายเยาวชนเพื่อเหน็ถึง
พฒันาการในทางทีด่ขี ึน้ของเดก็และเยาวชนในชุมชนของตน 
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 งบประมาณดาํเนินการ : ระยะแรกใชง้บประมาณจากเงนิกองทุนโครงการรฐัราษฎร ์รว่ม
ใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ในวโรกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ต่อมาไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนจาก
องคก์ารเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาต ิและเงนิอุดหนุนทีม่ลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนของ
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานีไดร้บัจากกรมประชาสงเคราะห ์ทําใหใ้นปี
ดงักล่าวสามารถจดักจิกรรมโครงการไดเ้ดอืนละครัง้  รองรบัเดก็และเยาวชนทุกคนที่ศาล
เยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานีมคีาํพพิากษารอการลงโทษจาํคุกโดยวางเงือ่นไข
คุมประพฤตใิหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม  ต่อมาได้รบังบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพฒันา
เดก็และเยาวชน 
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จากหนังสือ ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี โครงการรฐั – ราษฎรร่์วมใจ
พฒันาเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พ.ศ.2545   
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 ประสบการณ์ในขณะปฏิบติังานในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดัอบุลราชธานี : หากมองในแงก่ารพฒันาการปฏบิตังิานในอนาคตกถ็อืว่าอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ เพราะเป็นบทเรียนในการจัดวางระบบการประสานความร่วมมือภาครฐัและ
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคมเขา้มารว่มดาํเนินงานกบัศาลเยาวชนและครอบครวัไดอ้ยา่งมี
ความยัง่ยืน  ดงัจะเห็นได้จากการที่ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานีได้รบัความ
ร่วมมอืดําเนินงานโครงการรฐัราษฎร ์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรตไิดพ้ระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 
ต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2550  นอกจากน้ียงัไดต้น้แบบค่ายอบรมเดก็และเยาวชนทีก่ําหนด
กจิกรรมสอดคล้องกบัสภาพปญัหาของเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิได ้ ทําใหส้ามารถปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเดก็และเยาวชนเหล่านัน้ได ้ และต่อมาไดม้กีารนําแนวคดิในการดาํเนินงานทัง้สองดา้นมา
พฒันาเป็นส่วนหน่ึงในโครงการมาตรฐานการปฏบิตังิานในกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั  
 การดําเนินงานในระหว่างไม่อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครวั       
ปี 2546 : ได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการจดัอบรมความรู้จิตวิทยาเดก็และเยาวชนให้แก่     
ผูพิ้พากษาสมทบทัว่ประเทศ 
  แนวคิดในการพฒันาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้พิพากษาสมทบเริ่มเกิดขึ้น
ต่อเน่ืองหลงัจากมกีารจดัสมัมนาวชิาการผูพ้พิากษาสมทบทัว่ราชอาณาจกัรขึน้ในปี 2542 และมกีาร
จดัตดิต่อกนัมาทุกปี ในปี 2546 โดยมตขิองคณะกรรมการโครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็และ
เยาวชน ครอบครวั ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิแนะนําใหศ้าลเยาวชนและครอบครวักลางจดัอบรมให้
ความรูด้า้นจติวทิยาแก่ผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศ อธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายชาตชิาย โฆษิตวฒันฤกษ์) ไดค้ําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินงานในเรื่องดงักล่าว มรีองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายเอกชยั 
เหลี่ยมไพศาล) เป็นประธาน โดยได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการคณะน้ีด้วยและได้รบัมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการใหจ้ดัทาํโครงการเสนอสาํนกังานศาลยตุธิรรมเพือ่ขอรบัสนบัสนุนงบประมาณ
และเป็นผูป้ระสานงานขอรบัการสนบัสนุนวทิยากรจากกรมสุขภาพจติ ซึง่กไ็ดร้บัความร่วมมอือย่าง
ด ี เป็นผลใหผู้พ้พิากษาสมทบทัว่ประเทศไดร้บัความรูด้า้นจติวทิยาเดก็และเยาวชน  สามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ปี 2548 : ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานคณะทาํงานจดัทาํโครงการมาตรฐานการปฏิบติังานของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั 
 อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายศริชิยั จนัทรส์ว่าง) มแีนวคดิใหนํ้า
กจิกรรมโครงการที่ศาลเยาวชนและครอบครวัต่าง ๆ จดัขึน้  และสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนที่กระทําผดิไดป้ระสบผลสําเรจ็ มาบูรณาการเชื่อมโยงเป็น
มาตรฐานในการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัอย่างเป็นระบบและครบวงจร จงึมคีําสัง่
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางที ่83 / 2548 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2548 แต่งตัง้คณะทาํงานขึน้ 
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หลกัการที่นํามาประกอบเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของศาลเยาวชนและครอบครวัในส่วน
คดอีาญา นํามาจากแนวคิด 3 ประการ ประการแรก คอื แนวคดิในการประสานเครอืขา่ยในการ
ทาํงานร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครวั และเครอืขา่ยชุมชนในการช่วยเหลอืดแูลเดก็และเยาวชน
ภายหลงัออกจากกระบวนการยตุธิรรม ของศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัอุบลราชธานี  
ประการท่ีสอง คือ การจําแนกสืบค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผิดของศาลจังหวัด
สมทุรปราการแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
ประการท่ีสาม คอื การประชุมกลุ่มเยยีวยา ของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั 

 สมยัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นรองอธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  

 เน่ืองจากในปี 2548 ถงึปี 2549 อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายสมบูรณ์  
วฒันพรมงคล) ไดนํ้ามาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวัมาประกาศเป็นนโยบาย
กระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยมกีารจดัอบรมผูพ้พิากษาสมทบทัว่ประเทศ
แลว้และไดเ้ริม่ดําเนินการเพื่อจดัวางระบบการปฏบิตัติามแนวทางกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชน
และครอบครวักลาง  แต่ต้องโยกยา้ยไปตามวาระ เมื่อผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางชุด
ใหมเ่ขา้รบัตําแหน่ง อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายสนิท ตระกูลพรายงาม) 
ไดป้ระกาศในทีป่ระชุมผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัและประธานผูพ้พิากษาสมทบ
ทัว่ประเทศ สานต่อนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่และมอบหมายใหด้ฉิันในฐานะรองอธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝ่ายวชิาการรบัผดิชอบดําเนินการนํานโยบายกระบวนทศัน์ใหม่สู่
การปฏบิตั ิ
การดาํเนินงานตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

 จดัทําเอกสารนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวักลางและ
ศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรเผยแพรแ่ก่ศาลเยาวชนและครอบครวั
ทัว่ประเทศ 

 
จากเอกสารเผยแพร่ นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวักลางและศาลเยาวชน
และครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร   

เดก็และเยาวชนเป็นทรพัยากรสงัคมและเป็นอนาคตของประเทศ การสรา้งเสรมิอนาคตทีด่ี
ของเดก็และเยาวชนจงึเป็นภารกจิการสรา้งชาตทิีป่ระชาชนทุกภาคส่วนในสงัคมยนิดรี่วมมอืร่วมใจ
กนักระทาํ แต่เมือ่พจิารณาจากสถานการณ์การกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชนในปจัจุบนัพบว่า
มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึน้ ทัง้ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ ชวีติ และทรพัยส์นิ รวมทัง้ความผดิ
เกี่ยวกบัสิง่เสพติดและอบายมุขทัง้หลาย และจากการที่สภาพครอบครวัแตกร้าว ทําให้เด็กและ
เยาวชนถูกทอดทิง้และไดร้บัการดแูลทีไ่มเ่หมาะสม นําพาใหเ้ดก็และเยาวชนบางสว่นพลดัหลงเขา้สู่
การกระทาํความผดิ เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิไปแลว้กม็กีารกระทาํผดิซํ้าทีซ่บัซอ้นรนุแรงขึน้ และ
เดก็และเยาวชนอกีบางสว่นตอ้งตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ 
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เมือ่พจิารณาจากการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชนพบวา่สาเหตุเกดิจากปญัหาหลกั 3 
ประการ คือ ปญัหาจากตัวเด็กเอง ปญัหาจากครอบครวั และปญัหาจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ 
ประกอบกบัสภาพปญัหาของเดก็ เยาวชน และครอบครวัทวคีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ ในศาล
เยาวชนและครอบครวักลางจงึไดก้ําหนด “ นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ศาลเยาวชนและครอบครวั
กลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร” ขึน้ เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานของ
ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศใหส้ามารถแกป้ญัหาการ
กระทําความผดิของเดก็และเยาวชนไดต้รงตามสาเหตุของการกระทําความผดิอย่างมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ โดยมุ่งการปรบัปรุงทัง้กระบวนการภายใน อนัไดแ้ก่ การจําแนกสบืคน้หาสาเหตุการกระทํา
ความผดิของเดก็และเยาวชน และร่วมกบัครอบครวัของเดก็และเยาวชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งวาง
แผนการแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล พร้อมปรบัปรุงกระบวนการภายนอกบนแนวคิด
กระบวนการยุตธิรรมร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมแก้ไข โดยใหชุ้มชนเป็นฐานอนัสําคญัในการป้องกนัเผา้
ระวงั ระงบัข้อพพิาท และเยยีวยาแก้ไขเด็ก เยาวชน และผู้เสยีหาย ให้กลบัคืนสู่ชุมชนได้อย่าง
เขม้แขง็ และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

1.   นโยบายในส่วนของคดีอาญา 

แนวคดิและกระบวนการพฒันาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครวัตามแนวกระบวนทศัน์
ใหมฯ่ ในสว่นคดอีาญามหีลกัการและวธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.1 การป้องกนัมใิหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํความผดิ โดยการจดัอบรมเผยแพรค่วามรูท้าง
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน ความรูเ้กีย่วกบัคดคีวามผดิทางเพศ และวธิป้ีองกนัแกไ้ข การ
เพิม่พนูทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ตามโครงการอบรมเยาวชน “ รูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง ” 

1.2 การสรา้งและประสานงานเครอืข่ายชุมชน โดยการสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็เยาวชน
และครอบครวัขึน้ เพื่อใหอ้าสาสมคัรในเครอืข่ายดูแลเดก็และเยาวชนในชุมชนของตนร่วมกบัศาล
เยาวชนและครอบครวัในทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ โดยมภีารกจิสาํคญัในการดแูล เผา้ระวงัเดก็และเยาวชน
ในชุมชนมใิหก้ระทาํความผดิ และป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้าในรายทีเ่คยกระทาํความผดิมาแลว้
รว่มกบัครอบครวัของเดก็และเยาวชน 

1.3 การจําแนกสบืคน้หาสาเหตุการกระทําความผดิ โดยจดัระบบการจําแนกพฤตกิรรม
การกระทําผิด และสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเป็น
รายบุคคล แล้วจดัทํารายงานเสนอศาลเกี่ยวกบัสาเหตุแห่งการกระทําความผดิและแนวทางการ
แกไ้ขเดก็และเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิารณ์และสาเหตุการกระทาํความผดิ เพื่อเป็นแนวทางใน
การใชดุ้ลพนิิจของศาลกาํหนดวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํความผดิใหเ้หมาะสมเป็นรายกรณ ี

1.4 การประชุมกลุ่มเยยีวยาเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) ในกรณีน้ีมลีกัษณะการ
กระทําผดิโดยพลัง้พลาด และไม่เคยกระทําผดิมาก่อน หรอืเป็นคดทีีป่กตศิาลจะใหโ้อกาสจําเลยอยู่
แล้ว ศาลอาจมคีําสัง่ใหเ้ดก็และเยาวชนไปเขา้กระบวนการประชุมกลุ่มเยยีวยาโดยม ี ผูพ้พิากษา
สมทบเป็นผู้ดําเนินการประชุม เมื่อได้ข้อสรุปแผนแก้ไขเด็กและเยาวชนพร้อมทัง้แผนเยียวยา
ผูเ้สยีหายแล้ว  ถ้าผูพ้พิากษาเหน็ชอบจะมคีําสัง่ใหเ้ดก็ เยาวชน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัติามแผน 
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หากเด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแล้วมีพฤติการณ์ดีขึ้น ศาลอาจมีคําสัง่ให้ปล่อยตัวโดย
กาํหนดเงือ่นไขใหคุ้มความประพฤตไิว ้หรอืสัง่ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพืน้ฐานก่อน
ได ้แต่หากมพีฤตกิรรมไม่ดขีึน้ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหส้่งตวัเดก็และเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานฝึกและ
อบรมต่อไป 

1.5 การจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพืน้ฐานตามสาเหตุการกระทําความผดิของเดก็
และเยาวชนและแนวทางแกไ้ข เช่น กจิกรรมค่ายผูนํ้าเยาวชนคนืสูส่งัคม กจิกรรมบรรพชาสามเณร 
กจิกรรมค่ายเยาวชน กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์กจิกรรมฝึกอาชพีฯ เพื่อพยายามรองรบัใหค้รบทุก
ปญัหาสาํหรบัเดก็และเยาวชน 

1.6 การประชุมกลุ่มสหวชิาชพี ในกรณีเดก็และเยาวชนมลีกัษณะพฤตกิรรมรุนแรง มกีาร
กระทาํผดิซํ้า ไมส่าํนึกในการกระทาํความผดิ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหส้ง่เดก็และเยาวชนเขา้สูก่ระบวนการ
แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ศาลตัง้ขึ้น และถ้าผู้พิพากษาเห็นชอบกับ
โปรแกรมบําบดัเดก็และเยาวชนตามรายงานของคณะกรรมการสหวชิาชพีฯ จะมคีําสัง่ใหเ้ดก็และ
เยาวชนปฏบิตัโิดยอาจจะมคีําพพิากษาใหท้ําการคุมประพฤตไิว ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดศ้าล
อาจมคีาํสัง่ หรอืพพิากษาใหส้ง่เดก็และเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบปิดต่อไป 

1.7 การประชุมกลุ่มสหวชิาชพี ในกรณีเดก็และเยาวชนมลีกัษณะพฤตกิรรมรุนแรง มกีาร
กระทาํผดิซํ้า ไมส่าํนึกในการกระทาํความผดิ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหส้ง่เดก็และเยาวชนเขา้สูก่ระบวนการ
แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ศาลตัง้ขึ้น และถ้าผู้พิพากษาเห็นชอบกับ
โปรแกรมบําบดัเดก็และเยาวชนตามรายงานของคณะกรรมการสหวชิาชพีฯ จะมคีําสัง่ใหเ้ดก็และ
เยาวชนปฏบิตัโิดยอาจจะมคีําพพิากษาใหท้ําการคุมประพฤตไิว ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดศ้าล
อาจมคีาํสัง่ หรอืพพิากษาใหส้ง่เดก็และเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบปิดต่อไป 
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2.  นโยบายในส่วนของคดีครอบครวั 

ในส่วนคดีครอบครวั ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเล็งเห็นว่าสถาบนัครอบครวัเป็น
สถาบนัหลกั จงึมุง่ทีจ่ะระงบัหรอืยตุคิวามขดัแยง้ในครอบครวัอนัจะนําไปสูก่ารแตกแยก และหยา่รา้ง
ของครอบครวั ซึง่จะเป็นสาเหตุหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน 

แนวคดิและกระบวนการพฒันาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครวัตามแนวกระบวนทศัน์
ใหมฯ่ ในสว่นของคดคีรอบครวัมหีลกัการและวธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศจะจดัตัง้ “ศูนย์
ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั” ขึน้ โดยศูนยด์งักล่าวน้ีจะรบัปรกึษาปญัหาครอบครบัและไกล่เกลีย่
ขอ้พพิาทในครอบครวัทัง้ทีย่งัไมม่กีารฟ้องคดต่ีอศาล และทีฟ้่องคดต่ีอศาลแลว้ 

2.2 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคจะประสานงานร่วมมอืกบั
สมาชิกเครอืข่ายพทิกัษ์สิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครวัที่จดัตัง้ขึ้น ประชาสมัพนัธ์ จดักิจกรรม
สง่เสรมิการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั ชุมชนและแนะนํา เผยแพร ่ประชาสมัพนัธใ์หคู้่พพิาทใน
ครอบครวัทราบถงึประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย ระงบัขอ้พพิาทก่อนที่จะมกีารฟ้องคดต่ีอศาล และ
เชญิชวนใหคู้พ่พิาทไปใชบ้รกิารศนูยไ์กล่เกลีย่ ระงบัขอ้พพิาทในครอบครวัของศาล ซึง่การไกล่เกลีย่
จะดําเนินการโดยผูป้ระนีประนอมของศาล ทัง้น้ีการไกล่เกลีย่ประสบผลสาํเรจ็สามารถยุตขิอ้พพิาท
ได ้ย่อมนําไปสู่ความปรองดองในครอบครวั หากไม่สามารถยุตขิอ้พพิาทได ้คู่พพิาทยงัสามารถนํา
คดฟ้ีองสูศ่าลได ้

2.3 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมภิาคจะจดัใหม้มีาตรการไกล่เกลีย่
ในชัน้พจิารณาคด ีที่จะใหค้รอบครวัที่ฟ้องคดต่ีอศาลเขา้สู่ระบบการไกล่เกลี่ย ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะ
ดําเนินการโดยผูป้ระนีประนอมของศาล โดยมุ่งเน้นที่จะยุตคิวามขดัแยง้ในครอบครวัโดยคํานึงถงึ
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกนัในครอบครวั หากไม่อาจรกัษาสภาพของครอบครวัไวไ้ด ้การหย่า
ตอ้งเป็นธรรมและเสยีหายน้อยทีสุ่ด โดยใหคู้่พพิาทคํานึงถงึอนาคตและสวสัดภิาพของบุตรเป็นสาํคญั 
หากการไกล่เกลีย่สามารถบรรลุขอ้ตกลง คูพ่พิาทจะทาํสญัญายอมโดยผูป้ระนีประนอมของศาล และ
ผู้ประนีประนอมจะทํารายงานเสนอผู้พิพากษาเพื่อให้ทําสญัญาประนีประนอมยอความและม ี       
คําพพิากษาตามยอม แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกนัได ้ผูป้ระนีประนอมจะทํารายงาน
เสนอผูพ้พิากษาเพือ่ใหม้คีาํสัง่สง่คดเีขา้สูก่ารพจิารณาคดตีามปกตต่ิอไป 
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 จดัทําแผนปฏบิตักิาร 3 ปี ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง พ.ศ. 2550 – 2552 
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมเพื่อของบประมาณในการดําเนินงาน
ตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวัใหแ้ก่ศาลเยาวชน
และครอบครวัทัว่ประเทศ 

 

จากแผนปฏิบติัการ 3 ปี ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง พ.ศ. 2550 – 2552 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารศาลยติุธรรม 
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 ยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงาน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์หน่ึง  คอื  การสรา้งประสานเครอืขา่ย  การสรา้งประสานเครอืขา่ยม ี2 ประเภท  
                  ประเภทที ่1 เครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนั  
                  ประเภทที ่2 เครอืขา่ยความรว่มมอืในชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ท่ีสอง  คือ  การจําแนกสบืค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิ เพื่อนําไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนก่อนมคีาํพพิากษา  โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 95 ของ
พระราชบญัญตัจิดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั   
ยุทธศาสตรท่ี์สาม  คอื  การนํากระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์มาประยุกต์ในกระบวนการ
ยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน   
ยุทธศาสตร์ท่ีส่ี  คือ  การสร้างระบบไกล่เกลี่ยชุมชนและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ครอบครวัก่อนฟ้องโดยศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในคดคีรอบครวัของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 วิธีการดาํเนินงานและผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงานตามนโยบายกระบวน
ทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 มีการดาํเนินงานใน 2 มติ ิ
               มิติท่ี 1 : ดําเนินการเพื่อให้มกีารปรบัระบบงานในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่
ราชอาณาจกัรสู่ระบบงานภายใตยุ้ทธศาสตรท์ัง้สีด่า้นในนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชน
และครอบครวั โดยมกีระบวนการจดัวางระบบการปฏบิตังิานตามเอกสารเผยแพร่ “การปฏิบติังาน
ตามนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว”และ  “ขัน้ตอนการ
ดาํเนินงานนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่” 
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จากเอกสารเผยแพร่ “การปฏิบติังานตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็หรือเยาวชนควรไดรั้บการแกไ้ข 
ในสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (ครอบครัวชุมชน)   

การส่งเดก็ไปสถานฝึกอบรมแบบปิด 
ใหเ้ป็นทางเลือกสุดทา้ย  

-กระบวนการปฏบัิติงานศาลเยาวชนและครอบครัว
(คดคีรอบครัว)

มุ่งพิทกัษส์ถาบนัครอบครัว

-กระบวนการปฏบัิติงานศาลเยาวชนและครอบครัว
(คดคีรอบครัว)

มุ่งพิทกัษส์ถาบนัครอบครัว

นโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครัว

มาตรฐานขัน้ตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยกระบวนการยติุธรรมสําหรับเดก็
และเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิง่)

มาตรฐานขัน้ตํ่าขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยกระบวนการยติุธรรมสําหรับเดก็
และเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิง่)

มุง่แกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟเูดก็เป็นรายบุคคล

กระบวนการปฏบิติังาน   การแก้ไข   บําบัด  ฟ้ืนฟู
เดก็และเยาวชน  ในแนวทางกระบวนทศัน์ใหม่ของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

(คดอีาญา)

มุง่แกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟเูดก็เป็นรายบุคคล

กระบวนการปฏบิติังาน   การแก้ไข   บําบัด  ฟ้ืนฟู
เดก็และเยาวชน  ในแนวทางกระบวนทศัน์ใหม่ของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

(คดอีาญา)
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หลกัการแนวคิดกระบวนการยติุธรรมทางอาญาสาํหรับเดก็หรือเยาวชนหลกัการแนวคิดกระบวนการยติุธรรมทางอาญาสาํหรับเดก็หรือเยาวชน

มุ่งแกไ้ขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล

การสร้าง
ประสาน
เครือข่าย

การสร้าง
ประสาน
เครือข่าย

การจาํแนกสืบคน้หาสาเหตุเพ่ือนาํไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเดก็และเยาวชน

ก่อนมีคาํพพิากษา

กระบวนการเยยีวยาผูเ้สียหายและสังคม

กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกักระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั

กระบวนการยติุธรรมทางเลือกกระบวนการยติุธรรมทางเลือก

4

หลกัการแนวคิดกระบวนการยติุธรรมในคดีครอบครัว

การสร้าง
ประสาน
เครือข่าย

สร้างระบบระงบัขอ้พพิาทในชุมชน

ไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง

ไกล่เกล่ียก่อนสืบพยาน มุ่งพทิกัษส์ถาบนัครอบครัว

การสร้าง
ประสาน
เครือข่าย

การสร้าง
ประสาน
เครือข่าย

สร้างระบบระงบัขอ้พพิาทในชุมชนสร้างระบบระงบัขอ้พพิาทในชุมชน

ไกล่เกล่ียก่อนฟ้องไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง

ไกล่เกล่ียก่อนสืบพยานไกล่เกล่ียก่อนสืบพยาน มุ่งพทิกัษส์ถาบนัครอบครัว
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การสร้างประสานเครือข่าย

แผนงานยุทธศาสตร์

การจาํแนกสืบค้นหาสาเหตุเพ่ือนาํไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ก่อนมีคาํพิพากษา

กระบวนการเยียวยาผูเ้สียหายและสังคม

แผนปฏิบัติการ  4 ปี (พ .ศ. 2549 - 2552)
แผนปฏิบัติการ  3 ปี (พ .ศ.2550 - 2552)

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

การสร้างประสานเครือข่าย

แผนงานยุทธศาสตร์แผนงานยุทธศาสตร์

การจาํแนกสืบค้นหาสาเหตุเพ่ือนาํไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ก่อนมีคาํพิพากษา

กระบวนการเยียวยาผูเ้สียหายและสังคม

แผนปฏิบัติการ  4 ปี (พ .ศ. 2549 - 2552)
แผนปฏิบัติการ  3 ปี (พ .ศ.2550 - 2552)
แผนปฏิบัติการ  4 ปี (พ .ศ. 2549 - 2552)
แผนปฏิบัติการ  3 ปี (พ .ศ.2550 - 2552)

กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์หลกัในนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่

การประสานงานการประสานงาน กระบวนพจิารณาในศาลกระบวนพจิารณาในศาล

เครือข่าย การพิจารณาคดี

เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน เครือข่ายการทาํงานร่วมกนั จาํแนกสืบคน้หาสาเหตุแห่งการกระทาํผดิ

กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การประชุมกลุ่มเยยีวยาเชิงสมานฉนัท์
( เยยีวยาผูเ้สียหายและสังคม )

ป้องกนัการกระทาํผดิซํ้า
ป้องกนัการกระทาํผดิ

กระบวนการไกล่เกล่ียพิทกัษส์ถาบนัครอบครัว 7
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พฤติกรรมไม่รุนแรงพฤติกรรมไม่รุนแรง พฤติกรรมรุนแรงพฤติกรรมรุนแรง

คณะกรรมการกลุ่มงานจาํแนกเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกกรม

แกไ้ข  บาํบดั  ฟ้ืนฟ ู ก่อนมีคาํพพิากษา

คณะกรรมการกลุ่มงานจาํแนกเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกกรม

แกไ้ข  บาํบดั  ฟ้ืนฟ ู ก่อนมีคาํพพิากษา

พฤติกรรมไม่รุนแรงพฤติกรรมไม่รุนแรง

กระบวนการกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ขัน้พืน้ฐาน

กระบวนการกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ขัน้พืน้ฐาน

การรับรายงานตวั
ก่อนคาํพพิากษา
การรับรายงานตวั
ก่อนคาํพพิากษา

ร.พ.ตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ
ร.พ.ตุลาการ

เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน
ฟ้าใสวทิยา
โรงเรียน
ฟ้าใสวทิยา

การประชุม
กลุม่เยยีวยา
การประชุม
กลุม่เยยีวยา
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พ ฤ ติ ก ร ร ม รุ น แ ร ง

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  “ส ห วิ ช า ชี พ ”

พ ฤ ติ ก ร ร ม รุ น แ ร ง

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  “ส ห วิ ช า ชี พ ”

กจิกรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมขั้นพืน้ฐาน

1. กิจกรรม “ค่ายอินทรีย์”
- 10 วนั
- 40 คนต่อรุ่น

อบรมท่ีค่ายทหาร  ฝึกระเบียบวนิยั
ความสามคัคี  ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม

ฯลฯ

1. กิจกรรม “ค่ายอินทรีย์”
- 10 วนั
- 40 คนต่อรุ่น

อบรมท่ีค่ายทหาร  ฝึกระเบียบวนิยั
ความสามคัคี  ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม

ฯลฯ

2. กิจกรรม บรรพชาสามเณร
- จดัปีละ 2 คร้ัง

2. กิจกรรม บรรพชาสามเณร
- จดัปีละ 2 คร้ัง

3. กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์
- จดัปีละ 4 คร้ัง

3. กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์
- จดัปีละ 4 คร้ัง

4. กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณ
ประโยชน์
- จาํนวน 10 คนข้ึนไป

4. กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณ
ประโยชน์
- จาํนวน 10 คนข้ึนไป

5. ฝึกเรียนวชิาชีพ และหางานทาํ
ในสถานประกอบการเครือข่าย
- การแนะแนวเรียนวชิาชีพ
- หางานทาํในสถานประกอบ
การเครือข่าย

- โรงเรียนฟ้าใสวทิยา และ
โรงเรียนฟ้าใสปันนํ้าใจ

5. ฝึกเรียนวชิาชีพ และหางานทาํ
ในสถานประกอบการเครือข่าย
- การแนะแนวเรียนวชิาชีพ
- หางานทาํในสถานประกอบ
การเครือข่าย

- โรงเรียนฟ้าใสวทิยา และ
โรงเรียนฟ้าใสปันนํ้าใจ

6. กิจกรรมการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ EQ
และ    MQ 
- ฝึกทุกวนัองัคาร
เวลา 13.00 – 16.00 น.

11
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วนันัดฟังคาํพิพากษาวนันัดฟังคาํพิพากษา

องค์คณะประชุมปรึกษาคดีและมีคาํ พิพากษาองค์คณะประชุมปรึกษาคดีและมีคาํ พิพากษา

ไม่จาํกัดอิสรภาพไม่จาํกัดอิสรภาพ จาํกัดอิสรภาพจาํกัดอิสรภาพ

- กลับสู่ครอบครัวโดยไม่กาํหนดเง่ือนไข
-ปล่อยภายใต้เง่ือนไขคุมประพฤติ
- กิจกรรมอ่ืน  ๆ

- กลับสู่ครอบครัวโดยไม่กาํหนดเง่ือนไข
-ปล่อยภายใต้เง่ือนไขคุมประพฤติ
- กิจกรรมอ่ืน  ๆ

- ส่งฝึกอบรมยงัศูนยฝึ์กและอบรม
- กรณีอุกฉกรรจ์ส่งเรือนจาํ
- ส่งฝึกอบรมยงัศูนยฝึ์กและอบรม
- กรณีอุกฉกรรจ์ส่งเรือนจาํ

กระบวนการปฏิบัติงาน  การแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กระบวนการปฏิบัติงาน  การแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

การสร้างเครือข่ายชุมชนการสร้างเครือข่ายชุมชน

เดก็และเยาวชนถูกฟ้องเดก็และเยาวชนถูกฟ้อง

การป้องกนัมิให้เดก็และ
เยาวชนกระทาํความผดิ
ในสถานศึกษาและชุมชน

การป้องกนัมิให้เดก็และ
เยาวชนกระทาํความผดิ
ในสถานศึกษาและชุมชน

คดีต่อเน่ือง
(เดก็และเยาวชนปฏิเสธ)

คดีต่อเน่ือง
(เดก็และเยาวชนปฏิเสธ)

คดีอาญาคดีอาญา

คดีจดัการพิเศษ
(เดก็และเยาวชนรับสารภาพ)

คดีจดัการพิเศษ
(เดก็และเยาวชนรับสารภาพ) 13
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กระบวนการปฏิบัติงาน  การแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กระบวนการปฏิบัติงาน  การแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

นดัสอบถามนดัสอบถาม

วนันดัฟังคาํพิพากษาวนันดัฟังคาํพิพากษาส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม

องคค์ณะเจา้ของสาํนวน พิจารณา
ส่งเดก็หรือเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม
องคค์ณะเจา้ของสาํนวน พิจารณา
ส่งเดก็หรือเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม

คดีจดัการพิเศษ
(เดก็และเยาวชนรับสารภาพ)

คดีจดัการพิเศษ
(เดก็และเยาวชนรับสารภาพ)

คณะกรรมการกลุ่มงานจาํแนกเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกกรม

แกไ้ข  บาํบดั  ฟ้ืนฟู  ก่อนมีคาํพิพากษา

คณะกรรมการกลุ่มงานจาํแนกเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกกรม

แกไ้ข  บาํบดั  ฟ้ืนฟู  ก่อนมีคาํพิพากษา

วนันดัพิจารณาวนันดัพิจารณา

14

กระบวนการปฏิบัติงาน  การแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน
ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

วนันดัพร้อมวนันดัพร้อม องคค์ณะก่อนสืบพยานกาํหนดกรอบวนันดัองคค์ณะก่อนสืบพยานกาํหนดกรอบวนันดั

องคค์ณะเจา้ของสาํนวนสืบพยานองคค์ณะเจา้ของสาํนวนสืบพยาน

คดีต่อเน่ือง
(เดก็และเยาวชนปฏิเสธ)

คดีต่อเน่ือง
(เดก็และเยาวชนปฏิเสธ)

เจา้ของสาํนวนประชุมปรึกษาคดีเจา้ของสาํนวนประชุมปรึกษาคดี

เดก็กระทาํผิดเดก็กระทาํผิดไม่ผิดไม่ผิดวนันดัฟังคาํพิพากษาวนันดัฟังคาํพิพากษา

วนันดัพิจารณาวนันดัพิจารณา

ส่งเขา้สู่กระบวนแกไ้ขพฤติกรรมก่อนมีคาํพิพากษา 15
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กระบวนการปฏิบติังานในคดีครอบครัวตามแนวทาง
ในกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
กระบวนการปฏิบติังานในคดีครอบครัวตามแนวทาง
ในกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว

มาตรฐานในการปฏิบติังานเชิงรุกมาตรฐานในการปฏิบติังานเชิงรุก มาตรฐานในการปฏิบติังานเชิงรับมาตรฐานในการปฏิบติังานเชิงรับ

อาสาสมคัรเครือข่าย ฯ หาขอ้ยติุแก่คู่พิพาทอาสาสมคัรเครือข่าย ฯ หาขอ้ยติุแก่คู่พิพาท

ขอ้พิพาทยงัไม่ยติุเครือข่ายแนะนาํไปสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง

ขอ้พิพาทยงัไม่ยติุเครือข่ายแนะนาํไปสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียก่อนฟ้อง

มีการนาํคดีฟ้องสู่ศาลมีการนาํคดีฟ้องสู่ศาล

กรณีท่ีมีขอ้พิพาทในครอบครัวกรณีท่ีมีขอ้พิพาทในครอบครัว

ดาํเนินการไกล่เกล่ียโดยผูป้ระนีประนอมของศาลดาํเนินการไกล่เกล่ียโดยผูป้ระนีประนอมของศาล

ดาํเนินการไกล่เกล่ียโดยผูป้ระนีประนอมของศาลดาํเนินการไกล่เกล่ียโดยผูป้ระนีประนอมของศาล

ศูนยไ์กล่เกล่ียก่อนฟ้องศูนยไ์กล่เกล่ียก่อนฟ้อง ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทในครอบครัวศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทในครอบครัว

ขอ้พิพาทยติุขอ้พิพาทยติุ ขอ้พิพาทไม่ยติุขอ้พิพาทไม่ยติุ

อยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข
อยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข

แยกกนัอยูด่ว้ย
ความสมคัรใจ
แยกกนัอยูด่ว้ย
ความสมคัรใจ นาํคดีฟ้องสู่ศาลนาํคดีฟ้องสู่ศาล

คู่พิพาททาํสัญญาประนีประนอมยอมความคู่พิพาททาํสัญญาประนีประนอมยอมความ

ขอ้พิพาทยติุขอ้พิพาทยติุ ขอ้พิพาทไม่ยติุขอ้พิพาทไม่ยติุ

ทาํบนัทึกขอ้ตกลงทาํบนัทึกขอ้ตกลง

อยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข
อยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสุข

แยกกนัอยูด่ว้ย
ความสมคัรใจ
แยกกนัอยูด่ว้ย
ความสมคัรใจ

ดาํเนินคดีต่อไปดาํเนินคดีต่อไป

พิพากษาตามยอมพิพากษาตามยอม 17
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จากเอกสารเผยแพร่ “ขัน้ตอนการดาํเนินงานนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดาํเนินงานนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ขั้นตอนการดาํเนินงานนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่
สู่การปฏิบัติสู่การปฏิบัติ

1.1. สร้างระบบการทาํงานสร้างระบบการทาํงาน

1.11.1 ประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง

-- ผูพ้ิพากษาผูพิ้พากษา

-- ผูพ้ิพากษาสมทบผูพิ้พากษาสมทบ

-- เจา้หน้าท่ีศาลเจา้หน้าท่ีศาล

1.21.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นกลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นกลุ่มงาน   33 กลุ่มงานกลุ่มงาน ดงัน้ีดงัน้ี

-- คณะกรรมการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสร้างเครือข่าย

-- คณะกรรมการจดัทาํกิจกรรมเพื่อแกไ้ขคณะกรรมการจดัทาํกิจกรรมเพื่อแกไ้ข  บาํบดับาํบดั  ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน

*  *  จาํแนกเด็กและเยาวชนจาํแนกเด็กและเยาวชน  หาสาเหตุการกระทาํผิดหาสาเหตุการกระทาํผิด

*  *  กิจกรรมแกไ้ขพฤติกรรมกิจกรรมแกไ้ขพฤติกรรม  อาทิเช่นอาทิเช่น  ค่ายเยาวชนค่ายเยาวชน
ครอบครัวสัมพนัธ์ครอบครัวสัมพนัธ์

*  *  สหวิชาชีพสหวิชาชีพ  ((เพื่อการบาํบดัรักษาเพ่ือการบาํบดัรักษา))

*  *  ประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์ประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์

-- คณะกรรมการไกล่เกล่ียคณะกรรมการไกล่เกล่ีย
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1.31.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่    ประกอบดว้ยประกอบดว้ย

1.  1.  อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง             ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

2.  2.  รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ                                       ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

3.  3.  ผูว้่าราชการจงัหวดัผูว้่าราชการจงัหวดั ...................................................................................................................................... ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

4.4.  ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจงัหวดัผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจงัหวดั............................................................................................................ ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

5.  5.  ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลแขวงผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลแขวง     ((ถา้มีถา้มี)) .......................................................................................... ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

6.6. ผูน้าํทางศาสนาในจงัหวดัผูน้าํทางศาสนาในจงัหวดั ........................................................................................................................ ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

7.7. หัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   ................................................................................................ ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

((อาทิอาทิ   นายแพทยส์าธารณสุขนายแพทยส์าธารณสุข   ผูบ้งัคบัการตาํรวจผูบ้งัคบัการตาํรวจ))

8.8. ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั..........................ประธานกรรมการประธานกรรมการ
((ผูพิ้พากษาหวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวศาลจงัหวดัผูพิ้พากษาหวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวศาลจงัหวดั))

9.9. ผูพิ้พากษาผูพิ้พากษา                          กรรมการกรรมการ
10.10. ประธานผูพิ้พากษาสมทบประธานผูพิ้พากษาสมทบ กรรมการกรรมการ
11.11. ประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่ายประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่าย กรรมการกรรมการ
12.12. คณะกรรมการกลุ่มงานสร้างเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มงานสร้างเครือขา่ย กรรมการกรรมการ
13.  13.  ประธานกลุ่มงานจดักิจกรรมแกไ้ขประธานกลุ่มงานจดักิจกรรมแกไ้ข  บาํบดับาํบดั  ฟ้ืนฟูฟ้ืนฟ ู เดก็และเยาวชนเดก็และเยาวชน    กรรมการกรรมการ
14.  14.  คณะกรรมการกลุ่มงานจดักิจกรรมแกไ้ขคณะกรรมการกลุ่มงานจดักิจกรรมแกไ้ข  บาํบดับาํบดั  ฟ้ืนฟูฟ้ืนฟ ู เดก็และเยาวชนเดก็และเยาวชน                                            กรรมการกรรมการ
15.15. ประธานกลุ่มงานไกล่เกล่ียประธานกลุ่มงานไกล่เกล่ีย กรรมการกรรมการ
16.16. คณะกรรมการกลุ่มงานไกล่เกล่ียคณะกรรมการกลุ่มงานไกล่เกล่ีย กรรมการกรรมการ
17.17.  เลขานุการคณะผูพิ้พากษาสมทบเลขานุการคณะผูพิ้พากษาสมทบ กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ
18.18.  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาล                                                                                  กรรมการและช่วยเลขานุการกรรมการและช่วยเลขานุการ
1919. . เหรัญญิกคณะผูพิ้พากษาสมทบเหรัญญิกคณะผูพ้พิากษาสมทบ กรรมการและเหรัญญิกกรรมการและเหรัญญิก
20..20..  หวัหนา้งานการเงินของศาลหวัหนา้งานการเงินของศาล กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิกกรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก
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งานสร้างเครือข่ายชุมชนงานสร้างเครือข่ายชุมชน
*  *  ประสานงานเพื่อแต่งตั้ งอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพ่ือพิทักษ์ประสานงานเพื่อแต่งตั้ งอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพ่ือพิทักษ์

เด็กเด็ก   เยาวชนและครอบครัวในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานเยาวชนและครอบครัวในรูปแบบคณะกรรมการประสานงาน
ชุมชนชุมชน

*  *  โครงสร้างของคณะกรรมการประสานงานชุมชนโครงสร้างของคณะกรรมการประสานงานชุมชน     
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา

1.1. นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล     ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา
2.  2.  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา
33 .   .   กาํนันกาํนัน ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา
4.  4.  ผู ้นาํ ศาสนาผู ้นาํ ศาสนา ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา
5.5. สาธารณสุขประจาํตาํบลสาธารณสุขประจาํตาํบล ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา

1.31.3 จดัประชุมกรรมการบริหารนโยบายกระบวนทศันใ์หม่จดัประชุมกรรมการบริหารนโยบายกระบวนทศันใ์หม่  เพือ่ขยายเพือ่ขยาย

เครือข่ายการทาํงานร่วมกนัเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั
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คณะกรรมการคณะกรรมการ
55.  .  ผูใ้หญ่บา้นผูใ้หญ่บา้น ประธานประธาน
66.  .  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการกรรมการ
77.  .  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรรมการกรรมการ

((เฉพาะท่ีมีภูมิลาํเนาในหมู่บา้นเฉพาะท่ีมีภูมิลาํเนาในหมู่บา้น))
8.8. อาสาสมคัรสาธารณสุขอาสาสมคัรสาธารณสุข กรรมการกรรมการ
99.  .  กรรมการกรรมการ   //  อาสาสมคัรหมู่บา้นอาสาสมคัรหมู่บา้น กรรมการกรรมการ

((อาทิเช่นอาทิเช่น   ผูน้าํชุมชนผูน้าํชุมชน   //  กลุ่มขา้ราชการบาํนาญกลุ่มขา้ราชการบาํนาญ ,,
บุคคลผูมี้ช่ือเสียงมีความเสียสละและมีคุณธรรมบุคคลผูมี้ช่ือเสียงมีความเสียสละและมีคุณธรรม
จาํนวนตามความเหมาะสมจาํนวนตามความเหมาะสม   แต่ไม่เกินแต่ไม่เกิน   55  คนคน))

10.10. ผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตบริการผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตบริการ กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ
1111.  .  ผูแ้ทนขา้ราชการผูแ้ทนขา้ราชการ //ครูอาจารยใ์นพื้นท่ีครูอาจารยใ์นพื้นท่ี                 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

บทบาทคณะกรรมการประสานงานชุมชนบทบาทคณะกรรมการประสานงานชุมชน

1.1. มาตรการในการแก้ไขมาตรการในการแก้ไข   บํา บัดบําบัด   ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน

1.11.1 บทบาทในบทบาทในมาตรการเชิงรุกมาตรการเชิงรุก

1.1.11.1.1 สร้างกิจกรรมเชิงป้องกันการกระทาํความผิดแก่สร้างกิจกรรมเชิงป้องกันการกระทาํความผิดแก่

เด็กเด็ก   เยาวชนในชุมชนและสถานศึกษาเยาวชนในชุมชนและสถานศึกษา

1.1.21.1.2 สร้างแนวร่วมจากการทาํ กิจกรรมเชิงป้องกันสร้างแนวร่วมจากการทาํ กิจกรรมเชิงป้องกัน         
ด้วยการสร้างด้วยการสร้าง    ““อาสาสมัครเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนเครือข่าย””
ในหมู่บ้านและสถานศึกษาในหมู่บ้านและสถานศึกษา
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1.21.2 มาตรการเชิงรับมาตรการเชิงรับ
1.2.11.2.1 เป็นหลักในการสร้างจิตสาํ นึกให้ ชุมชนเป็นหลักในการสร้างจิตสาํ นึกให้ ชุมชน   ให้โอกาสให้โอกาส   เด็กเด็ก

เยาวชนเยาวชน   กลับ สู่ ชุมชนกลับ สู่ ชุมชน
1.2.21.2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับผู ้พิพากษาปฏิบัติงานร่วมกับผู ้พิพากษา   ––   ผู ้พิพากษาสมทบผู้พิพากษาสมทบ

-- ติดตามติดตาม   **   รายงานความเป็นอยู่ของเด็กรายงานความเป็นอยู่ของเด็ก   เยาวชนเยาวชน   
และครอบครัวและครอบครัว

-- ร่วมประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์ร่วมประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์
-- ร่วมวิ เคราะห์ปัญหาเด็กร่วมวิ เคราะห์ปัญหาเด็ก   เยาวชนเยาวชน   และครอบครัวและครอบครัว   

กับคณะผู้พิพากษาสมทบกับคณะผู ้พิพากษาสมทบ

การอบรมคณะกรรมการประสานงานชุมชนการอบรมคณะกรรมการประสานงานชุมชน

กาํหนดการกาํหนดการ

การอบรมอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพือ่พทิกัษ์เดก็การอบรมอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชนเพือ่พทิกัษ์เดก็    เยาวชนเยาวชน    และครอบครัวและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั..........................................................................................................

((ศาลจงัหวดัศาลจงัหวดั......................................................................................................แผนกคดเียาวชนและครอบครัวแผนกคดเียาวชนและครอบครัว))

วนัที่วนัที่................เดอืนเดอืน................................................ปีปี......................เวลาเวลา....................................

ณณ................................................ อาํเภออาํเภอ.................................................... จงัหวดัจงัหวดั..................................................
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8.008.00 -- 8.308.30 ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียนผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน   

8.308.30 –– 8.458.45 ประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่ายชุมชนฯกล่าวรายงานประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่ายชุมชนฯกล่าวรายงาน
วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์   

หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ..................................
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม   ((หัวหน้าแผนกคดีเยาวชนหัวหน้าแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวและครอบครัว     ศาลจงัหวดัศาลจงัหวดั ..........................ประธานในพิธีกล่าวเปิดประธานในพิธีกล่าวเปิด
การอบรมการอบรม ))

8.458.45 –– 9.309.30 บรรยายพิเศษโดยผูว้่าราชการจงัหวดับรรยายพิเศษโดยผูว้่าราชการจงัหวดั   หัวขอ้หัวขอ้   ““การสร้างการสร้าง
เครือข่ายชุมชนฯสู่ชุมชนเข็มแข็งสร้างพลงัแผ่นดินเครือข่ายชุมชนฯสู่ชุมชนเข็มแข็งสร้างพลงัแผ่นดิน ””

9.30 9.30 -- 10.15 10.15 บรรยายบรรยาย     ““ เจตนารมณ์เจตนารมณ์     บทบาทและภารกิจของศาลเยาวชนบทบาทและภารกิจของศาลเยาวชน
และครอบครัวและครอบครัว””  โดยผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลโดยผูพิ้พากษาหัวหน้าศาล

8.008.00 -- 8.308.30 ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียนผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียน   

8.308.30 –– 8.458.45 ประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่ายชุมชนฯกล่าวรายงานประธานกลุ่มงานสร้างเครือข่ายชุมชนฯกล่าวรายงาน
วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์   

หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ..................................
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม   ((หัวหน้าแผนกคดีเยาวชนหัวหน้าแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวและครอบครัว     ศาลจงัหวดัศาลจงัหวดั ..........................ประธานในพิธีกล่าวเปิดประธานในพิธีกล่าวเปิด
การอบรมการอบรม ))

8.458.45 –– 9.309.30 บรรยายพิเศษโดยผูว้่าราชการจงัหวดับรรยายพิเศษโดยผูว้่าราชการจงัหวดั   หัวขอ้หัวขอ้   ““การสร้างการสร้าง
เครือข่ายชุมชนฯสู่ชุมชนเข็มแข็งสร้างพลงัแผ่นดินเครือข่ายชุมชนฯสู่ชุมชนเข็มแข็งสร้างพลงัแผ่นดิน ””

9.30 9.30 -- 10.15 10.15 บรรยายบรรยาย     ““ เจตนารมณ์เจตนารมณ์     บทบาทและภารกิจของศาลเยาวชนบทบาทและภารกิจของศาลเยาวชน
และครอบครัวและครอบครัว””  โดยผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลโดยผูพิ้พากษาหัวหน้าศาล

2.2. มาตรการในการพิทักษ์ครอบครัวมาตรการในการพิทักษ์ครอบครัว

1.3.11.3.1 เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาเพื่อแกปั้ญหาครอบครัวในเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาเพ่ือแกปั้ญหาครอบครัวใน      
รูปแบบรูปแบบ  ““ผูไ้กล่เกล่ียชุมชนผูไ้กล่เกล่ียชุมชน””

1.3.21.3.2 แนะนาํคู่พิพาทไปสู่ศูนยไ์กล่เกล่ียก่อนฟ้องแนะนาํคู่พิพาทไปสู่ศูนยไ์กล่เกล่ียก่อนฟ้อง
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10.1510.15 --10.3010.30 รับประทานอาหารว่างรับประทานอาหารว่าง   

10.3010.30 --11.11.30 30 การบรรยายการบรรยาย     ““บทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชนบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน   
ในการทาํงานร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัวในการทาํงานร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัว””

11.3011.30--12.00 12.00 การบรรยายการบรรยาย       ““สวสัดิการท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐสวสัดิการท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐ     
และการประสานการส่งต่อและการประสานการส่งต่อ””

12.0012.00 --13.0013.00 รับประทานอาหารกลางวนัรับประทานอาหารกลางวนั   

13.0013.00 --14.0014.00 การบรรยายการบรรยาย     ““การส่ือสารสัมพนัธภาพเชิงจิตวิทยากบัเด็กการส่ือสารสัมพนัธภาพเชิงจิตวิทยากบัเด็ก     
เยาวชนเยาวชน     และครอบครัวและครอบครัว””

10.1510.15 --10.3010.30 รับประทานอาหารว่างรับประทานอาหารว่าง   

10.3010.30 --11.11.30 30 การบรรยายการบรรยาย     ““บทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชนบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชน   
ในการทาํงานร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัวในการทาํงานร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัว””

11.3011.30--12.00 12.00 การบรรยายการบรรยาย       ““สวสัดิการท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐสวสัดิการท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐ     
และการประสานการส่งต่อและการประสานการส่งต่อ””

12.0012.00 --13.0013.00 รับประทานอาหารกลางวนัรับประทานอาหารกลางวนั   

13.0013.00 --14.0014.00 การบรรยายการบรรยาย     ““การส่ือสารสัมพนัธภาพเชิงจิตวิทยากบัเด็กการส่ือสารสัมพนัธภาพเชิงจิตวิทยากบัเด็ก     
เยาวชนเยาวชน     และครอบครัวและครอบครัว””

การทาํงานร่วมกบัเครือข่ายชุมชนการทาํงานร่วมกบัเครือข่ายชุมชน
1.1.  มาตรการในการแก้ไขมาตรการในการแก้ไข  บําบัดบําบัด  ฟ้ืนฟูฟ้ืนฟู  เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน

1.11.1  การทาํงานในมาตรการเชิงรุกการทาํงานในมาตรการเชิงรุก

1.1.11.1.1  สร้างกิจกรรมตระหนกัรู้ให้เครือข่ายชุมชนเห็นถึงสร้างกิจกรรมตระหนกัรู้ให้เครือข่ายชุมชนเห็นถึง

ความสาํคญัในการป้องกนัการกระทาํความผิดความสาํคญัในการป้องกนัการกระทาํความผิด

1.1.21.1.2  ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมเชิงป้องกนัในชุมชนส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมเชิงป้องกนัในชุมชน

1.1.31.1.3  ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมสร้างส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมสร้าง  
““อาสาสมคัรเยาวชนเครือข่ายอาสาสมคัรเยาวชนเครือข่าย””
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1.21.2  การทาํงานในมาตรการเชิงรับการทาํงานในมาตรการเชิงรับ
1.2.11.2.1 สร้างกิจกรรมตระหนักรู้ให้เครือข่ายชุมชนมีจิตสาํนึกให้สร้างกิจกรรมตระหนักรู้ให้เครือข่ายชุมชนมีจิตสาํนึกให้

โอกาสเด็กโอกาสเด็ก  //  เยาวชนกลบัสู่ชุมชนเยาวชนกลบัสู่ชุมชน  และส่งเสริมให้และส่งเสริมให้    
เครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมลกัษณะเดียวกนัแก่คนในชุมชนเครือข่ายชุมชนจดักิจกรรมลกัษณะเดียวกนัแก่คนในชุมชน

1.2.21.2.2 จดัให้มีการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างศาลเยาวชนฯจดัให้มีการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างศาลเยาวชนฯ  และและ
เครือข่ายชุมชนเครือข่ายชุมชน
1.2.2.11.2.2.1  สร้างระบบให้เครือข่ายชุมชนสร้างระบบให้เครือข่ายชุมชน  ติดตามติดตาม  และและ    

รายงานความเป็นอยู่ของเด็กรายงานความเป็นอยู่ของเด็ก  //  เยาวชนเยาวชน  //
ครอบครัวต่อศาลครอบครัวต่อศาล    เม่ือมีการคืนตวัเด็กเม่ือมีการคืนตวัเด็ก  //  เยาวชนเยาวชน
กลบัคืนสู่ชุมชนทุกคร้ังกลบัคืนสู่ชุมชนทุกคร้ัง

1.2.2.21.2.2.2 สร้างระบบให้มีการเชิญเครือข่ายชุมชนเขา้ร่วมสร้างระบบให้มีการเชิญเครือข่ายชุมชนเขา้ร่วม

ประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์ในกรณีจาํเป็นประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท์ในกรณีจาํเป็น

1.2.2.31.2.2.3 สร้างระบบให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเด็กสร้างระบบให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเด็ก  เยาวชนเยาวชน  
  ครอบครัวร่วมกนัระหว่างผูพิ้พากษาสมทบท่ีอยู่ครอบครัวร่วมกนัระหว่างผูพิ้พากษาสมทบท่ีอยู่   
ในคณะกรรมการกลุ่มงานสร้างประสานในคณะกรรมการกลุ่มงานสร้างประสาน

เครือข่ายของศาลเยาวชนฯเครือข่ายของศาลเยาวชนฯ  กบัเครือข่ายชุมชนกบัเครือข่ายชุมชน    
ในกรณีจาํเป็นท่ีเด็กในกรณีจาํเป็นท่ีเด็ก  เยาวชนเยาวชน  ตอ้งไดรั้บการดูแลตอ้งไดรั้บการดูแล

เป็นพิเศษเป็นพิเศษ
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2.2.  มาตรการพิทักษ์สถาบันครอบครัวมาตรการพิทักษ์สถาบันครอบครัว

2.12.1 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการขจดัความขดัแยง้ให้แก่จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการขจดัความขดัแยง้ให้แก่

เครือข่ายชุมชนเครือข่ายชุมชน

2.22.2 สร้างระบบการทาํงานส่งต่อคู่พิพาทมายงัศูนยไ์กล่เกล่ียสร้างระบบการทาํงานส่งต่อคู่พิพาทมายงัศูนยไ์กล่เกล่ีย              
ก่อนฟ้องก่อนฟ้อง    กรณีท่ีเครือข่ายชุมชนขจดัความขดัแยง้ไม่สาํเร็จกรณีท่ีเครือข่ายชุมชนขจดัความขดัแยง้ไม่สาํเร็จ

14.0014.00 15.1515.15 การประชุมกลุ่มยอ่ยการประชุมกลุ่มยอ่ย    ““สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเดก็สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเดก็    
เยาวชนเยาวชน    ในหมูบ่า้นในหมูบ่า้น””

15.1515.15 --15.3015.30 รับประทานอาหารวา่งรับประทานอาหารวา่ง   

15.3015.30 --16.0016.00 สรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาสรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา     จากการประชุมกลุ่มยอ่ยจากการประชุมกลุ่มยอ่ย  

16.0016.00 --16.3016.30 มอบวฒิุบตัรเพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมคัรเครือข่ายมอบวฒิุบตัรเพือ่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมคัรเครือข่าย
ชุมชนฯท่ีเขา้รับการอบรมชุมชนฯท่ีเขา้รับการอบรม     

ผูรั้บวฒิุบตัรร่วมกนัปฏิญาณตนต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ผูรั้บวฒิุบตัรร่วมกนัปฏิญาณตนต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ   

หวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั ..................................ประธานในประธานใน
พิธีกล่าวปิดการอบรมพิธีกล่าวปิดการอบรม    ((หวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวหวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว     
ศาลจงัหวดัศาลจงัหวดั..........................ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรมประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรม))

14.0014.00 15.1515.15 การประชุมกลุ่มยอ่ยการประชุมกลุ่มยอ่ย    ““สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเดก็สภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเดก็    
เยาวชนเยาวชน    ในหมูบ่า้นในหมูบ่า้น””

15.1515.15 --15.3015.30 รับประทานอาหารวา่งรับประทานอาหารวา่ง   

15.3015.30 --16.0016.00 สรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาสรุปปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา     จากการประชุมกลุ่มยอ่ยจากการประชุมกลุ่มยอ่ย  

16.0016.00 --16.3016.30 มอบวฒิุบตัรเพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมคัรเครือข่ายมอบวฒิุบตัรเพือ่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมคัรเครือข่าย
ชุมชนฯท่ีเขา้รับการอบรมชุมชนฯท่ีเขา้รับการอบรม     

ผูรั้บวฒิุบตัรร่วมกนัปฏิญาณตนต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ผูรั้บวฒิุบตัรร่วมกนัปฏิญาณตนต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ   

หวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั ..................................ประธานในประธานใน
พิธีกล่าวปิดการอบรมพิธีกล่าวปิดการอบรม    ((หวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวหวัหนา้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว     
ศาลจงัหวดัศาลจงัหวดั..........................ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรมประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรม))
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3.3 . ส ร้างกิจกรรมตระห นัก รู้ ให้ อาสาสมัครเค รือ ข่ ายฯส ร้างกิจกรรมตระห นัก รู้ ให้ อาสาสมัครเค รือ ข่ ายฯ   เพื่ อขยายผลเพื่ อขยายผล
  สู่ ชุมชนสู่ ชุมชน

-- การป้องกันการกระทาํ ผิดการป้องกันการกระทาํ ผิด

-- ยอม รับยอม รับ   เด็กเด็ก   เยาวชนเยาวชน   กลับ สู่ครอบครัวกลับ สู่ครอบครัว   ชุมชนชุมชน   
อย่างไม่ รังเกี ยจอย่างไม่ รังเกี ยจ

-- การป้องกันการกระทาํ ผิดซํ้ าการป้องกันการกระทาํ ผิดซํ้ า

4.4 . จัดอบรม เพ่ิมพูนความ รู้จัดอบรม เพ่ิมพูนความ รู้   ทักษะทักษะ   ให้อาสาสมัครเค รือ ข่ายให้ อาสาสมัคร เค รือ ข่าย

5.5 . ส รุปประเมินผลส รุปประเมินผล   สู่ การพัฒนาการส ร้างเค รือ ข่ ายให้ เกิดสู่การพัฒนาการส ร้างเค รือ ข่ายให้ เกิด   
ประสิท ธิภาพประสิท ธิภาพ   ประสิท ธิผลประสิท ธิผล   บรรลุ เป้ าหมายและวัต ถุประสงค์บรรลุ เป้ าหมายและวัต ถุประสงค์

การธํา รงรักษาเครือข่ายชุมชนการธํา รงรักษาเครือข่ายชุมชน

1.1. ใช้ เวทีการประชุมของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อนํา เสนอบทบาทใช้เวทีการประชุมของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อนํา เสนอบทบาท
  ของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน

2.2. ร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครเครือข่ายฯร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครเครือข่ายฯ

-- แลกเป ล่ียนความคิดเห็นแลกเป ล่ียนความคิดเห็น

-- รับข้อเสนอแนะรับข้อเสนอแนะ

-- ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานด้านเด็กปรับปรุงวิ ธีการปฏิบัติงานด้านเด็ก   เยาวชนและเยาวชนและ

ครอบครัวครอบครัว
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ผลประโยชน์ที่ เกิดจากการสร้างเครือข่ายชุมชนผลประโยชน์ที่ เกิดจากการสร้างเครือข่ายชุมชน

1.1. เครือข่ายชุมชนเป็นแกนนาํเครือข่ายชุมชนเป็นแกนนาํ   ในการเช่ือมโยงการทาํ งานป้องกันในการเช่ือมโยงการทาํ งานป้องกัน
แก้ไขแก้ไข   บาํ บัดบาํ บัด   ฟ้ืนฟูฟ้ืนฟู   สู่การพัฒนาสู่การพัฒนา  เด็กเด็ก   เยาวชนเยาวชน   และและ
ครอบครัวครอบครัว

2.2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมบูรณาบูรณาการกับการกับ
กระบวนการทาํ งานด้านเด็กกระบวนการทาํ งานด้านเด็ก   เยาวชนเยาวชน   และครอบครัวและครอบครัว

3.3. เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน   ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร

4.4. ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนสงบสุขและเข้มแข็งชุมชนสงบสุขและเข้มแข็ง
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       มิติท่ี 2 :  ดาํเนินการเพื่อใหม้กีารปรบัระบบงานในศาลเยาวชนและครอบครวักลางสูร่ะบบงาน
ภายใต้ยุทธศาสตรท์ัง้สีด่า้นในนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยมกีาร
จดัวางระบบและมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลางให้
สอดคล้องกับนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวั ตามเอกสารเผยแพร ่
“มาตรฐานการปฏิบติังานของผูพิ้พากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง” 
 
จากเอกสารเผยแพร่  มาตรฐานการปฏิบติังานของผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้พพิากษาสมทบ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กลุ่มงานมาตรฐานเชิงรุก กลุ่มงานมาตรฐานเชิงรับ กลุ่มงานการไกล่เกล่ีย

การป้องกนั
การกระทาํผดิ

การสร้าง
เครือขา่ยชุมชน

การวางแผน
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ศูนยไ์กล่เกล่ีย
ระงบัขอ้พิพาท
ในครอบครัว

อาสาสมคัร
เครือข่าย
เยาวชน

ชุมชน

การไกล่เกล่ีย
ชุมชน

อาสาสมคัร
เครือขา่ย
ชุมชน

1. กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
2. การประชุมกลุ่มเยยีวยา
เชิงสมานฉนัท์
3. การประชุมกลุ่มสหวิชาชีพ
4. การรับรายงานตวัก่อน/
หลงัคาํพิพากษา

การไกล่เกล่ีย
ก่อนฟ้อง

การไกล่เกล่ีย
หลงัฟ้อง

อยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุข

คืนดีกนั แยกกนัอยู่ หยา่ร้าง
ไม่จาํกดัอิสรภาพ จาํกดัอิสรภาพ

นดัพจิารณาพพิากษา

นดัสอบถาม
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เจา้หนา้ท่ีศนูยห์นา้บลัลงักพิ์มพร์ายงานกระบวนพิจารณาชุด
สาํเนา , กรอกรายละเอียดในเอกสาร “แบบสมทบ 1” ติดหนา้
สาํนวนพร้อมส่งเยาวชน

ประกนัตวัต่อในช้ันศาล

ประกนัตวัช้ันศาลแล้ว

ส่งเยาวชนรายงานตวัที่
ศูนย์ประสานงานพ.สมทบ

พ.สมทบดําเนินกจิกรรมตามคาํส่ังศาล

สรุปผลการประเมิน เดก็ เยาวชน และครอบครัว
เป็นรายบุคคล เสนอต่อผูพิ้พากษาเจา้ของสาํนวน
ภายในเวลาท่ีกาํหนด

วนันดัพจิารณา / พพิากษา
ผูพิ้พากษาเจา้ของสาํนวนใชร้ายงาน
การประเมินประกอบดุลพินิจในการ
พิจารณา / พิพากษา

กรณจีดัเข้าแผนเยยีวยาฯ
ของกลุ่มเยยีวยา

กรณนัีดรายงานตวั

ระบบการปฏิบตังิาน

ศูนย์หน้าบัลลงัก์

ก่อนวนันดัสอบถาม 2 สปัดาห์

จดัส่งสาํเนารายงานขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัเดก็ / เยาวชน
จดัส่งสาํเนารายงานจาํแนก
พฤติกรรมเดก็และเยาวชน (SDQ)
จดัส่งสาํเนาคาํฟ้อง

ศูนย์ประสานงาน พ.สมทบ

พ.สมทบวเิคราะห์แนวทาง
การแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู เดก็
เยาวชน และครอบครัว

เสนอเอกสารใหพ้.สมทบ(เวรปฏิบติังาน)
พ.สมทบ วิเคราะห์และจดัวางแนว
ทางแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู
จดัแฟ้มประวติัเดก็ / เยาวชน ประกอบดว้ย 
คาํฟ้อง , รายงานสืบเสาะ , รายงานจาํแนก , 
ประวติัเดก็ เยาวชน ครอบครัว , รายงาน
แนวทางแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู 
ส่งรายงานแนวทางแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู เดก็ 
และเยาวชน เพ่ือเสนอเขา้สาํนวน 
(ภายใน 3 วนั)

วนัสอบถาม

กรณีท่ีผูพิ้พากษาเจา้ของสาํนวนมีดุลพินิจ
สัง่ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม 
แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู ตามขอ้เสนอ
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 ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงาน  
การดําเนินการนํานโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวัสู่การปฏบิตัใิน

ระยะเวลาระหว่าง ตุลาคม 2549 ถงึ ตุลาคม 2550 ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาเพยีงหน่ึงปีและภายใต้
ขอ้จํากดัหลายประการ  จงึยงัมอิาจกล่าวไดว้่าสามารถจดัวางระบบมาตรฐานการปฏบิตังิานตาม
นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศไดอ้ย่างเป็นระบบในมาตรฐาน
เดยีวกนั ไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิานและไวใ้นเอกสารสรุปรายงานการบรหิารงาน
และการปฏบิตัิราชการตามที่ได้รบัมอบหมายของนางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง (ฝา่ยวชิาการ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 นําเสนอต่ออธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเพือ่ทราบในสิน้ปีงบประมาณ 2549 
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จาก เอกสารสรปุรายงานการบริหารงานและการปฏิบติัราชการตามท่ีได้รบัมอบหมายของ 
นางอภิรดี  โพธ์ิพร้อมรองอธิบดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (ฝ่ายวิชาการ) 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

งานนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ 
การประกาศนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
            ศาลเยาวชนและครอบครวักลางประกาศนโยบายให้ศาลเยาวชนทัว่ราชอาณาจกัรดําเนิน
นโยบายกระบวนทศัน์ใหมค่รัง้แรกในปีงบประมาณ 2549 โดย นายสมบูรณ์ วฒันพรมงคล อธบิดี
ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง มอบหมายให ้นายประกอบ ลีนะเปสนันท ์ รองอธบิดี
ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝา่ยวชิาการรบัผดิชอบ มกีารเสนอแผนปฏบิตักิาร 4 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ 2549 ถึง 2552 ไปยงัสํานักงานศาลยุติธรรม แผนปฏิบตัิการกําหนด
ยุทธศาสตร์แผนงาน ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของศาลเยาวชนและครอบครวัซึ่งเสนอโดย
คณะทาํงานจดัทาํมาตรฐานการปฏบิตัขิองศาลเยาวชนและครอบครวั มนีางอภิรดี  โพธ์ิพร้อม เป็น
ประธานคณะทาํงาน  
            ปีงบประมาณ 2550 นายสนิท ตระกลูพรายงาม อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางประกาศดําเนินนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ต่อไป มอบหมาย นางอภิรดี โพธ์ิพร้อม 
รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝา่ยวชิาการรบัผดิชอบ   

หลกัการแนวคิดของนโยบาย 

                 นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวั  เป็นนโยบายที่น้อมนําเอา
กระแสพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินเปิดศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง มาเป็นหลักสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ตํ่าของ
องคก์ารสหประชาชาต ิว่าดว้ยกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน ซึ่งมหีลกัการสําคญัว่า 
เดก็และเยาวชนสมควรไดร้บัการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูในขณะทีอ่ยู่กบัครอบครวัและชุมชนทีอ่ยู่อาศยั
ซึง่ถอืว่าเป็นสภาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสม การจํากดัอสิรภาพดว้ยการส่งเดก็และเยาวชนเขา้สู่สถาน
ฝึกอบรมแบบปิด ให้ทําเป็นทางเลือกสุดท้าย โดยการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานของศาล
เยาวชนทัว่ประเทศใหส้ามารถแกป้ญัหาการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนไดต้รงตามสาเหตุ
แห่งการกระทําความผดิอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้กระบวนการภายใน ในการสรา้งระบบการจําแนก
สบืคน้หาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนเพื่อนําไปสู่กระบวนการแก้ไข บําบดั
ฟ้ืนฟู รว่มกบัครอบครวัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
เป็นรายบุคคล ควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงกระบวนการภายนอกบนแนวคดิกระบวนการยุตธิรรมร่วม
คดิ รว่มทาํ รว่มแกไ้ข โดยใหชุ้มชนเป็นฐานสาํคญัในการป้องกนั เฝ้าระวงั แกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูเดก็และ
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เยาวชน การเยยีวยาผูเ้สยีหาย และระงบัขอ้พพิาทในครอบครวั ใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถกลบัคนื
สูชุ่มชนไดอ้ยา่งเขม้แขง็และมคีุณภาพชวีติทีข่ ึน้และทุกคนในชุมชนอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 
             นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวัแยกเป็น 2 ดา้นตามบทบาท
หน้าทีข่องศาล คอื ดา้นทีเ่กีย่วกบัคดอีาญาและดา้นทีเ่กีย่วกบัคดคีรอบครวั 
             ในด้านท่ีเก่ียวกบัคดีอาญา ดําเนินการทัง้งานเชงิรุกในการป้องกนัการกระทําความผดิ
ของเด็กและเยาวชนในชุมชนและสถานศึกษาและงานเชิงรบัในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขัน้ตํ่าขององค์การสหประชาชาตวิ่า
ดว้ยกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน กฎแหง่กรุงปกักิง่ (Beijing Rule) ซึง่มหีลกัการว่า 
เดก็หรอืเยาวชนที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมควรได้รบัโอกาสในการได้รบัการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู
ขณะทีอ่ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัตวัเดก็และเยาวชน กล่าวคอื ในขณะทีเ่ดก็หรอืเยาวชนได้
อยู่กบัครอบครวัและในสงัคมแวดล้อมตวัเขา เพื่อใหเ้ป็นไปตาม เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัมุง่แกไ้ขบาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนเป็นรายบุคคล  
             ในด้านท่ีเก่ียวกบัคดีครอบครวั นโยบายน้ีนํากระบวนการไกล่เกลีย่มาใชเ้ป็นเครื่องมอื 
เพือ่ทีจ่ะมุง่พทิกัษ์สถาบนัครอบครวั  ทาํใหค้นทุกคนทีอ่ยูใ่นครอบครวัสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข แมว้่าตอ้งอยูใ่นครอบครวัเดีย่ว มไิดอ้ยูใ่นครอบครวัทีส่มบูรณ์เหมอืนเดมิ  โดยเฉพาะบุตร
ซึง่จะไมไ่ปเป็นปญัหาสงัคมต่อไปในอนาคต 
 
แนวคิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาํหรบัเดก็และเยาวชนในนโยบายกระบวนทศัน์
ใหม่  
                 มทีัง้กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัและกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 
              กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั สาํหรบัเดก็และเยาวชนถูกออกแบบไวแ้ตกต่างจาก
กระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกัสาํหรบัผูใ้หญ่ คอืมุง่ทีจ่ะแกไ้ขบําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนใหก้ลบั
ตวัเป็นคนด ีไมมุ่่งทีจ่ะลงโทษเหมอืนกบัในกรณีของผูใ้หญ่ โดยนําเรื่องการจําแนก สบืคน้หาสาเหตุ
ของการกระทําความผดิเพื่อนําไปสู่การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนก่อนมคีําพพิากษามาใช ้
ในการทํางานในส่วนน้ีจะมคีวามเชื่อมโยงอย่างสําคญักบัการสร้างและประสานงานเครอืข่ายใน
รปูแบบการทาํงานรว่มกนัทีจ่ะเขา้มาชว่ยศาลเยาวชนและครอบครวัในกระบวนการจาํแนกหาสาเหตุ
การกระทาํความผดิตลอดจนกระบวนการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนก่อนมคีาํพพิากษา และ
ในรปูแบบอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีจ่ะเขา้มาช่วยศาลเยาวชน
และครอบครวัในการดแูลเดก็และเยาวชนเมือ่กลบัคนืสูชุ่มชน มใิหก้ระทาํความผดิซํ้า  
               กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
ประยุกต์ใช ้โดยมหีลกัการใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกบัการกระทําความผดิทุกฝ่ายไดม้โีอกาสแสดงความรูส้กึ
ต่อเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ เริม่ดว้ยการเปิดโอกาสใหเ้ดก็หรอืเยาวชนทีก่ระทําความผดิพูดถงึสาเหตุที่
กระทาํความผดิไป ใหผู้เ้สยีหายและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัฟงั  จากนัน้ใหผู้เ้สยีหายพดูถงึความเสยีหายที่
เกดิขึน้ ใหเ้ดก็หรอืเยาวชนที่กระทําความผดิและผูเ้กี่ยวขอ้งทราบว่า การทําความผดินัน้ทําความ
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เสยีหายอะไรใหแ้ก่ตนบ้าง ตนรูส้กึเจบ็ชํ้าน้ําใจอย่างไร  ทางจติวทิยา การที่ผูเ้สยีหายไดม้โีอกาส
ระบายความคบัแคน้ในใจ จะช่วยลดความรูส้กึความโกรธและอยากแกแ้คน้ออกไปไดใ้นระดบัหน่ึง 
นอกจากน้ีการทีผู่เ้สยีหายไดรู้ป้ญัหาของเดก็หรอืเยาวชนวา่เขาทาํผดิไปเพราะสาเหตุอะไร มเีหตุผล
อะไรทีท่ําเช่นนัน้ ความเหน็อกเหน็ใจเดก็จะเขา้มาแทนทีค่วามรูส้กึโกรธแคน้ ส่วนเดก็หรอืเยาวชน
เมื่อไดร้บัทราบถงึ ความรูส้กึเจบ็ชํ้าน้ําใจของผูเ้สยีหายว่า การกระทําของตนสรา้งความเดอืดรอ้น
ใหแ้ก่ผูอ้ื่นอยา่งไร ทาํใหเ้ดก็หรอืเยาวชนนัน้สาํนึกผดิในการกระทาํของตวัเองและไมอ่ยากกระทาํผดิ
อกี ถอืเป็นกลไกในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูอย่างหน่ึง  ขอ้ดอีกีประการหน่ึงของการนํากระบวนการ
ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชนกค็อื 
สามารถปิดชอ่งโหว่ทีเ่คยโดนตําหนิมาตลอดเลยว่า กระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็หรอืเยาวชนให้
ความสนใจแต่เฉพาะเดก็หรอืเยาวชน ไม่เคยใหค้วามสําคญักบัผูเ้สยีหายเลย เพราะกระบวนการ
ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทม์หีลกัการสาํคญัในการเยยีวยาผูเ้สยีหายและในขณะเดยีวกนักส็ามารถแกไ้ข 
บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนไปพรอ้มกนัดว้ย แต่พระราชบญัญตัจิดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชน
และครอบครวัที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะน้ี ยงัไม่สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ คงนํามาประยุกต์ใช้เป็นกจิกรรมปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของเดก็หรอืเยาวชนได้
อย่างหน่ึงเท่านัน้ โดยนําเอาผลของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทม์าประกอบดุลพนิิจขององคค์ณะในการกาํหนดวธิกีารสาํหรบัเดก็ อยา่งไรกต็ามขณะน้ีอยู่
ระหว่างการยกร่างแกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญตัจิดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัมี
การเพิม่บทบญัญตัใินเรือ่งน้ีเขา้ไป กาํหนดใหนํ้ากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าใชไ้ดท้ัง้ก่อน
ฟ้องและหลงัฟ้อง กรณีก่อนฟ้องก็ให้ไปอยู่ในความรบัผดิชอบของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน โดยศาลทําหน้าทีต่รวจสอบ หากกระบวนการสําเรจ็ อยัการสัง่ไม่ฟ้อง กรณีหลงัฟ้องเป็น
ดุลพนิิจของศาล หากกระบวนการสาํเรจ็ ศาลกจ็ะสัง่จาํหน่ายคด ี

 แนวคิดกระบวนการยติุธรรมในคดีครอบครวัในนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่  

            ใชก้ารไกล่เกลี่ยเป็นเครื่องมอืสําคญั ในการไปสู่เจตนารมณ์เพื่อพทิกัษ์สถาบนัครอบครวั 
ดว้ยการสรา้งระบบระงบัขอ้พพิาทในครอบครวัใหเ้กดิขึน้ในชุมชน โดยอาสาสมคัรชุมชนเพื่อพทิกัษ์
เดก็ เยาวชนและครอบครวั (อสยช.) หากระงบัขอ้พพิาทไม่สาํเรจ็  คู่พพิาทสามารถใชบ้รกิารการ
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทคดคีรอบครวัซึ่งดําเนินการโดยผูป้ระนีประนอม โดย
อาสาสมคัรชุมชนเพื่อพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวั (อสยช.) ทําหน้าทีป่ระชาสมัพนัธแ์นะนํา
คูพ่พิาทมาใชบ้รกิารทีศ่นูยไ์กล่เกลีย่ก่อนฟ้องของศาล ในกรณกีารระงบัขอ้พพิาทก่อนฟ้องไมป่ระสบ
ความสําเร็จมีการนําคดีมาฟ้องที่ศาล สามารถทําการไกล่เกลี่ยก่อนถึงวันนัดสืบพยานโดย            
ผูป้ระนีประนอมประจาํศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทคดคีรอบครวัไดอ้กีชัน้หน่ึง                            
ยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงาน 
            ศาลเยาวชนและครอบครวักลางขบัเคลื่อนนโยบายกระบวนทศัน์ใหมใ่นศาลเยาวชนและครอบครวั
ทัว่ราชอาณาจกัรผา่น แผนปฏบิตักิาร 4 ปี ซึง่กาํหนดยทุธศาสตรแ์ผนงาน 4 ยทุธศาสตร ์  
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            ยุทธศาสตรท่ี์หน่ึง  คอื  การสรา้งประสานเครอืข่าย  การสรา้งประสานเครอืขา่ยม ี2 
ประเภท  
                  ประเภทที ่1 เครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนั  
                  ประเภทที ่2 เครอืขา่ยความรว่มมอืในชุมชน   
              เครือข่ายการทํางานร่วมกนั  แยกเป็น 2 ระดบั คอื เครอืข่ายการทํางานร่วมกนั
ระดบัชาติ การสร้างความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวักลางในฐานะผู้กํากับดูแล
นโยบายของศาลเยาวชนทัว่ประเทศ กบักระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอสิระ และองคก์รเอกชน
เพื่อขา้มาช่วยศาลเยาวชนและครอบครวัในกระบวนการจําแนกหาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิ
และกระบวนการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนก่อนมคีําพพิากษาและสง่ต่อความรว่มมอืไปยงั
เครือข่ายการทาํงานร่วมกนัในระดบัภมิูภาค  
               เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน  คอื  การสรา้งอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชนพทิกัษ์เดก็ 
เยาวชนและครอบครวั (อสยช.) เพื่อเขา้มาช่วยศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรในการ
ดแูลเดก็และเยาวชนทัง้เชงิรุก ในการป้องกนัมใิหเ้ดก็หรอืเยาวชนกระทาํความผดิ และเชงิรบัในการ
ดแูลเดก็หรอืเยาวชนขณะกลบัคนืสูชุ่มชน มใิหห้วนมากระทาํความผดิซํ้า ตลอดจนช่วยศาลเยาวชน
และครอบครวัในการพทิกัษ์สถาบนัครอบครวั   
             ยุทธศาสตร์ท่ีสอง  คือ   การจําแนกสืบค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผิด เพื่อ
นําไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนก่อนมคีําพพิากษา  โดยอาศยัอํานาจตาม
มาตรา 95 ของพระราชบญัญตัจิดัตัง้และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั   
              ยุทธศาสตร์ท่ีสาม  คือ  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใน
กระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน   
              ยุทธศาสตร์ท่ีส่ี  คือ  การสร้างระบบไกล่เกลี่ยชุมชนและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในครอบครวัก่อนฟ้องโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครวัของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

การบริหารงานและการปฏิบติัราชการในรอบปีงบประมาณ 2550 

               นางอภิรดี โพธ์ิพร้อม รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝา่ยวชิาการ 
ผูร้บัผดิชอบนโยบายกระบวนทศัน์ใหมต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดด้าํเนินการปรบัแผนปฏิบติัการ 4 
ปี เป็นแผนปฏิบติัการ 3 ปีระหว่างปีงบประมาณ 2550 - 2552 ภายใตยุ้ทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร์
เดมิเพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานศาลยุตธิรรม และสามารถประสานงานไดร้บั
การสนับสนุนเงนิงบประมาณในปีงบประมาณ 2550 จากสาํนักงานศาลยุตธิรรมจํานวน 5,528,100 
บาท โครงการสร้างอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชนเพื่อพทิกัษ์เด็ก  เยาวชนและครอบครวัในระดบั
ท้องถิ่น จํานวน 3,667,500 บาท โครงการรฐั-ราษฎร์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา จาํนวน 
1,860,600 บาท 
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การดาํเนินการเพ่ือสร้างระบบการทาํงานในการประสานงานภายนอกด้วยการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตรท่ี์หน่ึง  :  การสร้างประสานเครือข่าย 
                  1. งานสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั  
                   การสร้างประสานเครือข่ายการทํางานร่วมกนัในระดบัชาติ ดําเนินการโดยนาย
สนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคําสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสรา้งและประสานงานเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาต ิตาม
คาํสัง่ศาลเยาวชนและครอบครวักลางที ่103/2549 และคาํสัง่ที ่118/2549 ที ่ 122/2549 ที ่2/2550 
และที ่10/2550 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสรา้งและประสานงานเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและ
ครอบครวัในระดบัชาติเพิ่มเติม ภายใต้โครงการสร้างประสานเครือข่ายการทํางานร่วมกันใน
ระดบัชาต ิซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารทุนเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) 
                นางอภิรดี โพธิพ์ร้อม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝ่าย
วชิาการ ประธานคณะกรรมการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ โดยมกีารประชุมคณะกรรมการ
จาํนวน 10 ครัง้ ดงัน้ี 
                    ครัง้ที ่1 วนัที ่18 ธนัวาคม 2549 
                    ครัง้ที ่2 วนัที ่26 ธนัวาคม 2549 
                    ครัง้ที ่3 วนัที ่17 มกราคม 2550 
                    ครัง้ที ่4 วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2550 
                    ครัง้ที ่5 วนัที ่9 มนีาคม 2550 
                    ครัง้ที ่6 วนัที ่5 เมษายน 2550 
                    ครัง้ที ่7 วนัที ่14 พฤษภาคม 2550 
                    ครัง้ที ่8 วนัที ่18 มถุินายน 2550 
                    ครัง้ที ่9 วนัที ่9 กรกฎาคม 2550 
                    ครัง้ที ่10 วนัที ่10 สงิหาคม 2550 
               ผลการดาํเนินการ 
             คณะกรรมการฯ มมีติกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการสร้างเครอืข่ายการทํางาน
ร่วมกันระดบัชาติ  โดยขอให้สํานักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือเชิญหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการ และจัดทําบันทึกข้อตกลงการทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวักับ
หน่วยงานเครอืขา่ย ภายใต้กรอบความร่วมมอื 3 ประการ คอื การส่งต่อเดก็และเยาวชน การ
ประสานงานและการสนับสนุน การดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวัภายใต้
นโยบายกระบวนทศัน์ตามแผนงานยทุธศาสตรท์ัง้ 4 ยทุธศาสตร ์ ตัง้แต่การสรา้งอาสาสมคัร
เครอืข่ายชุมชนเพื่อพทิกัษ์เดก็ เยาชนและครอบครวั การที่หน่วยงานเครอืข่ายประสานขอ้มูลการ
จําแนกหาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชน ตลอดจนรบัเดก็และเยาวชนไปเขา้
รว่มกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีห่น่วยงานนัน้ ๆ จดัหรอืการประสานงานการทาํงานรว่มกนัรวม
ไปถงึการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็ เยาวชนและดาํเนินการ
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เยยีวยาเชงิสมานฉันทเ์พื่อนําไปสู่การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนก่อนมคีําพพิากษา โดยมี
หน่วยงานเครอืขา่ย จาํนวน 16 หน่วยงาน 
                 หน่วยงานระดบักระทรวง 9 กระทรวง คอื 
                    1. กระทรวงยตุธิรรม 
                    2. กระทรวงมหาดไทย 
                    3. กระทรวงกลาโหม  
                    4. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
                    5. กระทรวงสาธารณสขุ 
                    6. กระทรวงศกึษาธกิาร  
                    7. กระทรวงวฒันธรรม    
                    8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                    9. กระทรวงแรงงาน  
                 หน่วยงานนอกสงักดักระทรวง 3 หน่วยงาน คอื 
                    1. กรงุเทพมหานคร  
                    2. สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 
                    3. สาํนกังานเลขาธกิารรฐัสภา  
                 องคก์รพฒันาเอกชน 5 องคก์ร คอื 
                    1. มลูนิธสิรา้งสรรคเ์ดก็ 
                    2. มลูนิธดิวงประทปี 
                    3. มลูนิธบิา้นนกขมิน้ 
                    4. มลูนิธสิง่เสรมิการพฒันาบุคคล 
                    5. มลูนิธป้ิองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
            ในการดําเนินงานการสรา้งประสานเครอืขา่ยระดบัชาต ิอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางรบัดําเนินการนําเรื่องเรยีนปรกึษาประธานศาลฎกีา และมอบหมายใหน้างอภริด ีโพธิพ์รอ้ม 
ในฐานะประธานคณะกรรมการฯประสานงานกบัเลขาธกิารสาํนักงานศาลยุตธิรรม ไดม้กีารนําแนว
ทางการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯเขา้หารอืนายพนิิจ สุเสารจั เลขาธกิารสํานักงานศาล
ยตุธิรรม ซึง่กไ็ดร้บัความเหน็ชอบ 
            ศาลเยาวชนและครอบครวักลางโดย นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธบิดผีู้พพิากษาศาล
เยาวชนและครอบครวักลางได้มหีนังสอื ด่วนที่สุด ที่ ศย 300.009/00498 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 
2550เรือ่ง ขอสง่โครงการเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ถงึสํานักงานศาลยุติธรรม และเลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรมได้มหีนังสอื ที่ ศย 005/14755 -
14770 และ ที ่ศย 005/15282 - 15286 เชญิหน่วยงานเครอืขา่ยเขา้ร่วมโครงการและแต่งตัง้ผูแ้ทน
ทําหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานเครอืข่ายในการจดัทําบนัทกึขอ้ตกลงการทํางานร่วมกนั และ
ต่อมานางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม ในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานศาลใหเ้ป็นผูป้ระสานงานไดม้ี
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คําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายเป็นรายหน่วยงาน โดยขณะน้ี
คณะทํางานทุกคณะได้ร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่ายจดัทําร่างขอ้ตกลงแล้วเสรจ็ อยู่ในขัน้ตอนการ
ตรวจแกไ้ขในรายละเอยีด 
             คณะกรรมการสรา้งและประสานเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาติ
ไดม้มีตกิําหนดพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงกบัหน่วยงานเครอืขา่ยในวนัที ่6 กนัยายน 2550 โดยมี
ความเหน็วา่ควรเชญิศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรเขา้มารว่มกจิกรรมเพื่อขยายความ
ร่วมมอืในการทํางานระหว่างศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคกบัหน่วยงานระดบัภูมภิาคใน
สงักดัของหน่วยงานเครอืขา่ย ในคราวเดยีวกนั โดยจดักจิกรรมต่อเน่ืองกนัในวนัที ่7 กนัยายน 2550  
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             ต่อมานายสนิท ตระกูลพรายงาม อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลางไดม้หีนงัสอืที ่ศย 
300.009/00498 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2550 เสนอกจิกรรมตามความเหน็ของคณะกรรมการสรา้ง
และประสานเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาตจิดัทําเป็นโครงการเฉลมิพระ
เกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา เสนอต่อ
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 
พรรษา และเป็นผูเ้ข้าพบเพ่ือกราบเรียนประธานศาลฎีกา 
             จากนั ้นนายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 
พรรษา ไดม้หีนังสอืที่ศย 005/29642 ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2550 แจง้ใหศ้าลเยาวชนใหข้อ้มูล
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัโครงการทีเ่สนอไปและใหนํ้าเรื่องกราบเรยีนประธานศาลฎกีาเพื่อมดีํารคิวามเหน็
ก่อน เน่ืองจาก เป็นเรื่องนโยบายและเป็นเรื่องสําคญัมผีลผูกพนัเกี่ยวขอ้งกบัส่วนราชการอื่น ซึ่ง
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนได้มคีําสัง่ใหร้องอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั (ฝ่าย
วชิาการ) ในฐานะผู้เสนอโครงการพจิารณาดําเนินการ ซึ่งรองอธิบดผีู้พพิากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวั (ฝ่ายวิชาการ) ได้ดําเนินการโดยมหีนังสอืเรยีนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยงัเลขาธิการ
สาํนักงานศาลยุตธิรรม ตามหนังสอืที ่ศย 300.009/15629 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2550 และหนังสอื
กราบเรยีนประธานศาลฎกีา ตามหนังสอืที ่ศย 300.009/15630 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2550 ดงันัน้
การดําเนินการในการสร้างประสานเครือข่ายการทํางานในระดบัชาติในขัน้ตอนต่อไปคงต้อง
ดาํเนินการในปีงบประมาณ 2551 

ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินโครงการสร้างประสานเครือข่ายระดบัชาติ 

            แมย้งัไม่มกีารลงนามขอ้ตกลงร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่าย แต่ไดร้บัการตอบรบัอย่างดยีิง่
จากหน่วยงานเครอืขา่ยในการเขา้ร่วมโครงการกบัศาลเยาวชนและครอบครวั โดยมหีน่วยงานทีไ่ด้
ให้ความร่วมมือในการทํางานกบัศาลเยาวชนและครอบครวัอย่างเป็นรูปธรรมก่อนการลงนาม
ขอ้ตกลงแลว้ 4 หน่ายงาน 
             หน่วยงานท่ีหน่ึง คอื กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ สนับสนุน
งบประมาณในการจดัการอบรมอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนเพื่อพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัทัว่
ราชอาณาจกัร ศาลละ 200 คน งบประมาณจํานวน 3,982,400 บาท ซึ่งสํานักงานศาลยุตธิรรม
อนุมตัใิหร้บัการสนับสนุนงบประมาณดงักล่าวแลว้ แต่นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมคีาํสัง่แจง้ไมร่บัเงนิดงักล่าว ตามบนัทกึคาํสัง่ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 
2550 ในหนงัสอืสาํนกัพฒันาสงัคมที ่กท 1505/3483 



137 
 

             หน่วยงานท่ีสอง คอื กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปกครองสว่นทอ้งถิน่   ประสานงานให้
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสนับสนุนงบประมาณแก่ศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคทัง้ 75 
จงัหวดัในการจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็หรอืเยาวชนในรปูแบบค่ายผูนํ้าเยาวชนกลบัคนื
สู่สงัคม กจิกรรมอบรมอาสาสมคัรพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีอ่ยู่ในชุมชนเดยีวกบัเดก็หรอื
เยาวชนที่เขา้ค่ายเพื่อทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเดก็หรอืเยาวชนเมื่อกลบัคนืสู่ชุมชนและกิจกรรม
ครอบครวัสมัพนัธ์สาํหรบับดิา มารดา ผูป้กครองของเดก็หรอืเยาวชนทีเ่ขา้ค่าย ใหม้คีวามเขา้ใจใน
การเลีย้งดูทีเ่หมาะสม  และมสีมัพนัธภาพดต่ีอเดก็หรอืเยาวชน ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ดก็หรอืเยาวชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการสามารถกลบัตวัเป็นคนด ี  ภายใต้โครงการรฐั- ราษฎรร์่วมใจคนืเดก็และเยาวชนดมีี
วนิยัใหส้งัคมและโครงการครอบครวัสมัพนัธ ์ ปีงบประมาณ 2551 จาํนวน 52,833,750 บาท ซึง่ไดม้ี
หนังสอืถึงศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคให้ทราบและดําเนินการเพื่อขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณดงักล่าวแลว้    
               หน่วยงานท่ีสาม คอื กระทรวงวฒันธรรมโดยกรมศาสนาจดัทาํโครงการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม ร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครวักลาง เป็นการสรา้งกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็
หรอืเยาวชนก่อนมคีาํพพิากษาในลกัษณะโครงการนํารอ่ง ผลการประเมนิปรากฏว่าโครงการประสบ
ความสําเรจ็ กระทรวงวฒันธรรม โดย คุณหญงิไขศร ี ศรอีรุณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม มคีําสัง่ให้
กรมการศาสนาจดัทําแผนงานดําเนินโครงการน้ีร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครวักลางในรุน่ต่อไปและขยาย
ความร่วมมือให้สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศจดัทําโครงการร่วมกบัศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในภูมภิาคทัว่ประเทศในปีงบประมาณ 2551 อยู่ระหว่างดําเนินการจดัทําแผนงาน
งบประมาณของกรมการศาสนา 
             หน่วยงานท่ีส่ี คอื กระทรวงยุตธิรรม โดยกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ไดใ้ห้
ความร่วมมอืในการส่งรายงานการจําแนกหาสาเหตุการกระทําความผดิในรูปของสําเนารายงาน
สรุปผลแบบประเมนิพฤตกิรรมเดก็และเยาวชน (SDQ) ใหศ้าลเยาวชนและครอบครวักลาง เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการวเิคราะหห์าแนวทางในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ประสานงานในการสง่สาํเนารายงานสรุปผลแบบประเมนิพฤตกิรรมเดก็และเยาวชน (SDQ) ใหศ้าล
เยาวชนและครอบครวัในภมูภิาคทัว่ประเทศ  
                    2. งานการสร้างประสานเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน การดาํเนินการแยกเป็น 2 
สว่น คอื การดาํเนินการของศาลเยาวชนและครอบครวักลางและการดาํเนินการของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในภมูภิาค 
             การดาํเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  เริม่ดําเนินการสรา้ง
อาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวั (อสยช.)มาตัง้แต่กนัยายน 2549 โดยใน
ปีงบประมาณ 2549 มอีาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัประจําเขตคลองเตย
จาํนวน329 คน  
            ในปีงบประมาณ 2550  ได้มคีําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานสร้างประสานเครอืข่าย มนีางจารุนันท ์  
อึง๊ภากรณ์ เป็นประธานคณะทํางาน สามารถจดัการอบรมอาสาสมคัรเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชน
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และครอบครวัไดท้ัง้สิน้ 11 เขต คอื เขตจตุจกัร จาํนวน 336 คน เขตบางกอกใหญ่.จาํนวน 369 คน  
เขตบางคอแหลม จาํนวน 315 คน  เขตพระนคร จาํนวน 319 คน  เขตธนบุร ีจาํนวน 304 คน  เขต
ดนิแดง จาํนวน 317 คน  เขตบางกอกน้อย จาํนวน 331 คน  เขตยานนาวา จาํนวน 334คน  เขตราช
เทว ีจาํนวน 334 คน เขตสายไหม จาํนวน 210 คน และเขตบางซื่อ จาํนวน 276 คน รวมอาสาสมคัร
เครอืข่ายพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในกรุงเทพมหานครจํานวน 3,774 คน โดยมเีป้าหมาย 
20 เขตนําร่อง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาต ิ
(UNICEF) 
             ขณะน้ีอยู่ระหว่างประสานงานกบักรุงเทพมหานครในการกําหนดรูปแบบการประสาน
ความรว่มมอืเพื่อใหอ้าสาสมคัรพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิที่
มอบหมายไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
                 การดาํเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวัในภมิูภาค  จากการเสนอ
แผนปฏบิตักิาร 3 ปีของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง คณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมอนุมตัิ
งบประมาณปี 2550 ใหแ้ก่ศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคทัง้ 75 ศาลจดัทําโครงการสรา้ง
อาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัระดบัทอ้งถิน่ ศาลละ 100 คน  
             นางอภิรดี โพธิพ์ร้อม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ฝ่าย
วชิาการ) ในฐานะผู้ได้รบัมอบหมายได้สัง่การให้นายศุทรา คําสว่าง จดัทําแผนงานเพื่อสามารถ
กํากบัดูแลศาลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคทัว่ประเทศ สามารถดําเนินการกจิกรรมได้สําเรจ็ 
บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 
             1. แต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมเพื่อจดัตัง้เครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัใน
ระดบัทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝ่าย
วชิาการ เป็นประธาน ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ซึ่งเป็นคณะทํางานสรา้ง
ประสานเครอืข่าย จํานวน 4 คน ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล  ประธานและเลขานุการผูพ้พิากษาสมทบ
และผูอ้ํานวยการสํานักงานของศาลทีไ่ดร้บัเลอืกใหจ้ดัทําโครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจพฒันาเยาวชน
เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู ่ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ซึง่มปีระสบการณ์ในการ
จดัอบรมอาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวั เพื่อพจิารณากําหนดแนวทาง
ในการสรา้งอาสาสมคัรเครอืชุมชนใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ประเทศ 
              2. ประธานคณะกรรมการแต่งตัง้คณะทาํงานขึน้ 2 ชุด คอื 
                 2.1 คณะทาํงานจดัทําเอกสารวชิาการ ทาํหน้าทีก่ําหนดเน้ือหาเอกสารสาํหรบัแจกแก่
อาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชน 
                 2.2 คณะทํางานประสานการสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัในระดบัภาค 
โดยตัง้จากคณะกรรมการทีอ่ยูใ่นแต่ละภาคทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําศาลเยาวชนและครอบครวัในภาคนัน้ ๆ 
              อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีคําสัง่ให้เรียกประชุมรองอธิบด ี       
ผูพ้พิากษาทุกท่าน หวัหน้าคณะ เลขานุการศาล  ผูอ้ํานวยการและเจา้หน้าที่การเงนิ เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ซึ่งผลการประชุมกไ็ม่ไดข้อ้ยุต ิต่อมาอธิบดีมี
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คาํสัง่ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2550 ไม่เห็นชอบตามแนวทางท่ีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครวักลางฝ่ายวิชาการเสนอ และมีคําสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน นายศุทรา      
คาํสว่าง ผู้อํานวยการ ร่วมกนัจดัทําซีดี เอกสารขัน้ตอนการดําเนินงาน เน้ือหาของการ
อบรมส่งให้ศาลต่างๆ โดยให้ศาลต่าง ๆ เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํเอกสารประกอบการอบรมเอง 
                ในเรือ่งน้ี นางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางฝา่ย
วชิาการ ไดร้บัรายงานจากนายศุทรา คําสว่าง ว่าไมส่ามารถดําเนินการไปเองได ้เน่ืองจากไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทาํงานสรา้งเครอืขา่ยในรปูแบบระดบัภมูภิาคมาก่อน เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ราชการศาลเยาวชนและครอบครวัที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณมาแล้ว ไม่สามารถดําเนินการ
โครงการไดป้ระสบความสําเรจ็ ซึ่งจะส่งผลต่อการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ
ต่อไป และในฐานะผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ํากบัดูแลงานโครงการทุกโครงการของศาล จงึไดเ้ขา้มา
กาํกบัดแูลในการจดัทาํคูม่อืในการสรา้งประสานเครอืขา่ยชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัใน
ระดบัท้องถิ่นและเน้ือหาเอกสารสําหรบัเป็นคู่มือแจกจ่ายอาสาสมคัรเครือข่ายชุมชนให้แก่ศาล
เยาวชนทัว่ประเทศ เพือ่เป็นแนวทางเดยีวกนั  
             สาํหรบัการดาํเนินงานของศาลต่างๆ เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นโครงการใหม ่มศีาลเยาวชน
ฯส่วนใหญ่ยงัไม่มปีระสบการณ์ในการดําเนินมาก่อน ประกอบกบัวตัถุประสงค์ของโครงการสรา้ง
อาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัระดบัทอ้งถิน่ ไม่ไดอ้ยู่ทีเ่พยีงมกีารจดั
อบรมอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชนพทิกัษ์เด็ก เยาวชนและครอบครวัเท่านัน้ แต่ต้องการให้มกีาร
ประสานงานเพื่อใหอ้าสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนเขา้มารว่มงานกบัศาลตามบทบาทหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็น
รปูธรรมดว้ย การสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องแก่ศาลผูป้ฏบิตังิาน จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ ในการน้ี
นางอภริด ีโพธิพ์รอ้ม รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (ฝา่ยวชิาการ) ไดด้าํเนิน
ผ่านการเดนิทางไปร่วมประชุมกบัอนุกรรมการคณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมประจําภาค และ
การประชุมผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนฯในภาค โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
              1. การอนุกรรมการคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมประจาํภาค 
                     ภาค 2 ทีจ่งัหวดัชลบุร ี 
                     ภาค 3 ทีจ่งัหวดันครราชสมีา  
                     ภาค 6 ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก  
                     ภาค 7 ทีก่าญจนบุร ี 
                     ภาค 8 ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
                     ภาค 9 ทีจ่งัหวดัสงขลา  
               2. การสมัมนาทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมประจาํภาค 4 จดัทีจ่งัหวดัอุดรธานี 
               3. การประชุมผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลในภาค 5 ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่
               ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินการทําใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัในภูมภิาคสามารถ
ดาํเนินงานโครงการแลว้เสรจ็ จาํนวน 73 ศาล ดาํเนินการไมแ่ลว้เสรจ็เพยีง 2 ศาล นอกจากน้ีศาล
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เยาวชนและครวัยงัพยายามขยายเครอืข่ายความร่วมมอืในชุมชนเพิม่ขึ้นโดยอาศยังบประมาณ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึง่ขณะน้ีมกีารดาํเนินการอยูห่ลายศาล 
 
 
 

3. งานกิจกรรมเชิงรกุในการป้องกนัการกระทาํความผิดเดก็หรือเยาวชน 

              การดําเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ได้มีคําสัง่แต่งตัง้
คณะทาํงานรูก่้อนผดิ คดิก่อน หลงทาง มนีางเอกปรยีา สนัตสวา่ง เป็นประธานคณะทาํงาน สามารถ
จดักจิกรรมป้องกนัการกระทาํความผดิในสถานศกึษา ภายใต ้“โครงการรูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง” 
จาํนวน 6 ครัง้ มเีดก็นกัเรยีนเขา้รว่มโครงการจาํนวน 2,300 คนจาก 6 โรงเรยีน และกจิกรรมรูก่้อน
ผิด คิดก่อนหลงทาง  ภายใต้โครงการรัฐ -ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา จาํนวน 1 
โรงเรยีนมเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการจาํนวน 360 คน                      
                การดาํเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวัในภมิูภาค  จากการสํารวจ
ขอ้มลูทีม่กีารตอบแบบสอบถามไปยงัศาลเยาวชนทัว่ประเทศ โดยมกีารตอบแบบสอบถามมาจาํนวน 
38 ศาล  มศีาลทีจ่ดักจิกรรมป้องกนัการกระทาํความผดิในสถานศกึษาจาํนวน 35 ศาล มเีดก็และ
เยาวชนเขา้รว่มโครงการจาํนวน 58,085 คน 
               การดาํเนินการเพ่ือสร้างระบบการทาํงานภายในด้วยการขบัเคล่ือน ยุทธศาสตรท่ี์
สอง :  การจาํแนกสืบค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผิด เพ่ือนําไปสู่การปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมของเดก็และเยาวชนก่อนมีคาํพิพากษา ยุทธศาสตรท่ี์สาม : การนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ในกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตรท่ี์ส่ี :  การสร้างระบบไกล่เกล่ียชุมชนและกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทใน
ครอบครวัก่อนฟ้องโดยศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีครอบครวัของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

การดาํเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ไดด้ําเนินการสรา้งระบบงาน
ภายในองคก์ร ดงัน้ี 

            1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคคลากรในศาลเกี่ยวกบัการดําเนินนโยบายกระบวนทศัน์
ใหม ่ดงัน้ี 
                 1.1 ผูพ้พิากษา ดาํเนินการโดย  
                        1.1.1 แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูพ้พิากษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
                        1.1.2 ขอใหอ้ธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางเชญิผูพ้พิากษาเขา้
รว่มประชุมเพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัจาํนวน 3 ครัง้ 
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                 1.2 ผูพ้พิากษาสมทบ ดาํเนินการโดย 
                        1.2.1 ใหค้วามรูผ้า่นการอบรมปฐมนิเทศก่อนวนัปฏญิาณตน  
                        1.2.2 เขา้รว่มในการประชุมผูพ้พิากษาสมทบ 
                 1.3 เจา้หน้าทีศ่าลยุตธิรรม ดาํเนินการโดยเชญิหวัหน้ากลุ่มงานเขา้ร่วมประชุมสรา้ง
ความเขา้ใจ  
             2. แต่งตัง้ผูพ้พิากษาสมทบใหร้บัผดิชอบการดําเนินงานตามนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่
เพือ่ดาํเนินการตามยทุธศาสตรท์ีส่อง สามและสี ่ดงัน้ี 
                  2.1 คณะทํางานกลุ่มงานวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อนําไปสู่การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชน มีคุณหญิงจุไรพรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธาน คณะทํางานชุดน้ีทําหน้าที่
วเิคราะหข์อ้มลูเดก็และเยาวชนจากรายงานการสบืเสาะและแบบประเมนิพฤตกิรรมเดก็และเยาวชน 
(SDQ) เพื่อการกําหนดแนวทางในการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูก่อนมคีําพพิากษา เขา้ร่วมประชุมกบั
คณะทาํงานเพือ่สรา้งระบบการวเิคราะหข์อ้มลู จนสามารถจดัวางระบบการทาํงานดงัน้ี 
                        2.1.1 จดัคณะทาํงานปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเวรประจาํแต่ละวนั 
                        2.1.2 สามารถประสานงานกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนสง่รายงานการ
สบืเสาะและแบบประเมนิพฤติกรรมเด็กและเยาวชน (SDQ) ให้แก่ศาลในทนัทีหลงัวนัฟ้อง เพื่อ
คณะทํางานสามารถวเิคราะหข์อ้มลูและเสนอแบบรายงานการวเิคราะหข์อ้มูลเขา้มาในสํานวนก่อน
วนันดัสอบถาม 
                        2.1.3 จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบการวเิคราะหข์อ้มลูใหแ้ก่คณะทํางาน 
ซึง่ไดจ้ดัไปแลว้ 1 ครัง้โดยมนีางจารุนนัท ์อีง๊ภากรณ์ เป็นวทิยากรและจะจดับรรยายใหค้วามรูเ้รื่อง 
“แนวทางในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมเดก็และเยาวชน เพื่อการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู” โดย ดร.ขตัตยิา 
รตันดลิก เป็นวทิยากร กาํหนดจดัขึน้ในวนัที ่28 กนัยายน 2550 เวลา 13.30-15.00 น.                        
                   2.2 คณะทํางานกลุ่มงานกจิกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐาน มนีางมาลาต ี     
สุขเจรญิสนิ เป็นประธาน คณะทํางานชุดน้ีทําหน้าทีก่ําหนดกจิกรรมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็
และเยาวชนทีเ่ขา้สู่การพจิารณาคดขีองศาลก่อนมคีําพพิากษา เขา้ร่วมประชุมกบัคณะทํางานเพื่อ
กาํหนดรปูแบบกจิกรรม และผูร้บัผดิชอบ จนสามารถกาํหนดกจิกรรม 6 กจิกรรม คอื 
                         2.2.1 กจิกรรมคา่ยเยาวชน นางอาจารยี ์ยวดลาด ผูร้บัผดิชอบ 
                         2.2.2 กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์นางสริปิระภา น่ิมกติกุิล ผูร้บัผดิชอบ 
                         2.2.3 กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ นายปรชีา วงศาสลุกัษณ์ ผูร้บัผดิชอบ 
                         2.2.4 กจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และคุณธรรมจรยิธรรม 
(MQ) นางสขุมุาลย ์โชควฒันรตัน์ ผูร้บัผดิชอบ 
                         2.2.5 กจิกรรมบรรพชา นายวริยิะ วริตัน์มาล ีผูร้บัผดิชอบ 
                         2.2.6 กจิกรรมฝึกอาชพีและสง่ต่อสถานประกอบการเครอืขา่ย นางมาลนีิ ลนุีต
พงษ์ ผูร้บัผดิชอบ 
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             ในปีงบประมาณ 2550 ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง มกีจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เดก็และเยาวชนก่อนมคีาํพพิากษาจาํนวน 7 โครงการ คอื  
            1.   โครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู ่
ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ซึง่มรีปูแบบกจิกรรมประกอบดว้ย กจิกรรมค่ายเยาวชนเพื่ออนาคต
ของชาต ิและกจิกรรมอบรมอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชนพทิกัษ์เดก็ เยาวชนและครอบครวัทําหน้าที่
ดูแลเด็กหรือเยาวชนที่ผ่านค่ายกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและ
เยาวชนดงักล่าว และรายงานต่อศาลเพื่อทราบว่าเดก็หรอืเยาวชนที่ผ่านกระบวนการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมสามารถกลบัตวัเป็นคนดไีด ้ไมก่ระทําความผดิซํ้า โครงการดงักล่าวจดัขึน้ 2 ครัง้ ครัง้ที่
หน่ึง ระหว่าง วนัที ่22 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2549  ครัง้ทีส่อง ระหว่างวนัที ่8 - 22 ธ.ค. 2549 เดก็และ
เยาวชนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 90 คน อาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมขนเขา้รบัการอบรมจํานวนเกอืบ 
200 คน 
                 ผลสมัฤทธ์ิ สามารถติดตามข้อมูลของเดก็และเยาวชนท่ีผ่านโครงการได้จาํนวน 
30 ราย พบ มีเดก็และเยาวชนกระทาํความผิดซํา้เพียง 4 คน  
            2. คา่ยอบรมเยาวชนเพือ่อนาคตของชาต ิจาํนวน 2 ครัง้  
               ครัง้แรกระหว่าง วนัที ่8 - 15 พ.ค. 2550 มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการจาํนวน    
46 คน งบประมาณกองทุนผูพ้พิากษาสมทบ 
               ครัง้ทีส่องระหว่างวนัที ่1 - 10 ส.ค. 2550 ภายใตโ้ครงการรฐั-ราษฎรร์ว่มใจพฒันา
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการจาํนวน 42 ราย                      
               ผลสมัฤทธ์ิ สามารถติดตามข้อมูลเด็กและเยาวชนท่ีผ่านโครงการครัง้แรกได้
จาํนวน 35 ราย ไม่พบว่ามีเดก็และเยาวชนดงักล่าวกระทาํความผิดซํา้ และสามารถติดตาม
ข้อมลูของเดก็และเยาวชนท่ีผา่นโครงการได้จาํนวน 39 ราย ไม่พบว่าเดก็และเยาวชนกระทาํ
ความผิดซํา้เช่นเดียวกนั  
             3. กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์ จดัขึน้สําหรบัผูป้กครองของเดก็และเยาวชนที่ผ่านค่าย
เยาวชน จาํนวน 2 รุน่ รุน่ละ 2 ครัง้ ครอบครวัทีเ่ขา้รว่มโครงการจาํนวน 90 ครอบครวั 
       ผลสมัฤทธ์ิ ผู้ปกครองกบัเดก็และเยาวชนท่ีผ่านกิจกรรมค่ายมีความรกั ความ
เข้าใจและมีความสมัพนัธใ์นครอบครวัดีขึน้ 
             4. กจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (MQ) 
จดัขึน้ จาํนวน 5 รุน่รุน่ละ 5 ครัง้ มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 37 คน 
        ผลสมัฤทธ์ิ สามารถติดตามข้อมูลเดก็และเยาวชนท่ีผ่านโครงการได้ทัง้ 37 ราย   
ไม่พบว่าเดก็และเยาวชนดงักล่าวกระทาํความผิดซํา้ 
             5. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ จดัขึน้จาํนวน 3 ครัง้ โดยรว่มกบัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการ 39 คน 
     ผลสมัฤทธ์ิ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมลู 
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             6. โครงการบรรพชา มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการ 61 คน งบประมาณจากกองทุน
ศาสนา ของผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
             ผลสมัฤทธ์ิ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมลู 
             7. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม: เขา้ค่ายปฏบิตัิธรรมสร้างคนดสีู่สงัคมตาม
หลกัธรรมคําสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ จดัร่วมกบักรม
ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม โดยจดัขึน้เป็นโครงการนํารอ่ง ซึง่คณะทาํงานประสานงานกบักระทรวง
วฒันธรรม นายเผดมิ เพช็รกูล เป็นประธานคณะทํางานและนางปรานี บุญเพิม่ เป็นผู้พพิากษา
สมทบผูป้ระสานงาน มเีดก็และเยาวชนเขา้รว่มโครงการ 100 คน 
    ผลสมัฤทธ์ิ เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถปรบัปรุงตัวดีขึ้น และ
ผู้ปกครองมีโอกาสเรียนรู้การปฏิบติัธรรมร่วมกบัเดก็และเยาวชน อยู่ระหว่างรอการมีคาํ
พิพากษา 
                   2.3 คณะทํางานกลุ่มงานเยยีวยาเชงิสมานฉันท์ มนีางจนัทรเ์พญ็ ทองทัง้วงศ์ เป็น
ประธาน คณะทาํงานชุดน้ีมหีน้าทีจ่ดักระบวนการเยยีวยาเชงิสมานฉนัทใ์นคดทีีศ่าลมคีําสัง่ใหส้่งคดี
เขา้สูร่ะบบ เขา้รว่มประชุมกบัคณะทาํงาน จนสามารถจดัระบบงาน ดงัต่อไปน้ี 
        2.3.1 จดัทําร่างแนวปฏิบตัิการประชุมกลุ่มเยยีวยาเชงิสมานฉันท์ โดย
ปรบัปรงุจากรา่งระเบยีบการประชุมกลุ่มเยยีวเชงิสมานฉนัทท์ีม่กีารยกรา่งไวเ้ดมิ  
                 2.3.2 จดัคณะทาํงานปฏบิตังิานในฐานะผูป้ระสานการประชุม/ผูไ้กล่เกลีย่และ
ผูบ้รหิารแผน เป็นเวรประจาํแต่ละวนั 
                          2.3.3 จดัตัง้ศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อฟ้ืนฟูสมัพนัธภาพและเยยีวยาคู่ความใน
คดอีาญา 
                          2.3.4 โครงการขจดัความรุนแรงในโรงเรยีน โดยศาลเยาวชนและครอบครวั
กลางไดเ้ขา้ร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานอื่น คอื สํานักงานอยัการสูงสุด กระทรวงศกึษาธกิาร และ
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิโดยจดักจิกรรมในวนัเสารท์ี ่25 สงิหาคม 2550 ณ โรงเรยีน สตรวีทิยา 2 
                          2.3.5 จดัอบรมใหค้วามรู ้แก่ผูแ้ทนผูพ้พิากษาสมทบจาก 52 ศาล จาํนวน 170 
คน ในหวัขอ้การนํากระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าประยกุตใ์ชใ้นศาลเยาวชนและครอบครวั 
                 ผลสมัฤทธ์ิ ศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้ จดัวางระบบงานการนํากระบวนการ
ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทม์าประยุกตใ์นกระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน มกีารสง่คดเีขา้สู่
ระบบการประชุมกลุ่มเยยีวยาเชงิสมานฉันท์ทัง้สิน้ จํานวน 7 คด ีสามารถบรรลุขอ้ตกลงในการ
เยียวยาผู้เสียหายและบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนได้สําเร็จ จํานวน 5 คดี ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการอกี 1 คด ีและยกเลกิไป 1 คด ี
                    2.4 คณะทาํงานกลุ่มงานสหวชิาชพี มนีายแพทยป์รดีา ทศันประดษิฐ ์เป็นประธาน 
คณะกรรมการชุดน้ีมหีน้าที ่ประสานจติแพทย ์นักจติวทิยา นักสงัคมสงเคราะหเ์ขา้ร่วมประชุมเพื่อ
จดัทําแผนบําบดัรกัษา กรณีทีศ่าลมคีําสัง่ใหส้่งเดก็และเยาวชนทีม่ภีาวะเจบ็ป่วยทางจติเขา้รบัการ
บาํบดัรกัษา  
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  ผลสมัฤทธ์ิ ประธานคณะทํางานไดต้ดิต่อประสานงานกบัจติแพทยจ์ากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ไวจ้ํานวน 5 ท่าน ซึ่งศาลไดท้ําหนังสอืเรยีนเชญิไปยงัโรงพยาบาลแล้ว และขณะน้ีอยู่
ระหว่างการประสานงานกบันักวชิาชพีเพิม่เตมิ ภายใต้โครงการสรา้งประสานเครอืข่ายการทํางาน
ร่วมกนัระดบัชาติ ซึ่งนางสาวรตันา กิตติพบิูลย์ ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดี
เยาวชนและครอบครวัเป็นผู้ได้รบัมอบหมายจากสํานักงานศาลยุติธรรมใหเ้ป็นผูป้ระสานงานกบั
กระทรวงสาธารณสขุ                                 
        2.5 คณะทาํงานกลุ่มงานไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทในครอบครวั ม ีนางสมพร อสิรา
นุวฒัน์ชยั เป็นประธาน คณะทํางานชุดน้ีมหีน้าทีจ่ดัระบบงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและระบบงานไกล่
เกลี่ยก่อนการสบืพยานโดยผูป้ระนีประนอม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทํางาน สามารถพฒันา
ระบบงานไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั ดงัน้ี                 
                    1. จดัการประชุมและเสวนาผูพ้พิากษาสมทบผูป้ฏบิตังิานไกล่เกลีย่ จาํนวน 3 ครัง้ 
ดงัน้ี 
         - การประชุมและเสวนาการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั เมื่อวนัพุธที ่14 
กุมภาพนัธ ์2550  
         - การประชุมผูพ้พิากษาสมทบกลุ่มงานไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทในครอบครวั 
เมือ่วนัองัคารที ่26 มถุินายน 2550  
         - การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การปฏบิตังิานของผูป้ระนีประนอมในการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทของผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง” เมื่อวนัศุกรท์ี ่4 พฤษภาคม 
2550 
                      2. ดาํเนินการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรูจ้กัศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั 
โดยการแจกแผน่พบัทัว่เขตในกรงุเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต และจดัทาํแบบสอบถาม 
                      3. จดัทําโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ“สมานฉันทท์ุกถิน่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนัย”์ 
ระหวา่งเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนสงิหาคม 2550 
             4. ดําเนินการขึน้ทะเบยีนผูป้ระนีประนอมประจาํศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
เพิ่มเติม จํานวน 47 คน ตามคําสัง่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ 39/2550 ณ วันที่ 13 
กรกฎาคม 2550 
 ผลสมัฤทธ์ิ มีคดีครอบครวัเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช่วงเดือน   
ไกล่เกล่ียเฉลิม  พระเกียรติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2550 รวมทัง้หมด 64 คดี 
แยกได ้ดงัน้ี 

-  เดอืนกรกฎาคม 34 คด ี
-  เดอืนสงิหาคม 30 คด ี

      ผลการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในชว่งเดอืนไกล่เกลีย่เฉลมิพระเกยีรตมิดีงัน้ี 
-  ไกล่เกลีย่สาํเรจ็ 17  คด ี
-  ไกล่เกลีย่ไมส่าํเรจ็ 25  คด ี
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             คดไีกล่เกลีย่ก่อนฟ้องทีเ่ขา้สูก่ารไกล่เกลีย่ มจีาํนวน 5 เรือ่ง 
-  ไกล่เกลีย่สาํเรจ็   2  คด ี  

  -  อยูร่ะหวา่งการตดิต่อ   3 คด ี
     ในระหว่างการจดักจิกรรมไดม้ปีระชาชนใหค้วามสนใจตดิต่อสอบถามรายละเอยีดและ
ขอรบัคาํปรกึษา จาํนวน 43 เรือ่ง 
การดาํเนินการในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครวัในภมิูภาค ไดด้าํเนินการสรา้งระบบงาน
ภายในองคก์ร ดงัน้ี 
               1. สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่บุคคลากรในศาลเกี่ยวกบัการดําเนินนโยบายกระบวน
ทศัน์ใหม ่ดงัน้ี 
                  1.1 ใหค้วามรูก้บัผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลทีร่บัตําแหน่งใหมใ่นเดอืนเมษายน 2550 โดย
บรรยายพเิศษทีส่ถาบนัพฒันาขา้ราชการตุลาการและในขณะมกีารศกึษาดงูานทีศ่าลจงัหวดันนทบุรี
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั จาํนวน 38 ศาล 
  1.2 ให้ความรู้แก่ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลตามภาคต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมประชุม
อนุกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม 
 1.3 ใหค้วามรูแ้ก่ผูพ้พิากษา ดําเนินการโดยจดัทําโครงการอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษา
ศาลเยาวชนและครอบครวัและผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและครอบครวั  ผูไ้ดร้บัการ
แต่งตัง้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอไปยงัสํานักงานศาลยุตธิรรม แต่เน่ืองจากตดิภารกจิงาน
จาํนวนมาก ทาํใหเ้พิง่เสนอโครงการไปเมือ่ตน้เดอืนกนัยายน ทาํใหอ้นุมตัโิครงการไมท่นั 
 1.4 เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่ผูพ้พิากษาสมทบในการอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบ
ศาลเยาวชนในภมูภิาค ดงัต่อไปน้ี 
        1) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 14 ศาล (กระบี่ ชยันาท ชุมพร ตราด นครนายก ประจวบครีขีนัธ์ ปราจนีบุร ี พะเยา 
พงังา พจิติร มหาสารคาม แมฮ่อ่งสอน ยโสธร  ระนอง )  
       2) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดันครราชสมีา 
       3) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
สงขลา , ศาลจงัหวดัยะลาแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
        4) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
นครสวรรค ์
        5) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
อุบลราชธานี 
        6) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
เชยีงใหม ่
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        7) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัในภาค 4 (ศาลจงัหวดันครพนมแผนกคดเียาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัมุกดาหาร
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัหนองคายแผนกคดเียาวชนและครอบครวั และศาล
จงัหวดัหนองบวัลาํภแูผนกคดเียาวชนและครอบครวั) 
       8) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดันครศรธีรรมราชแผนก
คดเียาวชนและครอบครวั 
     9) การอบรมปฐมนิเทศผู้พพิากษาสมทบในศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัในภาค 9 (ศาลจงัหวดัปตัตานีแผนกคดเียาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัพทัลุงแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัสตูลแผนกคดเียาวชนและครอบครวั) 
    10) การอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลจงัหวดัพิษณุโลกแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 
     11) การอบรมปฐมนิเทศผู้พพิากษาสมทบในศาลจงัหวดักาญจนบุรแีผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัสมุทรสาครแผนกคดเียาวชนและครอบครวั ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดัราชบุร ี
     12) การอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 
     13) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัสงิหบุ์รแีผนกคดเียาวชน
และครอบครวั 
     14) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัในภาค 3 (ศาลจงัหวดัสุรนิทรแ์ผนกคดเียาวชนและครอบครวั ศาลจงัหวดัอํานาจเจรญิ
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั) 
     15) การอบรมปฐมนิเทศผูพ้พิากษาสมทบในศาลจงัหวดัระยองแผนกคดเียาวชน
และครอบครวั 
                  1.5 ในบางศาลทีเ่ชญิไปเป็นวทิยากรในโครงการที่ศาลจดัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่
บุคคลากร ไดแ้ก่ 
                       1) ศาลจงัหวดัศรสีระเกษแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
                       2) ศาลจงัหวดัหนองคายแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
                       3) ศาลจงัหวดัสตูลแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
                       4) ศาลจงัหวดันครศรธีรรมราชแผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
                       5) ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลา 
                2. จดัทําแผนปฏบิตักิาร 2 ปี เพื่อใหม้กีารจดัสรรงบประมาณในปี 2551 ศาลเยาวชน
และครอบครวักลาง  
                3. ประสานงานผ่านโครงการสร้างเครือข่ายพิทกัษ์เด็ก เยาวชนและครอบครวัใน
ระดบัชาต ิซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากหลายหน่วยงานตามทีไ่ดนํ้าเสนอมาแลว้ขา้งตน้ 
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ผลสมัฤทธ์ิ ศาลเยาวชนและครอบครวัในภมูภิาค มกีารดาํเนินการใน 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ในการจดักจิกรรมปรบัเปลีย่นเยาวชนก่อนคาํพพิากษา ดงัน้ี 
                1. โครงการรฐั-ราษฎรร์่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู ่ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ศาลภูมภิาคเขา้รว่มโครงการจาํนวน 24 ศาล เดก็และเยาวชนเขา้
รว่มโครงการจํานวน 810 คน มอีาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนเพื่อพทิกัษ์เดก็และเยาวชนเขา้รบัการ
อบรม 3,600 คน 
                2. โครงการรฐั-ราษฎร์ร่วมใจพฒันาเยาวชนเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสเจรญิพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ภาคละ 1 ศาล จาํนวน 9 ศาล เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ จาํนวน 
405 คน 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การนํากระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์มาประยุกต์ในกระบวนการยุติธรรม
สําหรบัเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครวักลางส่วนภูมภิาค จากจํานวนที่ได้รบั
แบบสอบถามตอบรบักลบัมาจํานวน 37 ศาล ม ี21 ศาลที่ดําเนินการตามกระบวนการเยยีวยาเชงิ
สมานฉนัท ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การสรา้งระบบไกล่เกลี่ยชุมชนและกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในครอบครวั
ก่อนฟ้องโดยศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พพิาทในคดคีรอบครวัของศาลเยาวชนและครอบครวัเกอืบทุกศาล 
ศาลสว่นใหญ่กาํลงัอยูร่ะหวา่งการจดัวางระบบงานการไกล่เกลีย่ก่อนฟ้อง  
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4. นางสาวยพุา พรหมดวง  :   ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 แผนก 
คดเีลอืกตัง้ 

 ประวติัการรบัราชการเป็นผูบ้ริหารศาลเยาวชนและครอบครวั  

- ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2551 – 2552  

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน  

                มกีารจดักจิกรรมโครงการศาลสมัพนัธอ์งคก์ร พทิกัษ์พฒันา คุม้ครองเดก็เยาวชน
และครอบครวั ล้อมรัว้ชุมชน คนรกัษ์วดั ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนทีม่นีโยบายหรอืแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกบัเดก็เยาวชนและครอบครวั ได้
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นําเสนอข้อมูลปญัหา อุปสรรค และหาแนวทางในการ
ทาํงานรว่มกนัสอดประสานการทาํงานไปในทศิทางเดยีวกนั แต่ละหน่วยงานแต่ละองคก์รใช้
งบประมาณของตนเอง ซึ่งเป็นการดําเนินที่ดใีนการเชื่อมโยงการทํางานใหเ้ป็นระบบและ
เป็นการรเิริม่ของการประสานงานในการทาํงานรว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน 
           โครงการ รว่มใจไกล่เกลีย่ โดยการนํากระบวนการยุตธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ข มาใช้
ในศาลเยาวชนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีข้อพิพาทต่อกันได้มีทางเลือกในการ
ยุตธิรรมขอ้พพิาทดว้ยความเตม็ใจ และแก้ไขปญัหาไดเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ ประหยดั
และเป็นธรรม 
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5. นางจารนัุนท ์ อ๊ึงภากรณ์  :  ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

 ประวติัการเป็นผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง   
-    ดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลางในตําแหน่ง พ.ศ. 2536 –  

พ.ศ. 2553 
 เลขานุการผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
 รองประธานฝา่ยวชิาการ คณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

  นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2553 ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง โดยคณะผู้บรหิารศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง ไดด้ําเนินกจิกรรมในรปูแบบของการวางนโยบายการทํางานใหเ้ป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัในแต่ละรุน่ สู่การพฒันาอยา่งเป็นระบบแบบแผน ซึง่สามารถสรุปไดเ้ป็น 
3 ช่วง เวลาของการทํางานสู่การพฒันา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล ของการทํางานด้านเด็ก
เยาวชนและครอบครวั ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1  ปี พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540 

 การดําเนินกิจกรรมการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูและสงเคราะห์เด็กเยาวชนและครอบครวั ใน
ระยะน้ีเป็นช่วงของการทํางานเชงิการสงเคราะหล์กัษณะสงัคมสงเคราะหท์ัง้น้ีสาเหตุเน่ืองจากเป็น
ช่วงที่สภาพปญัหาของเดก็ เยาวชน และครอบครวั ยงัไม่สลบัซบัซ้อน การก้าวเขา้สู่กระบวนการ
กระทําความผดิและกระบวนการยุติธรรมมสีาเหตุจากปญัหาพื้นฐานในการขาดปจัจยั 4 ในการ
ดํารงชวีติ เป็นความยากจนขดัสนทางด้านการเงนิ เศรษฐกจิ นําไปสู่การขาดที่พกัอาศยัที่ม ัน่คง 
ขากการดแูลสขุอนามยัทัง้ทางรา่งกายและสภาพจติใจ ขาดโอกาสของการกา้วสูก่ารศกึษาภาคบงัคบั 
ต่อเน่ืองการอาชีพ ตลอดจนการจดัหางานเพื่อมีรายได้ในการดํารงชีวิตประจําวนั  รวมถึงการ
ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ดังนัน้คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครวักลาง จึง
มอบหมายนโยบายการทํางานในลกัษณะการร่วมคดิ ร่วมทําโครงการเชงิสงัคมสงเคราะห์อย่าง
หลากหลายอาชพีและครอบคลุมในทุกกลุ่มของเดก็เยาวชนและครอบครวั และในรูปแบบโครงการ
ต่างๆ ดงัน้ี 
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1. โครงการกจิกรรมในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
1.1  โครงการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนทีไ่มม่ผีูป้กครองมาเยีย่ม 
1.2  โครงการสงเคราะหแ์ละพฒันาทกัษะทางอาชพีเดก็และเยาวชน 
1.3  โครงการบรรพชา สามเณร เพิม่พนูคุณธรรม จรยิธรรม 
1.4  โครงการสงเคราะหป์จัจยัหลกัและอาหารเสรมิในสถานพนิิจฯ 
1.5  โครงการเตรยีมพรอ้มก่อนปล่อย และตดิตามหลงัปล่อย 
 

2. โครงการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู สงเคราะห์เด็กเยาวชนและครอบครัว หลัง            
คาํพพิากษา 
2.1 โครงการสงเคราะหค์า่พาหนะและคา่เดนิทาง 
2.2 โครงการอาหารเสรมิเดก็และเยาวชนทีม่าศาล 
2.3 โครงการเงนิสงเคราะหย์งัชพี 
2.4 โครงการสง่เสรมิทุนการศกึษาต่อเน่ืองและการศกึษานอกระบบ 
2.5 โครงการสงเคราะหเ์งนิทุนประกอบอาชพี 
2.6 โครงการสง่เสรมิการจดัหางานและสถานประกอบอาชพี 
2.7 โครงการเงนิชว่ยเหลอื การประกนัตวัเดก็และเยาวชน 
2.8 โครงการฝึกอบรมวชิาชพี ................. / อาชพี................ 
2.9 โครงการบรรพชาสามเณร 

     2.10 โครงการใหค้าํปรกึษาแนะนํา 
 

แนวทางในการแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูและสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในช่วงระยะเวลาน้ี จะเป็น
ลกัษณะการทํางานโครงการ  โดยคณะผูพ้พิากษาสมทบ  จะแบ่งกลุ่มการทํางาน ตามศกัยภาพ  
ความพงึพอใจ  ความเหมาะสม และรว่มคดิรว่มวางแผนในแต่ละโครงการรว่มกนั ซึง่เป็นการทาํงาน  
เชิงสงเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ ประธานโครงการจะเป็นผู้รบัผดิชอบการจดัหางบประมาณการ
ดาํเนินงานรว่มกบัคณะกรรมการ ซึง่การทาํงานในชว่งน้ีจะมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีดงัน้ี 
   ข้อดี     

1. มกีารเกดิทางเลอืกในแต่ละโครงการอยา่งหลากหลายชอ่งทางการทาํงาน 
                   2. เป็นการใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนในการคน้หาศกัยภาพเชงิบวกของตน 
                                 ข้อเสีย  
                   1. เป็นการทาํงานทีข่าดการวางระบบงาน ทัง้การเชื่อมโยงระหว่างโครงการและการ
เชื่อมโยงกบัองคก์รภายนอก เครอืขา่ยชุมชน 
                   2. ขาดการวเิคราะห์ติดตามประเมนิผล ตลอดจนการเก็บสถิติเด็กและเยาวชนที่
กลบัมากระทาํความผดิซํ้า 
                   3. เป็นการสงเคราะหท์ีย่งัไมม่แีนวทางสูค่วามยัง่ยนื 
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ระยะท่ี 2  ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547 

 สบืเน่ืองจาก รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้กําหนดให้ม ี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยการกําหนดขัน้ตอน และปรบัปรุงวิธีการปฏิบตัิต่อเด็กให้
เหมาะสม อนัเป็นการส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั รวมทัง้ ป้องกนัมใิหเ้ดก็ถูกทารุณ
กรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์มิชอบหรือ ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ตลอดจน รฐัธรรมนูญยงักําหนดให้มมีาตรการในการปรบัปรุงวธิกีารส่งเสรมิความร่วมมอืในการ
คุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนให้เหมาะสมยิง่ขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของประกาศใช ้
พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็พทุธศกัราช 2546 
          ดงันัน้ในช่วงปี 2540 ถงึปี 2547 จงึเป็นช่วงที่คณะผูพ้พิากษาสมทบ ของศาลเยาวชน
และครอบครวักลางและทัว่ราชอาณาจกัร ได้รบัการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไขบําบดัฟ้ืนฟูเดก็
เยาวชนและครอบครวักลางจาก การทาํงานเชิง สงัคมสงเคราะห์ เขา้สู่การทํางานในลกัษณะสู่
ความเป็นสากลตามหลกัวชิาการและสหวชิาชพีตลอดจน การทํางานแบบมีส่วนร่วม การแก้ไข 
บาํบดั อย่างกวา้งขวาง ทัง้น้ีเพื่อเป็นรากฐานในการกา้วสู่การเป็นมาตรฐานสากลตาม อนุสญัญาว่า
ด้วยสทิธิเด็ก และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  โดยในระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 
2547 คณะผู้บรหิารศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้กําหนดยุทธศาสตร์การทํางานการแก้ไข 
บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั อย่างครอบคลุม และครบวงจร ใน  “ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาทุนทางสงัคม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน”  อนัเป็นกรอบแนวคดิและทศิทางการทาํงานทีม่สีาระ 
 

  เหตุผลดงักล่าว ทาํใหก้ารทาํงานดา้นเดก็ เยาวชนและครอบครวัของคณะผูพ้พิากษาและคณะ 
ผู้พพิากษาสมทบในระยะที่ 2  ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2547  จึงมกีารปฏิรูปการทํางาน 
นโยบายผูบ้รหิารดงัน้ี 

 

            วิสยัทศัน์ 
           “เป็นองค์กรอจัฉรยิะ และเป็นเลศิ ในการเป็นศูนยก์ลางการอํานวยความยุตธิรรม แก่เดก็ 
เยาวชน และครอบครวั โดยใชก้ฎหมายอยา่งมคีุณธรรมและจรยิธรรม” 
 

            จดุมุ่งหมายหลกั 
 “สรา้งคน  ปฏริปูงาน  กระจายโอกาสในการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม ของ เดก็ เยาวชน 
และครอบครวั สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื” 
           มีนโยบายและทิศทางในการปฏิบติังาน 

1.เพิ่มทกัษะและศกัยภาพบุคลากร ให้เกิดบรรยากาศ และเป็นองค์กรแห่งการ

เรยีนรู ้

2.ปฏริปูระบบงานตุลาการ ดา้น เดก็ เยาวชน และครอบครวั เพื่อใหก้ระบวนการ

พิจารณาคดี ดําเนินการได้ตรงตามการพัฒนา เด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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3.ปฏริปูงานการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั ทัง้เชงิรุก (การป้องกนั)และ
เชงิรบั (การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู) ซึง่สูก่ารคุม้ครองสงัคม ทัง้ทางตรงและทางออ้ม,ทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว 
ยทุธศาสตรก์ารทาํงาน 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การยกระดบัทรพัยากรบุคคล สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

          ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิความรว่มมอื กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม เชงิ
พหภุาค ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันากระบวนการยุตธิรรมของเดก็ เยาวชน และครอบครวั สู่การ
คุม้ครองสทิธขิองประชาชน ในทุกระดบัของสงัคม ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 

  ยทุธศาสตรท์ี ่4 การสรา้งมาตรฐานการระงบัขอ้พพิาทเชงิบูรณาการทัง้ก่อนและในชัน้ศาล
สูค่วามสงบสนัตใินสงัคม 

 

           จากการกาํหนดยทุธศาสตรด์งักล่าว ทาํใหก้ารปฏบิตังิานของคณะผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษา
สมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการของศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่ราชอาณาจกัร ดาํเนินไปสูก่ารป้องกนั 
แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และสงเคราะหอ์ย่างยัง่ยนื และเป็นไปตาม เจตนารมณ์การจดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง เดก็ และเยาวชน ใหส้ามารถกบัคนืสู่สงัคมโดยปกติสุข และการ
คุม้ครองสทิธขิองประชาชนในสงัคม ควบคูก่นัไปดว้ย 
 

   พนัธกิจ 
            พนัธกิจของศาลเยาวชนและครอบครวักลางในระหว่าง ปี 2540 – 2547 จึงเป็นไปใน
บทบาทของหน่วยงานกลางในการกาํหนด ทศิทางการทาํงานใน 4 พนัธกจิ พรอ้มกนัทัว่ประเทศคอื 

1. การพฒันาองคค์วามรูข้องผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และเจา้หน้าทีธุ่รการ 

2. การป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนกลุ่มเสีย่ง 

3. การป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน.ในกระบวนการยตุธิรรม 

4. การคุม้ครองสถานภาพของครอบครวัและสงัคม 

ทัง้น้ี ไดม้กีารกาํหนด ตวัชีว้ดั ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ 
              ตวัช้ีวดั ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ (Key Success Factor) 

1. สถติกิารกระทําความผดิ และการกระทําความผดิซํ้า ทัง้ทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม
และสูร่ะบบสงัคม ลดน้อยลง อยา่งน้อยรอ้ยละ 10 และ 20 ตามลาํดบั 

2. เกดินวตักรรมใหม่ ในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และทัว่ราชอาณาจกัรใหไ้ดร้บั
โอกาส และทางเลอืกใหม ่ในการปฏบิตัทิ ัง้การจาํแนก สบืคนัหาสาเหตุการกระทําผดิ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานด้าน  เด็กและเยาวชนและการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้ก่อนและหลงัการพจิารณาพพิากษา จนสูก่ารพฒันาคุณภาพ
ชวีติของเดก็ เยาวชน และครอบครวัดว้ยตนเอง และสูค่วามยัง่ยนื 
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3. คณะผู้พพิากษา ผู้พพิากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รบัความรู้ทกัษะ การ
พฒันาศกัยภาพ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสามารถทํางานเชงิบูรณาการการมี
สว่นรว่มกบั องคก์รของรฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคม ไดอ้ยา่งมอือาชพี 

 
 
 
 

1. การพฒันาองคค์วามรู้ของผูพิ้พากษา ผูพิ้พากษาสมทบ และเจ้าหน้าท่ีธรุการ 
    

              1. โครงการพฒันาองคค์วามรูข้องผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบและเจา้หน้าทีธ่รุการ มี
วตัถุประสงค์ ในการพฒันาศกัยภาพการทํางานของบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่
ราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ประเทศ และเกดิการปฏบิตังิานทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบ
ไดต้าม บรบิทของแต่ละจงัหวดั โดยการ 
 1.1  จดัอบรมความรู้ เชิงจิตวิทยาวยัรุ่น การให้คาํปรึกษา แนะแนว สิทธิ
เดก็ การพฒันาการทางจิตวิทยา ใหก้บัคณะผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั 
ทัว่ราชอาณาจกัร อยา่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ 
 1.2 จดัสมัมนาวิชาการผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบทัว่ราชอาณาจกัร 
ประจาํปี ดว้ยเหตุน้ี การประชุมสมัมนาวชิาการฯ จงึถอืกําเนิดขึน้ครัง้แรกในปี พุทธศกัราช 2542 
โดยมวีตัถุประสงค ์ใหผู้ร้่วมประชุม ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้ไดแ้สดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ 
และแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ การทํางานสู่การพฒันาทกัษะในการ่วมกนัแก้ไขปญัหาและ
พฒันาการทาํงานใหเ้ป็นระบบ เป็นรปูธรรม และเป็นเอกภาพในแนวทางเดยีวกนั 
     ในการจดัอบรมสมัมนาวชิาการดงักล่าวไดร้บัผลสาํเรจ็เป็นทีน่่าพอใจอยา่งยิง่ และยงัไดม้ี
การประกวดโครงการของศาลเยาวชนและครอบครวัทีม่กีจิกรรมดเีด่น  ประกวดการจดันิทรรศการ
แสดงผลสมัฤทธิข์องกจิกรรมดา้นเดก็ เยาวชน และครอบครวัดเีด่น  และยงัไดม้กีารประชุมกําหนด 
ปรชัญาการทาํงานรว่มกนัระหวา่งบุคคลกร และระหวา่งศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ทัง้ประเทศ  
               พ.ศ. 2542  ครัง้ที ่1  เป็นการจดัการสมัมนาวชิาการครัง้แรกจดัทีจ่งัหวดัขอนแก่น โดย
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่นเป็นเจา้ภาพหลกั             
               พ.ศ. 2543  ครัง้ที่ 2  ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวัด
เชยีงใหมเ่ป็นเจา้ภาพหลกั 
               พ.ศ. 2544  ครัง้ที่ 3 ที่เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยมีศาลเยาวชนและครอบครวั 
จงัหวดัชลบุรเีป็นเจา้ภาพหลกั 
                พ.ศ. 2545 ครัง้ที ่4 ทีศู่นยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์กรุงเทพมหานคร โดยมศีาลเยาวชน
และครอบครวักลางเป็นเจา้ภาพหลกั 
                พ.ศ. 2546 ครัง้ที่ 5 ที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีศาลเยาวชนและครอบครวั 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็นเจา้ภาพหลกั 
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                พ.ศ. 2547 ครัง้ที่ 6 ที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมศีาลเยาวชนและครวัครอบจงัหวดั     
สรุาษฎรธ์านีเป็นเจา้ภาพหลกั 

 

                  สรุปการจดัสมัมนาวชิาการของคณะผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบ ทัว่ราชอาณาจกัร  
มุง่สูผ่ลสมัฤทธิค์อื 

1. การแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน และครอบครวัเชงิบรูณาการ และตามบรบิทของแต่ละศาล 
2. ปญัหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏบิตัิงานในบทบาทของผู้พพิากษา ผูพ้พิากษา

สมทบ 
3. เสรมิสรา้งสมรรถภาพของผูพ้พิากษาสมทบในกลยทุธส์ูค่วามเป็นเลศิ 

1.3  จดัทําการ อบรมวิทยากรสู่การเผยแพร่กฎหมายเดก็และเยาวชน และ
การให้คาํปรึกษาแนะแนว 

      ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเป็นศาลพเิศษ ทีมุ่ง่การป้องกนั แกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั มากกว่าการลงโทษ ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นในการเสรมิสรา้ง
งานดา้น เดก็ เยาวชน และครอบครวั ทัง้เชงิ การป้องกนัในสถานภาพ และเชงิแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู 
ในกจิกรรมต่างๆ 

 1.4  จดัการประชุมเชิงปฏิบติังาน (ภายในประเทศ) ในกรณีศกึษาของคดทีี่
สาํคญัในศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร 

 1.5  จัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้าง
ทรพัยากร และระบบงาน ในกระบวบการยตุธิรรมของศาลเยาวชนและครอบครวั โดยการจดัศกึษาดุ
งานในต่างประเทศ เชน่ 

-  การประชุมกลุ่มครอบครวั (Restorative Justice) ในประเทศ ออสเตรเลยี  
                              นิวซแีลนด ์ สหรฐัอเมรกิา และแคนาดา 

-  การฟ้ืนฟูเดก็ เยาวชน และครอบครวั ใน สาธารณรฐัประชาชนจนี 
ทัง้น้ี นอกจากเกดิการพฒันาระบบงานแลว้ ยงัไดร้่วมประชุม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทาํงาน สูก่ารพฒันาตนเองดว้ย 
1.6 จดัโครงการธรรมและฝึกปฏิบติัธรรม เพ่ือพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

เป็นการปลกูฝงั ธรรมะ ในจติใจ ในการพฒันากาย, พฒันาจติ และพฒันาวาจา เป็นประจาํทุกปี ปีละ 
2 ครัง้ ทัว่ประเทศ 

2. การป้องกนัการกระทาํความผิดของเดก็และเยาวชน กลุ่มเส่ียง 

1.  การสร้างเครือข่ายการทาํงานด้านเดก็ เยาวชน และครอบครวั                                                       
              ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีภารกิจที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้โอกาสเด็ก เยาวชน
ครอบครวั และเครอืข่ายครู ผูป้กครองไดร้บัความรูแ้ละคุม้ครองสทิธ ิเกดิความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองมเีจตคตใินการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม มใิหก้ระทาํความผดิ ระหว่างปี 2540 -2547 จงึไดจ้ดัทาํ
โครงการการประสานความร่วมมอืกบัองคก์รเอกชนมลูนิธ ิหน่วยงานราชการ เพื่อคุม้ครองสทิธเิดก็
และในหน่วยงานสว่นของสาํนกัการศกึษา สาํนกัพฒันาสงัคมกรงุเทพมหานคร 
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2.  การจดัทาํโครงการความร่วมมือเครือข่ายองคก์รเดก็ 

             ภายใตน้โยบายปี  2540 – 2547 ปีแห่งการปฏริปูและการคุม้ครองสทิธเิดก็ของศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ไดก้ําหนดนโยบายใหเ้ดก็และเยาวชน 
ที่ไม่พร้อมจะกลบัสู่สงัคมได้รบัการคุ้มครองสทิธิทัง้ด้านสวสัดภิาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา การ
อาชพี และสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามอนุสญัญาวา่ดว้ยเดก็ เพือ่มใิหก้ระทาํความผดิซํ้า และเตบิโตเป็นพลงั
ของแผน่ดนิต่อไป ดงันัน้จงึจดัโครงการความรว่มมอืเครอืขา่ยองคก์รเดก็เพื่อบูรณาการความรว่มมอื
ทางทรพัยากรบุคคล ปณิธานแนวคิด และศกัยภาพของงบุคคล หน่วยงาน องค์กรเด็ก องค์กร
ศาสนา ตลอดจนภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธุรกจิ เพื่อใหโ้อกาสเดก็และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บั
การสงเคราะห์และคุ้มครองสทิธ ิเกดิความตระหนัก ในคุณค่าของตนเอง มเีจตคติในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม มิให้กลับไปกระทําความผิดซํ้า เกิดความมัน่ใจในความอบอุ่น และความเอาใจใส่ที่
ครอบครวั ชุมชน และสงัคมหยบิยื่นให ้โดยมพีธิลีงนามในบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน,กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม มลูนิธดิวงประทปี บา้น
ตะวนัใหม่ มูลนิธป้ิองกนัและปราบปรามยาเสพติด  มูลนิธบิ้านนกขมิ้น มูลนิธสิ่งเสรมิการพฒันา
บุคคลและ มลูนิธสิรา้งสรรคเ์ดก็ โดยมกีระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวง
ยตุธิรรม และคณะทาํงานดา้นเดก็ เป็นสกัขพียาน ในวนัที ่16 สงิหาคม 2547 ณ หอ้งประชุม 72 พรรษา 
มหาราชนีิ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 

3.  โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาการอํานวยความยุติธรรม 

สาํหรบัเดก็และเยาวชน 

                 ในการแก้ปญัหาที่เกดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนของชาต ิรวมทัง้การดําเนินการในการ
อาํนวยความยุตธิรรมในสว่นของคดคีวามอนัเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด สอดกบั
การคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของเดก็และเยาวชน จาํเป็นทีจ่ะตอ้งระดมความรว่มมอืจากฝา่ยต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อใหเ้กดิการประสานงานในการปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัในท้ายที่สุด สําหรบังานอํานวยความยุติธรรมในส่วนของเด็กและเยาวชนของไทยนัน้ มี
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากซึ่งต่างฝ่ายต่างมวีธิกีารปฏบิตัิงานแตกต่างกนัออกไป จงึนับว่า
น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการที่จะจดัสรา้งกลไกลขึน้มาเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการประสานความ
รว่มมอืทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล 
                ดว้ยเหตุดงักล่าว ในระหว่างปี 2540 -  2547 ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง จงึแต่งตัง้
คณะกรรมการประสานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาการอาํนวยความยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน 
ประกอบดว้ยบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการ
อํานวยความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ คณะกรรรมการ
คุม้ครองเดก็แห่งชาต ิกรมคุมประพฤต ิกรมาพนิิจฯ สภาทนายความ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
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แห่งชาต ิคณะกรรมการเดก็และสตรวีุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร มูลนิธคิุม้ครองเดก็ มูลนิธดิวง
ประทปี มลูนิธสิรา้งสรรคเ์ดก็  

4.  การริเร่ิมและจดัทาํโครงการของผูพิ้พากษาสมทบ 

                   เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า ผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็น
พลงัสําคญัในการขบัเคลื่อน รเิริม่ และจดัทําโครงการแก้ไข บําบดัฟ้ืนฟูและสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน โดย ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ได้จดัทําโครงการที่สําคญัต่างๆ 
มากมาย ดงัเชน่โครงการต่อไปน้ี 

4.1  โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง 
     รฐัไดต้ระหนกัถงึโทษและพษิภยัของ ยาเสพตดิทีก่่อใหเ้กดิปญัหา ไมเ่พยีงแค่

ในด้านความมัน่คงทางการเมอืง เศรษฐกิจของประเทศชาติเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงปญัหาด้าน
สวสัดกิาร ถงึคนของหน่วยครอบครวั ทีเ่ป็นหน่วยเลก็อกี จากบทสรุปของรายการศกึษาวจิยั สาํรวจ 
สอบถาม ทัง้อาศยัฐานขอ้มลู คดขีองศาลเยาวชนและครอบครวักลาง พบว่าแมร้ฐับาลจะไดเ้รง่ปราบ
ปราบ แกไ้ขป้ญัหายาเสพตดิกต็าม แต่สถติขิองเดก็และเยาวชน ซึง่กระทําความผดิเกีย่วกบัยาเสพ
ติดก็ยังมีจํานวนสูงอยู่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในฐานะหน่วยงานหน่ึงซึ่งมีพันธกิจ
รบัผดิชอบ ต่อสงัคม จงึไดจ้ดัทําโครงการการ “รูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง” มุง่เน้นการทาํงานในเชงิ
รุก โดยจดัวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ ไปเผยแพร่ใหค้วามรู ้ความ
เขา้ใจ ถึงภยัของยาเสพติด ตลอดจนขอ้กฎหมายต่างๆ ทัง้ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัภารกจิของศาล
เยาวชนและครอบครวั แก่บรรดาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามสถานศึกษาและชุมชนมุ่งหวงัว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่เยาวชน และตลอดจนชุมชนที่เหล่าเยาวชนนัน้ๆอาศยัอยู่ การดําเนินการดงักล่าว
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

4.2  โครงการพลงัเพ่ือน 
      เดก็และเยาวชน เป็นวยัทีม่ ี“พลงั” ทางรา่งกายและจติใจ หากไดเ้รยีนรูแ้ละ

นํา “พลงั” นัน้มาใชใ้นทางทีถู่กตอ้ง จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและยงัสามารถสรา้งสรรคส์งัคม ซึง่
จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุน้ี ศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางจงึไดเ้ริม่โครงการ “พลงัเพ่ือน” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มนักเรยีน
ระดบัมธัยม ในกรุงเทพมหานคร ผูป้กครอง ผูนํ้าชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง และขยายผลทัว่ประเทศ ผ่าน
เครอืขา่ยศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร โดยร่วมกนัส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทีด่ใีน
การใช ้พลงัของความเป็นเพื่อน ไปในทางทีถู่กตอ้ง เป็นการป้องกนัแกไ้ข บําบดัปญัหาของเดก็และ
เยาวชนอย่างยัง่ยนืต่อไป เช่น ปญัหายาเสพตดิ การใชค้วามรุนแรง การมเีพศสมัพนัธ ์ฯลฯ รวมทัง้
บูรณาการการเสรมิสร้างจรยิธรรมคุณธรรมและทกัษะชวีติใหเ้ด็กและเยาวชน และได้มุ่งเน้น ให้
ความรูด้้านการคุ้มครอง สทิธเิดก็ และความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเด็ก เยาวชนและ
ครอบครวัพรอ้ม ทีจ่ะรบับทบาทและภารกจิการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ใหพ้รอ้มทีจ่ะเป็นพลงัของ
ความเป็นพลเมอืงด ีประเทศชาติมคีวามเขม้แขง็ อย่างถาวรต่อไป โดยมรีองนายกรฐัมนตร ีเป็น
ประธานโครงการ,อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง เป็นรองประธานโครงการและ
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ประธานดําเนินงาน,คณะกรรมการโครงการ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ญัชาการ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด อธบิดกีรมาพนิิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน อธกิารบดมีหามกุฎราชวทิยาลยั และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะคณะอนุกรรมการ 
ขณะน้ี โครงการดงักล่าว  ได้ดําเนินการจนบรรลุวตัถุประสงค์เบื้องต้นแล้วโดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางได้ส่งผู้แทน ซึ่งได้แก่ผู้บริหารศาล  ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย กวา่ 30 แหง่ ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ี
                         ลกัษณะการดาํเนินกิจกรรม พลงัเพ่ือน 

1. ชีแ้จงวตัถุประสงคโ์ครงการ 
2. กจิกรรมสรา้งความตระหนกัในสทิธหิน้าทีข่องเดก็ตามกฎบตัร
สหประชาชาต ิ
3. กจิกรรมสรา้งความสาํนึกในคุณคา่ของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม และสรา้ง
กระบวนการทาํงานแบบมสีว่นรว่ม 
4. แนะนําศาลยตุธิรรม และศาลเยาวชนและครอบครวั ทัง้ลกัษณะพเิศษ

และกระบวนการ ขัน้ตอนการพจิารณาคดใีนศาลเยาวชนและครอบครวั 
5. กจิกรรมเกีย่วกบักฎหมายทีเ่ดก็และเยาวชนควรรู ้
6. ซกัถาม ตอบปญัหาโดยผูพ้พิากษาสมทบ อยัการ ตํารวจ ฯลฯ 
7. อธบิายกจิกรรมสรา้งแกนนําเยาวชนและสรา้งกจิกรรมเพือ่นเพือ่เพือ่น

หลงัการใหค้วามรู ้และตัง้ชมรม “เพ่ือนเพ่ือเพ่ือน “ เพือ่ขยายผล 

4.3  โครงการส่ือตาํราพฒันาผูพิ้พากษาสมทบ 

     แม้ผูพ้พิากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครวักลางจะเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถ และมคีวามเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ แต่เพื่อให้ผู้พพิากษาสมทบของศาล
เยาวชนและครอบครวักลางมคีวามรู ้ความเหมาะสมในตําแหน่งหน้าทีย่ ิง่ๆขึน้ จงึไดจ้ดัทําโครงการ
สื่อตําราพฒันาผู้พิพากษาสมทบขึ้น โดยรวบรวมสื่อตําราด้านต่างๆ อาทิ กฎหมาย การสงัคม
สงเคราะห ์หน่วยงานการสง่ต่อ ไวใ้นหอ้งพกัของผูพ้พิากษาสมทบ 

5.  การประสานงานกบัหน่วยงานกระบวนการยติุธรรมเยาวชน 

 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางร่วมกบั กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลาง จดัประชุมร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน โดยกําหนดเป็นการประชุม “เหยา้เยอืนเดอืนละครัง้” 
เดอืนละหน่ึงครัง้ อาทเิมื่อเดอืน พฤศจกิายน 2546 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมทีห่อ้งประชุม ศาลเยาวชน
และครอบครวักลาง เมื่อเดอืนธนัวาคม 2546 ทีบ่า้นปราณี จงัหวดันครปฐม และเมื่อปี 2547 ไดจ้ดั
ใหม้กีารประชุมทีห่อ้งประชุมสาํนกังานศาลยตุธิรรม เป็นตน้ 

        พร้อมกันน้ียงัเข้าพบรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อธบิดกีรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เพีอ่ปรกึษาหารอืขอ้ราชการระหว่างศาลเยาวชนและ
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ครอบครวักลาง กบักรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เกี่ยวกบัการพทิกัษ์คุ้มครองสทิธิเด็ก 
ปรบัปรุงปญัหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ และประสานงานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้สอง เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย คอื การดแูลประชาชนใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

6.  ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีความสาํนึกในพระมหากรณุาธิคณุ และมี
ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ จึงได้จดัทาํกิจกรเทิดพระเกียรติในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 6.1  โครงการ  กจิกรรมบรรพชาสามเณรโดยคดัเลอืกเดก็และเยาวนจากศนูย์
ฝึกอบรม กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 6.2  โครงการ  กจิกรรมไถ่ชวีติโคกระบอืเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

 6.3  โครงการ  กจิกรรมสายใยรกัครอบครวัคอืเกาะรัว้ปกป้องผองภยั 
 6.4  โครงการ  จดัทาํหนงัสอืแมข่องหนูสวยทีส่ดุ  เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละ

สนองพระมหากรณุาธคิุณของสมเดจ็ พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพธิี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ  

3. การป้องกนัการกระทาํความผิดซํา้ของเดก็และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรม 

โครงการป้องกนัการกระทําความผดิซํ้าเป็นกลยุทธในการใหก้ารคุม้ครองสทิธ ิเสรภีาพ
ของประชาชนและช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อมิให้กระทําความผิดซํ้าจาก
เจตนารมณ์ในการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั คอื มุง่ในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เพื่อการพฒันา
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผดิให้กลบัตวัเป็นพลเมอืงดขีองชาติ โดยคํานึงถึงสวสัดภิาพและ
อนาคตของเดก็และเยาวชนมากกว่าการมุ่งเน้นในการลงโทษโดยการตดัอสิรภาพ และการแยกออก
จากครอบครวั อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหใ้ชท้างเลอืกตามระบบสากลที่เคารพในศกัดิศ์รแีห่งความเป็น
มนุษย ์และสิง่ทีส่าํคญัคอืป้องกนัไมใ่หเ้ดก็และเยาวชนหวนกลบัมากระทาํความผดิซํ้า 
 จากการวจิยัศกึษาสภาพความเป็นจรงิ และปจัจยัที่มผีลต่อการกระทําความผดิในคดี
รุนแรง ของเด็กและเยาวชนในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและ
จงัหวดัสงขลา โดย นายสทิธศิกัดิ ์ วนะชกจิ  อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (การ
ประชุมสมัมนาฯ พ.ศ. 2547) พบว่า รอ้ยละ 41.1 เป็นคดทีีก่ระทําผดิเกี่ยวกบัทรพัย ์รอ้ยละ 33.0 
เป็นคดเีกี่ยวกบัชวีติและร่างกาย รอ้ยละ 60.7 มาจากครอบครวัที่บดิามารดาแยกกนัอยู่ มรีายได้
รวมกนัประมาณ  3,000 -  6,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 97.3 กระทาํความผดิรว่มกบัเพือ่นสนิท และ
รอ้ยละ 57.1 อยากเป็นคนด ีมอีาชพีทีม่เีกยีรต ิแต่ขณะเดยีวกนั รอ้ยละ 46.4 ไม่แน่ใจว่าจะกลบัไป
กระทาํความผดิซํ้าอกี โดยเหตุผลว่า ยงักลวัว่าจะไมไ่ดร้บัการตอ้นรบัจากสงัคม และคงจะตอ้งกลบัไป 
สู่สภาพแวดลอ้มเก่าๆ นัน่เอง ประกอบกบัสถติคิดทีีเ่ดก็และเยาวชนกระทําความผดิซํ้า  ในปี พ.ศ.
2546 มอีตัราการกระทาํผดิซํ้า รอ้ยละ 23  
 จากผลการวจิยัสถติดิงักล่าว ทําใหค้ณะผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั
กลาง ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการป้องกนัมใิห้เด็กและเยาวชนกระทําความผดิซํ้าโดยใช้
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แนวทางในการสรา้งความตระหนกัใหเ้ดก็ เยาวชน ครอบครวั และสมาชกิทุกคนในสงัคมพงึระลกึอยู่
เสมอว่า การกระทําความผดิของเด็กและเยาวชนนัน้เกดิขึ้นมาจากสาเหตุที่ซบัซ้อน เช่น สภาพ
สงัคม สิง่แวดล้อม วถิชีวีติทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวตัร จนทําใหเ้กดิปญัหามากมายตามมาซึ่ง
สง่ผลกระทบถงึครอบครวั เดก็ เยาวชน และสงัคม จงึควรเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของทุกคนใน
สงัคม ทีจ่ะตอ้งรว่มมอื รว่มใจในการแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน และครอบครวั อยา่งจรงิจงั และจรงิใจ 
เพราะทุกปจัจยัของปญัหามคีวามสมัพนัธ ์เกือ้หนุน และเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั 
 ดัง้นัน้ โครงการป้องกนัการกระทําความผดิซํ้าของเดก็และเยาวชน ซึ่งอาศยัอํานาจตาม
มาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ กําหนดใหใ้ชว้ธิกีารสําหรบัเดก็และเยาวชนก่อนที่
ศาลจะมคีําพพิากษาอนัเป็นการแกไ้ข บําบดั และฟ้ืนฟู ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนมคีําพพิากษา จงึเสรมิสรา้ง
กระบวนการและกจิกรรมเชงิรบัในการป้องกนัมใิหโ้อกาสและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม คุณภาพชวีติได ้
ไม่ใหก้ระทําความผดิซํ้าและเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมครัง้แลว้ครัง้เล่า จนอาจกลายเป็นอาชญากร
วยัหนุ่มสาวในอนาคตได ้อกีทัง้ยงัสรา้งกระบวนการบูรณาการเชงิสหวชิาชพีในการบําบดั ฟ้ืนฟู ทัง้
ดา้นรา่งกาย จติใจ การศกึษา การฝึกทกัษะอาชพีในอนาคต การเตรยีมความพรอ้มในการออกไปใช้
ชวีติในสงัคมไดอ้ย่างสุจรติชน ใหก้บัเดก็ เยาวชน และครอบครวัทัง้ก่อนคําพพิากษา และขยายผล
ติดตาม (Follow-Up) หลงัคําพพิากษาภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติ โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 
99,100 และ 101 แห่ง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ เพื่อการนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของ
เดก็และเยาวชนเหล่าน้ีอยา่งยัง่ยนื 

   โครงการป้องกนัการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน และการให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน ครอบครวั และประชาชน ระหว่างปี 2540-2547 
ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสรมิอาชพีเดก็และเยาวชน โดยหาสถานที่ฝึกงานและสถานที่ทํางานหลงั
ครบระยะเวลาฝึกอบรม โดยแยกเป็น 

1.1 คณะทาํงานจาํหน่ายสนิคา้เพือ่กองทุนสง่เสรมิอาชพีเยาวชน 
1.2 คณะทาํงานจดัหางานโครงการตรอีรรถบรูณ์ 
1.3 คณะทาํงานตดิตามหลงัปล่อย 

2. โครงการสง่เสรมิสขุภาพและการกฬีาใหก้บัเยาวชน ; กองทุนอาหารเสรมิเพือ่เดก็และ
เยาวชน 

3. โครงการพฒันากระบวนการฝึกอบรม แกไ้ข และฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
3.1 โครงการคา่ยอบรมเยาวชนเพือ่อนาคตของชาต ิ
3.2 โครงการใหค้าํปรกึษาแนะนํา 
3.3 โครงการสรา้งชวีติใหมเ่ดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3  
3.4 โครงการบรรพชาสามเณร 
3.5 โครงการจดัหาล่ามเพือ่ชว่ยเหลอืในการดาํเนินคด ี
3.6 รพ.ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ
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3.7 รร.ฟ้าใสวทิยา 
3.8 ศนูยฝึ์กอาชพีฟ้าใสปนัน้ําใจ 

 
 
 
 

 โครงการค่ายอบรมเยาวชนเพ่ืออนาคตของชาติ 
 เป็นกจิกรรมโดยการเชงิรบัสาํหรบัเดก็และเยาวชน ทีม่พีฤตกิรรมแหง่การกระทาํผดิ ทีบ่่งชี้

ชดัเจนว่าเป็นผู้ขาดระเบียบวินัยในการดํารงชีวิต มีความก้าวร้าวและขาดองค์ความรู้  อนาคต
ทางการศกึษา การงานอาชพี ทาํใหม้แีนวโน้มในการกา้วเขา้สู่พฤตกิรรมรุนแรง และการเตบิโตเป็น
อาชญากรวยัหนุ่มในอนาคตได ้

 รูปแบบของการดําเนินกจิกรรม  เป็นการเขา้ค่ายพกัแรมค้างคนื 10 วนั โดยได้รบัความ
รว่มมอืจากวทิยากรคณะบุคคลภายนอกผูเ้ชีย่วชาญสหวชิาชพี เพื่อเป็นวทิยากรในการจดัการอบรม
โดยมมีวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1.  สรา้งจติสาํนึกและการตระหนกัรูใ้นการกระทาํความผดิ 
 2.  สรา้งระเบยีบวนิยัในการดาํเนินชวีติของตนเอง  ครอบครวัและสงัคม 
 3.  การเหน็คุณคา่ของตนเองและผูอ้ื่น 
 4.  สามารถอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นๆ ในสงัคม  ไดอ้ยา่งปกตสิขุเชน่สจุรติชน 
 5.  รูจ้กัรกัษาสขุภาพกาย  สขุภาพจติ  ใหเ้ตบิโดยแขง็แรงตามวุฒภิาวะ 
 6.  มกีารสือ่สารเชงิสมัพนัธภาพ กบับุคคลในสงัคมอยา่งเขา้ใจและเป็นสขุ 
 7.  ได้รบัทราบและสามารถ ค้นหาศกัยภาพเชิงบวก  ปจัจยัเชิงลบของตนเอง  จน

สามารถกา้วเขา้สูร่ะบบการศกึษา การฝึกอาชพีและการงานอาชพีได ้
  8.  รูจ้กัการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์  จนเกดิความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณไีทย 
  9.  เกดิความซาบซึง้ใจในสายใยรกัของครอบครวั 
 

 
 
 
 

 
 
 

โครงการให้คาํปรึกษาแนะนํา 

โครงการใหค้ําปรกึษาแนะนํา เพื่อประกอบแนวทางการดําเนินงานโครงการป้องกนั แกไ้ข 
พฒันา เพื่อการปรบัเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ของศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนทัว่ราชอาณาจกัร การใหค้าํปรกึษาแนะนํา เป็นศาสตร์
และศลิป์ของกระบวนการใหค้วามช่วยเหลอืที่เกดิจากสมัพนัธภาพ เทคนิค และหลกัการ ระหว่าง
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ผูใ้หค้ําปรกึษากบัผูร้บัคําปรกึษา ทีม่เีป้าหมายในการใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ และเยาวชนที่ประสบ
ปญัหาสว่นตวั ปญัหาดา้นการศกึษา ปญัหาครอบครวั ปญัหาดา้นการงานอาชพี ใหเ้กดิกระบวนการ
รบัรูป้ญัหา คน้หาตนเองเกดิความเขา้ใจปญัหาตนเอง บุคคลอื่น และสิง่แวดลอ้มอย่างถูกต้อง เพื่อ
เขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจ การปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม รูคุ้ณค่าของตนเอง และสามารถพฒันา
ตนเองไปสู่ความเจริญงอกงามอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการให้คําปรึกษา     
แนะนําดงักล่าว สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวั ทีมุ่่งเน้นการแกไ้ข บําบดั 
ฟ้ืนฟู สงเคราะหเ์ดก็ เยาวชน และครอบครวั เพือ่การพฒันาและปรบัเปลีย่นไปในแนวทางชวีติใหมท่ี่
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 

ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ตระหนกัในความสาํคญัของกระบวนการ
ทํางานในการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน และครอบครวั อย่างเป็นระบบครบวงจรและถูกตอ้ง
ตามกรอบของสทิธเิดก็พืน้ฐาน กฎหมายและสภาพความเป็นจรงิในชวีติประจําวนัโดยบูรณาการ
ร่วมกนั ระบบการจดัสวสัดกิารต่างๆ ทัง้ภาครฐัและประชาสงัคม เพื่อมุ่งสู่การสงเคราะห์ พฒันา 
ปรบัเปลีย่น ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่สถาบนัครอบครวั ชุมชน และสงัคม จงึจดัทําโครงการให้
คําปรึกษาแนะนําแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ก่อนการพิจารณาเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัว                   
ทัว่ราชอาณาจกัร ภายใตห้ลกัการเดก็และเยาวชนจะไดร้บัโอกาสเทา่เทยีมกนั ทัว่ประเทศ 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวั ได้รบัโอกาสในการปรกึษา แนะนํา และได้

สามารถคน้หาตนเอง เขา้ใจตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคมอยา่งถูกตอ้ง 
 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครวั มสี่วนร่วมในการแสวงหาหนทางแก้ไขปญัหา

รว่มกนั มคีวามเป็นอสิระในกระบวนการคดิ และมทีางเลอืกในการตดัสนิใจเพือ่ปรบัเปลีย่นชวีติใหม ่
 3. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถคน้พบคุณค่าในตนเอง (Self extreme) เกดิความ

ภาคภูมใิจในความรบัผดิชอบและความสามารถในการดงึศกัยภาพของตนเองมาใช้ในการแก้ไข
ปญัหาอยา่งเตม็ที ่

 4. เพื่อให ้กระบวนการพจิารณาคดขีองศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัรมี
ความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามการบําบดั แก้ไข สู่การพฒันาเด็กและเยาวชนกลุ่มด้อย
โอกาสอยา่งถูกตอ้งและยัง่ยนื 

การดาํเนินงาน 
1. จดัทาํแบบรายงานสง่ตวัเพือ่เขา้รบัการใหค้าํปรกึษาแนะนําในโครงการ 
2. สัมมนา เชิงปฏิบัติก า ร  เ รื่ อ ง  “ เทค นิคการ ให้คํ าปรึกษาแนะ นํ า ให้กับ                     

ผูพ้พิากษาสมทบ”  เพือ่เป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนําเดก็ เยาวชน และครอบครวั 
3. การใหค้าํปรกึษาแนะนําเดก็ เยาวชน และครอบครวัทีเ่ขา้รบัคาํปรกึษาเป็นรายบุคคล /

รายกลุ่มตลอดปี 
4. การจดัทาํดาํเนินการใหก้บัเดก็ เยาวชนและครอบครวั โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนที่

มปีญัหาความตอ้งการพเิศษ มปีญัหาความรนุแรงเป็นพเิศษและมปีญัหาวกิฤต ิ
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5. การจัดทุนสงเคราะห์ครอบครัว เป็นทุนประกอบอาชีพของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครวั ทีป่ระสบปญัหาวกิฤตและต้องการความช่วยเหลอืเร่งด่วน ในกรณีทีไ่ม่สามารถ
สง่ต่อใหห้น่วยงานอื่นรบัผดิชอบไดท้นัต่อเหตุการณ์  

 

โครงการสร้างชีวิตใหม่เดก็และเยาวชน 1 ต่อ 3  

 เป็นโครงการสงเคราะหเ์ดก็ในเชงิปรมิาณมุง่รณรงคใ์หผู้พ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร ประมาณ 2,000 คน ดูแลสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน จํานวน 3 คน ต่อ 
ผูพ้พิากษาสมทบ 1 คน โดยมุ่งหวงัใหเ้ดก็และเยาวชนที่หลงกระทําความผดิ หรอืยากจน ขาดไร ้  
ผูอุ้ปการะ ไดร้บัการดูแล การเอาใจใสจ่าก ผูพ้พิากษาสมทบอนัจะเป็นการแกไ้ขเยยีวยาใหเ้ดก็และ
เยาวชนและสงัคม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไป โดยมแีนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 
 1. การสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนตามความมุง่หมายของโครงการสรา้งชวีติใหม ่1 ต่อ 3 
หมายถึง การช่วยเหลือเดก็และเยาวชนโดยวธิหีน่ึงวธิใีด ซึ่งมผีลใหช้วีติของเดก็และเยาวชนนัน้
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ดว้ยความชว่ยเหลอืของผูพ้พิากษาสมทบ 

2. เดก็และเยาวชนทีค่วรไดร้บัการสงเคราะหใ์นโครงการ คอื เดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปญัหาในเรื่องพฤติกรรม สติปญัญา คุณธรรม อารมณ์ จติใจ สภาพแวดล้อม 
ทศันคติ การศึกษา ครอบครวัหรืออาชีพ ได้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน
คดอีาญา เชน่ เดก็ทถีูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิไมว่่าในทีสุ่ดศาลจะพพิากษาว่ามคีวามผดิหรอืไม ่
ไมว่า่เดก็จะไดร้บัการปล่อยตวั คุมความประพฤต ิหรอืสง่ตวัไปฝึกอบรมทีส่ถานพนิิจฯ โรงเรยีนหรอื
สง่ตวัรกัษาพยาบาล ฯลฯ 

เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมในคดแีพ่ง เช่น เดก็ในครอบครวัแตกแยก
หยา่รา้ง หรอืเดก็และเยาวชนทัว่ไปทีม่เีหตุอนัควรสงเคราะห ์เชน่ ยากจน ขาดไรผู้อุ้ปการะ เป็นตน้ 
 3. การเลอืกเดก็หรอืเยาวชนในโครงการเป็นดุลพนิิจของผูพ้พิากษาสมทบที่จะเลอืก
ตามความเหมาะสม และตามความสะดวก เช่น อาจเลือกเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานพนิิจฯ  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิหรอือยูใ่นระหวา่งคุมประพฤต ิหรอืในระหวา่งพจิารณาคดกีไ็ด ้
 4. วธิกีารสงเคราะหข์ึน้อยู่กบัเดก็และเยาวชนแต่ละราย โดยคํานึงถงึความแตกต่างกนั
ของเดก็และเยาวชน ประเภทและระดบัความรุนแรงของปญัหา เพื่อตอบสนองต่อความจาํเป็นทีจ่ะมี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่น การสงเคราะห์ให้การศึกษา การจดัหางานให้การ
รกัษาพยาบาลทางกายทางจติ การใหค้ําแนะนําปรกึษาปญัหาดา้นพฤตกิรรม ทศันคต ิและปญัหา
ครอบครวั 
 5. การสงเคราะห์อาจดําเนินการแบบรายบุคคล คือ ผู้พิพากษาสมทบดําเนินการ
สงเคราะห์เด็กรายนัน้ๆ เองโดยลําพัง หรือแบบรายกลุ่ม คือ ผู้พิพากษาสมทบรวมกลุ่มกัน
สงเคราะห์เด็กร่วมกนัโดยจดัแบ่งหน้าที่ในการสงเคราะห์ตามความสะดวกและความถนัดของ        
ผูพ้พิากษาสมทบ 
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ทัง้น้ี ในกรณีแบบรายกลุ่ม ต้องสามารถจําแนกเดก็และเยาวชนในกลุ่มใหผู้พ้พิากษา
สมทบแต่ละท่านรบัผดิชอบสงเคราะห์เดก็และเยาวชนในรายละเอยีดเหมอืนการดําเนินการแบบ
รายบุคคลดว้ย 
 6. ในการดาํเนินการสงเคราะหค์วรมกีารบนัทกึรายละเอยีดต่างๆ ทีด่าํเนินการตลอดจน
ผลของการสงเคราะหแ์ต่ละครัง้ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกครัง้ ตามแบบการดําเนินการสงเคราะหเ์ดก็และ
เยาวชนในโครงการสรา้งชวีติใหมถ่วายราชนีิ 1 ต่อ 3 ทีแ่นบทา้ยคาํแนะนําน้ี 
 7. เมื่อดําเนินการสงเคราะห์แล้วต้องรายงานจํานวนและรายละเอียด รายงาน
ความกา้วหน้าของการดําเนินการต่ออธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางทุก 3 เดอืน 
ตามแบบรายงานการดาํเนินการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในโครงการสรา้งชวีติใหมเ่ดก็และเยาวชน  
1 ต่อ 3 ทีก่าํหนด 

อน่ึง ในกรณีสงเคราะหเ์ป็นรายกลุ่ม ผูพ้พิากษาสมทบในกลุ่มทุกท่านจะต้องรายงาน
ดว้ยตนเอง โดยระบุเดก็และเยาวชนทีต่นรบัผดิชอบโดยตรงใหช้ดัเจนดว้ย 

 

 8. ผูพ้พิากษาสมทบท่านใดไม่สามารถดําเนินการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในโครงการน้ี

ตามคําแนะนําได ้ใหร้ายงานต่ออธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลางถงึเหตุผลทีไ่ม่อาจ

ดาํเนินการไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่วนัทราบคาํแนะนําน้ี 
ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระ

เกียรติ” 
   ดว้ยโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “โรงพยาบาลตุลการเฉลมิพระ

เกยีรต”ิ เป็นโครงการหน่ึงทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมกาํหนดขึน้ใหเ้ป็นโครงการนํารอ่งและเป็นตน้แบบ
โดยมวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญัเพื่อเป็นการพฒันากระบวนการพจิารณาพพิากษานคดขีองศาลเยาวชน
และครอบครัวในการนําวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการเป็น 
"ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” โดยหมอบหมายให้
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตเิป็นผูจ้ดัดาํเนินการในโครงการการดงักล่าว ทัง้น้ีเพื่อใหร้องรบั
ภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครวั ทางด้านการป้องกัน บําบัด รกัษา แก้ไขและฟ้ืนฟูเด็ก 
เยาวชน ครอบครวัและปญัหาวกิฤติ อนัประกอบด้วย ปญัหายาเสพติด ปญัหาครอบครวั ปญัหา
สุขภาพกาย – จติและจติเวช ปญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์ทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบัตามเจตนารมณ์
และบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยการ จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัวธิกีารพจิารณาคดเียาวชน
และครอบครวั กฎหมายวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็และเยาวชนนัน้ 

  ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบาล แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในโครงการฯ 
ดงักล่าวบรรลุผลและเกดิผลสมัฤทธิอ์นัก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดต่ีอเดก็  เยาวชนและครอบครวั
ใหม้ากทีสุ่ดสมดงัเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ดว้ยเหตุขา้งตน้น้ี คณะกรรมการ
การบรหิารโครงการศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ กบั
คณะบรหิารโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตกิําหนดโครงการกจิกรรมฟ้ืนฟูเพื่อการพฒันาองค์
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ความรูใ้นแผนยุทธศาสตร ์พนัธกจิและกลยุทธข์องโครงการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและ
ครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเพื่อสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 
กจิกรรม/งาน ดงัน้ี 
              กิจกรรมท่ี 1 งานใหค้าํปรกึษาและแนะแนว โดยการใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เดก็ เยาวชน
และครอบครวัเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อใชป้ระกอบพจิารณาคดขีองศาล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการพิจารณาของศาลเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ เฝ้าระวัง ติดตามและ
ประเมนิผลเดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทําผดิและมปีญัหา จากการปฏบิตักิารทุกวนัพุธในภาค
บ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ
               กิจกรรมท่ี 2 งานพฒันาและเสรมิสร้างเด็ก เยาวชนและครอบครวัรุ่นใหม่ทางด้าน
จรยิธรรม คุณธรรมและคุณภาพชวีติ โดยการกําหนดกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆตามหลกัธรรมของ
พุทธศาสนา อาท ิการบรรพชา การทศันศกึษาและการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัศลิปวฒันธรรมและการเขา้
คา่ย เป็นตน้ 

             กิจกรรมท่ี 3 งานพฒันาและการส่งเสรมิอาชพี (อาชพีบําบดั) โดยการจดักจิกรรมการ
สอนอาชพีตามความเหมาะสมใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและครอบครวั ใหส้ามารถนําไปประกอบอาชพี
หรอืเป็นอาชพีเสรมิเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครวัได้ อาท ิการรอ้ยลูกปดั การนวดฝ่าเท้า และ
โภชนาการ เป็นตน้ 
            กจิกรรมทัง้ 3 ดงักล่าวขา้งตน้น้ี โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ ขอความร่วมมอื
สนับสนุนจากคณะผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและกลางพจิารณาเขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อการ
พฒันาองค์ความรูแ้ละรูปแบบแนวคดิตามแผนยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ในกระบวนทศัน์ใหม่ของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั อนันําไปสู่การพฒันาในอนาคตสามารถนําไปปรบัปรุงประยุกต์ใชเ้พื่อ
การปฏิบตัิงานในแนวทางเดยีวกนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยพจิารณาว่าจะเขา้ร่วมใน
กจิกรรมใดเพือ่ยงัประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทาํผดิและมปีญัหาทีม่าเขา้
สูก่ระบวนยตุธิรรมตามคาํสัง่ศาล อนัเป็นการปฏบิตังิานในเชงิรบัเพื่อการแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน
และครอบครวัทางหน่ึง 

                วตัถปุระสงค ์
               1. เพื่อเป็นการพฒันาและเสรมิสรา้งกระบวนการพจิารณาของศาลประกอบการร่วม
พจิารณาพพิากษาคดต่ีางๆของผูพ้พิากษาสมทบในการนําวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนมาใชอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ถูกต้องและเหมาะสม (ก่อนพจิารณา ระหว่างการพจิารณา และหลงัการพจิารณา
พพิากษาของศาล) 
               2. เพื่อยงัประโยชน์ในการใหก้ารช่วยเหลอื สงเคราะห ์เฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิผล
เดก็ เยาวชนและครอบครวั มใิหก้ระทาํผดิหรอืกระทาํผดิซํ้ากลบัมาสูก่ระบวนการยตุธิรรมซํ้าอกี 
              3. เพือ่เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

4. การพฒันาระบบไกล่เกล่ียและการระงบัข้อพิพาท 

4.1  การนําระบบไกล่เกล่ียคดีครอบครวัมาใช้ก่อนพิจารณา 
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พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 
พ.ศ. 2534  มาตรา 108 และ 110 ไดบ้ญัญตัสิรุปใจความมสีาระสาํคญัว่า “ การพจิารณาพพิากษาคดี
ครอบครวัไมว่า่การพจิารณาคดจีะไดด้าํเนินไปแลว้เพยีงใด ใหศ้าลพยายามเปรยีบเทยีบใหคู้่ความได้
ตกลงกันหรือประนีประนอมกัน ในข้อพิพาท โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครวั โดยยึดถือประโยชน์และสวสัดิภาพอนาคตของบุตร เป็นสําคญั ในการน้ีศาลอาจตัง้       
ผูป้ระนีประนอมประกอบดว้ยบุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งเป็นบดิามารดาผูป้กครอง ญาตขิองคู่ความ 
หรือบุคคลที่ศาลเห็นควรให้คําปรึกษา หรือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน ซึ่ง
บทบญัญตัิดงักล่าวมเีจตนารมณ์อนัสําคญัที่ต้องการให้คดคีรอบครวัซึ่งเป็นคดขีอ้พพิาทระหว่าง
บุคคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น ซบัซอ้น และลกึซึง้ ไดแ้กไ้ขเยยีวยาดว้ยกระบวนการสนัตวิธิ ีก่อใหเ้กดิ
ความปรองดองสมานฉันท์ บงัเกดิผลดแีก่คู่ความและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่บุตร
ผูเ้ยาว์ในคดแีพ่งนัน้เอง ดงันัน้ การระงบัขอ้พพิาทในคดคีรอบครวั โดยกลไกทางกฎหมายจงึเป็น
หนทางสุทา้ยในการเยยีวยาแกไ้ข ในทางกนักนั การนําวธิกีารไกล่เกลีย่ประนีประนอมยอมความมา
ใชใ้นศาลเยาวชนและครอบครวักลางจงึเป็นกระบวนการทีเ่หมาะสม ถูกตอ้ง และมคีวามชอบธรรม
อยา่งยิง่ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่การชีข้าตดัสนิคดโีดยพพิากษา  ซึง่เป็น
วธิกีารระงบัความขดัแยง้ในทางคดทีีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
            อยา่งไรกด็ ีศาลเยาวชนและครอบครวักลางเองกย็งัไมม่รีะบบการไกล่เกลีย่ประนีประนอม
ยอมความ แยกออกจากคดปีกติ แต่ไดใ้ช้วธิกีารไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทในระหว่างการพจิารณา
พพิากษาคดใีนหอ้งพจิารณาคดแีมว้่าจะมผีูพ้พิากษาคดใีนหอ้งพจิารณาคดแีมว้่าจะมผีูพ้พิากษา
สมทบทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีสู่ง แต่กย็งัมไิดก้ารศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาองคค์วามรู ้
ในรูปการไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบในปี 2547 ศาลเยาวชนและครอบครวักลางได้
กําหนดใหเ้ป็นปีปฏริูปและการคุม้ครองสทิธเิดก็ ดงันัน้ บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะผูพ้พิากษา
และผูพ้พิากษาสมทบที่จะทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท และเป็นกลไกสําคญัอนัจะทําให้บรรลุผล
สาํเรจ็ จงึจาํเป็นตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี การ
พฒันาบุคลากรทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการวางระบบไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิานดา้น
การไกล่เกลีย่ กน็บัเป็นปจัจยัสาํคญัในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ในการดาํเนินงานดา้นการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในศาลไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้ การจดัทาํหอ้งไกล่เกลีย่ให้
มคีวามสมบูรณ์ทนัสมยั การสนับสนุน ใหผู้พ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ และผูบ้รหิารศาลเยาวชน
และครอบครวั ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ ในการนําระบบไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทมาใชจ้งึนบัเป็นสิง่สาํคญัยิง่ 
ทัง้น้ี เพื่อจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบักลบัมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทในศาลเยาวชนและครอบครวั ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ อนัจะนําไปสู่พฒันาการดา้นระบบไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในศาลเยาวชนและ
ครอบครวัอย่างยัง่ยนื เป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถอืและศรทัธาจากสาธารณชนสมดงัเจตนารมณ์ ที่
กฎหมายบญัญตัใิหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลพเิศษต่อไปในทีส่ดุ 

 

             ผลการดาํเนินการ 
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-  จดัอบรมเทคนิคการไกล่เกลีย่ข ัน้สงู 1 รุน่ 
-  จดัศกึษาดงูานระบบไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท ณ ประเทศออสเตรเลยี 
 

 

4.2  จดัห้องไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นการเฉพาะ พรอ้มใหม้เีจา้หน้าทีร่บีผดิชอบ 
4.3  มีการวางระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท ตัง้แต่ฟ้องคดแีละระหวา่งการพจิารณาคด ี
4.4  มีการแต่งตัง้ผูป้ระนีประนอม และจดัใหม้กีารปฏบิตัหิน้าที ่
4.5  มีการกาํหนดเป้าหมายจดัเกบ็ผลงาน สถติกิารปฏบิตังิานอยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง 

เพือ่แพรป่ระชาสมัพนัธต่์อไป 

ระยะท่ี 3  ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 

             เป็นยุคแห่งการปฏริูปเปลี่ยนแปลงระบบการป้องกนั แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู เดก็ เยาวชน 
และครอบครวั อยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองครบวงจร  และสูค่วามยัน่ยนื  ตลอดจนรองรบัการเป็นสากล
ในการทํางานดา้นเดก็เยาวชนและครอบครวัตามพระราชบญัญตั ิ วธิพีจิารณาคดเีดก็เยาวชนและ
ครอบครวัของคณะผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ทัว่ราชอาณาจกัร
ในรปูแบบของ 

                    นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครวักลางและศาลเยาวชนและ
ครอบครวัทัว่ประเทศ  ตัง้แต่ปี 2548 ถึงปี 2553 

             เป็นการสรา้งเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นทรพัยากรสงัคมและเป็นอนาคตของประเทศตลอดจน
เป็นการสรา้งเสรมิอนาคตที่ดขีองเดก็และเยาวชนจงึเป็นภารกจิการสรา้งชาตทิี่ประชาชนทุกภาค
สว่นในสงัคมยนิดรี่วมมอืรว่มใจกนักระทํา แต่เมื่อพจิารณาจากสถานการณ์การกระทําความผดิของ
เดก็และเยาวชนในปจัจุบนัพบวา่มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึน้ ทัง้ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ ชวีติ 
และทรพัย์สิน รวมทัง้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทัง้หลาย และจากการที่สภาพ
ครอบครวัแตกรา้ว ทําใหเ้ดก็และเยาวชนถูกทอดทิง้และไดร้บัการดูแลทีไ่ม่เหมาะสม นําพาใหเ้ดก็
และเยาวชนบางส่วนพลดัหลงเขา้สู่การกระทําความผดิ เดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิไปแลว้กม็กีาร
กระทําผดิซํ้า ที่ซบัซ้อนรุนแรงขึน้ และเดก็และเยาวชนอกีบางส่วนต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ 
             เมื่อพจิารณาจากการกระทําความผดิของเด็กและเยาวชนพบว่าสาเหตุเกิดจากปญัหา
หลกั 3 ประการ คอื ปญัหาจากตวัเดก็เอง ปญัหาจากครอบครวั และปญัหาจากสภาพแวดลอ้มอื่นๆ 
ประกอบกบัสภาพปญัหาของเดก็ เยาวชน และครอบครวัทวคีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ ดงันัน้
คณะพพิากษาของศาลเยาวชนและครอบครวักลางจงึไดก้ําหนด  “นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร” ขึน้ เพื่อ
ปฏริปูกระบวนทาํงานดา้นเดก็เยาวชนและครอบครวั  ของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาล
เยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศ  ใหส้ามารถแกป้ญัหาการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนได้
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ตรงตามสาเหตุของการกระทําความผิดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งการปรับปรุงทัง้
กระบวนการภายใน อนัไดแ้ก่ การจําแนกสบืคน้หาสาเหตุการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชน 
และร่วมกบัครอบครวัของเดก็และเยาวชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งวางแผนการแกไ้ขเดก็และเยาวชน
เป็นรายบุคคล พรอ้มปรบัปรงุกระบวนการประสานงานการทาํงานกบับุคคลภายนอกในกระบวนการ
ยุติธรรมร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมแก้ไข โดยใหชุ้มชนเป็นฐานอนัสําคญั ในการป้องกนัเฝ้าระวงั ระงบั   
ขอ้พพิาท และเยยีวยาแกไ้ขเดก็ เยาวชน และผูเ้สยีหาย ใหก้ลบัคนืสู่ชุมชนไดอ้ย่างเขม้แขง็ และมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้   

3.  นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ฯ ในส่วนของคดีอาญา 
แนวคิดและกระบวนการพฒันาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนว

กระบวนทศัน์ใหมฯ่ ในสว่นคดอีาญามหีลกัการและวธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 
1.1 การสร้างเครือข่ายพิทกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาติ และ

ระดบัท้องถ่ินทัว่ประเทศ 
   กจิกรรมหลกัเป็นการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในระดบัของหน่วยงาน และใน

ระดบัตวับุคคลขึ้นมา เพื่อให้มกีารทํางานร่วมกบัศาลอย่างเป็นระบบ ที่ต่อเน่ือง และยัง่ยนื ซึ่งมี
แนวทางในการสรา้งอยู่ 2 ระดบั คอื ในระดบัมหภาค จะเป็นการวางหลกัการ และสรา้งกรอบความ
ร่วมมอืที่ครอบคลุมในรูปของ “การสรา้งเครอืข่ายพทิกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาติ” 
และในระดบัจุลภาค จะเป็นการประสานที่เฉพาะเจาะจง ลงลกึ ถึงระดบัหน่วยงาน และระดบัตวั
บุคคลในทอ้งถิน่ในรปูของ “การสรา้งเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัทอ้งถิน่ทัว่
ประเทศ” 

1.1.1 การสร้างเครือข่ายพิทกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัชาติ 
            เป็นการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในระดบัหน่วยงานต่อหน่วยงานเพื่อ

ทาํงานร่วมกนั โดยประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในภาครฐั ในระดบักระทรวง กรม 
และประสานงานกับองค์กรเอกชน โดยมี 16 หน่วยงานร่วมเป็นเครือข่ายฯ เพื่อร่วมกันจดัทํา 
ขอบเขต ขอ้กาํหนด และวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม ในการรว่มมอืกนัทัง้ในลกัษณะทวภิาคแีละพหุภาคี
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มเป็นเครอืขา่ยฯ และลงนามในขอ้ตกลงรว่มกนั 

        หลังจากนัน้หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ จะส่งข้อตกลงความ
ร่วมมือลงไปให้หน่วยงานของตนในระดบัภูมิภาคให้ประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในระดบัภูมภิาค เพื่อร่วมมอืกนัจดัทาํขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัระหว่างหน่วยงานในระดบั
จงัหวดัเพือ่รว่มเป็นหน่วยงานเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัทอ้งถิน่ทัว่ประเทศต่อไป 

1.1.2 การสร้างเครือข่ายพิทกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัท้องถ่ิน 
            มลีกัษณะความรว่มมอือยู ่2 ลกัษณะ คอื 

1.  เครอืข่ายในลกัษณะหน่วยงาน  เป็นโครงการต่อเน่ืองจากเครอืข่าย
ระดบัชาตทิีส่่งต่อความร่วมมอืไปยงัระดบัทอ้งถิน่ อาทเิช่น ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั หรอื
ศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและครอบครวั มสีํานักแรงงานจงัหวดั เป็นหน่วยงานเครอืข่ายความ
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รว่มมอืในการพทิกัษ์เดก็เยาวชนและครอบครวัในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่มลีกัษณะของความรว่มมอืในการ
รบัเดก็หรอืเยาวชนทีศ่าลสง่ไปฝึกอาชพี เป็นตน้ 

2.  เครือข่ายในลักษณะบุคคล โดยดําเนินการในรูปของการจัดตัง้
อาสาสมคัรพทิกัษ์สทิธเิดก็และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวักลาง และศาลเยาวชนและ
ครอบครวัจงัหวดั หรอืศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนและครอบครวั  ซึง่มลีกัษณะการใหค้วามรว่มมอื
กบัศาลในการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนในชุมชนหรอืหมู่บา้นของตน ตลอดจนดูแลไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวัในรปูแบบ “ผูไ้กล่เกลีย่ชุมชน” หรอืแนะนําใหคู้พ่พิาทในหมูบ่า้นของตน
ไปใชบ้รกิารทีศ่นูยไ์กล่เกลีย่ก่อนฟ้องของศาล เป็นตน้ 
                              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั และศาล
จงัหวดัแผนกคดเียาวชนและครอบครวัทัง้ 75 ศาลทัว่ประเทศ สามารถจดัตัง้เครอืข่ายฯ ในจงัหวดัของ
ตนอย่างน้อยจงัหวดัละ 100 คนจากนัน้มกีารแต่งตัง้ “คณะกรรมการประสานงานชุมชน” ซึ่งเป็น
ตวัแทนของจงัหวดัในระดบัหมูบ่า้น มหีน้าทีห่ลกัในการประสานการดาํเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วกบัเดก็ 
เยาวชนและครอบครวัในหมูบ่า้น 
                              สว่นศาลเยาวชนและครอบครวักลางไดร้บัการสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อเดก็ 
(UNICEF) ใหจ้ดัทําโครงการสรา้งอาสาสมคัรพทิกัษ์เดก็และเยาวชนใน 20 เขต นําร่อง ของ
กรงุเทพมหานคร 

 

             
 

  1.2  การป้องกนัมิให้เดก็และเยาวชนกระทาํความผิด โดยการจดัอบรมเผยแพร่
ความรูท้างกฎหมายทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน ความรูเ้กีย่วกบัคดคีวามผดิทางเพศ และวธิป้ีองกนั
แกไ้ข การเพิม่พนูทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ตามโครงการอบรมเยาวชน “ รูก่้อนผดิ คดิก่อนหลงทาง ” 

โครงการรูก่้อนผิด คิดหลงทาง 
                  เป็นโครงการเชงิรุก ที่ป้องกนัมใิหเ้ดก็ เยาวชน นักเรยีน นักศกึษากลุ่มเสีย่งทัง้ใน
ชุมชน สถานศกึษาไดก้ระทาํผดิโดยการรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์และเกดิความเกรงกลวัในผลของการกระทาํผดิ 
                 รายละเอยีดในการจดักจิกรรมจดัในรูปแบบของการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย 
สทิธหิน้าทีข่องเดก็ การคุม้ครองเดก็และเยาวชน รวมทัง้การเสรมิสรา้งทกัษะและการใหค้าํปรกึษา การ
แนะแนวทางชวีติ พรอ้มทัง้จดัประเมนิสภาพปญัหาและแนวทางการแกไ้ขปญัหาของนกัเรยีน จากสภาพ
ปญัหาจรงิในสถานศกึษา กลบัสูผู่บ้รหิารสถานศกึษาต่อไปดว้ย 
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1.3 การจาํแนกสืบค้นหาสาเหตุการกระทาํความผิด โดยจดัระบบการจําแนก
พฤตกิรรมการกระทําผดิ และสบืคน้หาสาเหตุที่แทจ้รงิในการกระทําความผดิของเดก็และเยาวชน
เป็นรายบุคคล แลว้จดัทาํรายงานเสนอศาลเกีย่วกบัสาเหตุแหง่การกระทําความผดิและแนวทางการ
แกไ้ขเดก็และเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิารณ์และสาเหตุการกระทาํความผดิ เพื่อเป็นแนวทางใน
การใชดุ้ลพนิิจของศาลกาํหนดวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํความผดิใหเ้หมาะสมเป็นรายกรณ ี

โครงการจาํแนกสืบค้นหาสาเหตกุารกระทาํผิดของเดก็และเยาวชนและวางแผน
แนวทางการแก้ไข 
                   การพจิารณาและพพิากษาคดอีาญาทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชนกระทําความผดิ ศาล
เยาวชนและครอบครวัจะพจิารณาโดยคํานึงถงึสวสัดภิาพและอนาคตของเดก็และเยาวชน ซึ่งควร
ได้รบัการฝึกอบรมสัง่สอนและสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมอืงดยีิง่กว่าการลงโทษ และในการ
พพิากษาคดจีะคํานึงถงึบุคลกิลกัษณะ สุขภาพและภาวะทางจติของเดก็และเยาวชนซึง่แตกต่างกนั
เป็นรายบุคคล 
                   การลงโทษหรอืเปลี่ยนโทษหรอืใช้วิธีการให้เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนรวมทัง้
พฤตกิารณ์เฉพาะเรือ่ง แมเ้ดก็และเยาวชนนัน้ จะไดก้ระทาํความผดิรว่มกนักต็าม 
                   ในการพจิารณาคดทีี่เด็กหรอืเยาวชนเป็นจําเลย ศาลเยาวชนและครอบครวัถือว่า 
อายุ ประวตัิ ความประพฤติ สติปญัญา การศกึษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ นิสยั อาชพี และ
ฐานะของจําเลยตลอดจนสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัจําเลยและของบิดามารดา ผู้ปกครองหรอืบุคคลที่
จําเลยอาศยัอยู่หรอืใหก้ารศกึษาหรอืใหก้ารทํางาน หรอืเกี่ยวขอ้งในประเดน็ทีจ่ะต้องพจิารณาและ
หาผูพ้พิากษาเจา้ของสํานวนเหน็สมควรใหม้อีํานาจเรยีกจําเลยไปสอบถามเป็นการเฉพาะตวั เพื่อ
หาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัปญัหาและสาเหตุแห่งการกระทําผดิ และหาแนวทางการแกไ้ข ้บําบดั ฟ้ืนฟู 
ตามแนวทางในการปฏบิตังิานตามกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวัซึง่กําหนดใหม้ี
การจาํแนกสาเหตุแหง่การกระทาํผดิพฤตกิรรมในการกระทาํผดิ และการวางแผนแนวทางการแกไ้ข 
บาํบดั ฟ้ืนฟู ก่อนคาํพพิากษา 
                    โดยกระบวนการจาํแนกสบืคน้หาสาเหตุในการกระทาํผดิน้ี กระทาํเมื่อจาํเลยใหก้าร
รบัสารภาพผูพ้พิากษาเจา้ของสาํนวนจะจดรายงานกระบวนพจิารณามอบหมายใหผู้พ้พิากษาสมทบ 
ซึ่งผ่านการอบรมวธิกีารใหค้ําปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นผูพู้ดคุยกบัเดก็ และเยาวชนในเชงิจติวทิยา 
เพื่อค้นหาปญัหา สาเหตุแห่งการกระทําผดิ และระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมในห้องจําแนก
สบืคน้ ซึง่ไมใ่ชห่อ้งพจิารณาคด ี
                    เมื่อไดท้ราบปญัหาสาเหตุแห่งการกระทําความผดิและความรุนแรงของพฤตกิรรม
ในการกระทาํความผดิแลว้ ผูพ้พิากษาสมทบผูจ้าํแนกสบืคน้ฯ จาํแนกขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละวางแผน
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แนวทางในการแก้ไขป้ญัหาเดก็และเยาวชนและครอบครวัใน 3 สภาพปญัหาคอื ปญัหาครอบครวั 
ปญัหาเดก็และเยาวชนและปญัหาจากสิง่แวดล้อมเพื่อเสนอต่อผู้พพิากษาเจ้าของสํานวนในแบบ
รายงานการจาํแนกสบืคน้หาสาเหตุแหง่การกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนต่อไป 
 1.4  การประชุมกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท ์(Restorative Justice) ในกรณีน้ีมี
ลกัษณะการกระทําผดิโดยพลัง้พลาด และไม่เคยกระทําผดิมาก่อน หรอืเป็นคดีที่ปกติศาลจะให้
โอกาสจาํเลยอยูแ่ลว้ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหเ้ดก็และเยาวชนไปเขา้กระบวนการประชุมกลุ่มเยยีวยาโดยม ี 
ผูพ้พิากษาสมทบเป็นผูด้ําเนินการประชุม เมื่อไดข้อ้สรุปแผนแก้ไขเดก็และเยาวชนพรอ้มทัง้แผน
เยยีวยาผูเ้สยีหายแลว้  ถ้าผูพ้พิากษาเหน็ชอบจะมคีําสัง่ใหเ้ดก็ เยาวชน และ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัิ
ตามแผน หากเดก็และเยาวชนไดป้ฏบิตัติามแผนแลว้มพีฤตกิารณ์ดขีึน้ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหป้ล่อยตวั
โดยกาํหนดเงือ่นไขใหคุ้มความประพฤตไิว ้หรอืสัง่ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพืน้ฐาน
ก่อนได ้ แต่หากมพีฤตกิรรมไมด่ขีึน้ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหส้ง่ตวัเดก็และเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานฝึก
และอบรมต่อไป 

กิจกรรมประชมุกลุ่มเยียวยาเชิงสมานฉันท ์(Restorative Justice) 
ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  คํานึงถึงสภาพจิตใจของผู้เสยีหายที่จะต้อง

ได้รบัการเยียวยา ฟ้ืนฟู ควบคู่กับการจัดแผนการเยียวยาแก้ไขผู้กระทําความผิด จึงกําหนด
กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก R/J หรอื Restorative Justice ซึง่ประกอบดว้ยการประชุมกลุ่มเพื่อ
การเยยีวยาแกไ้ขและการไกล่เกลี่ย เจรจาแสวงหาแนวทางแกไ้ขพรอ้มกนั สู่ความสมานฉันทข์อง
ชุมชนและสงัคมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

การประชมุกลุ่มเยียวยา 
               ในคดอีาญาเมื่อฟ้องคดต่ีอศาลและมผีูเ้สยีหายนัน้ แต่เดมิผูพ้พิากษาจะทาํการไกล่เกลีย่ 
โดยมุง่เน้นการชดเชยคา่เสยีหายเป็นตวัเงนิ ทาํใหบ้างครัง้ผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บับทบาทในกระบวนการ
เยยีวยาความเสยีหาย ดา้นจติใจ ดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ ทีเ่กดิจากการกระทําของจําเลยเท่าทีค่วร 
ดงันัน้ในแนวทางการปฏบิตัิงานตาม กระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครวันัน้ จงึนํา
กระบวนการพทิกัษ์คุม้ครองผูเ้สยีหาย ในรปูแบบของการประชุมกลุ่มเยยีวยาโดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.  เพือ่จดัใหเ้กดิการประชุม ใหผู้เ้สยีหายไดแ้สดงออกถงึความรูส้กึหรอืความเสยีหาย 
ความทุกขท์รมานทีไ่ดร้บัจากการกระทาํของจําเลย และผูร้ว่มประชุมจะมสีว่นร่วม ในการช่วยเหลอื
เยยีวยาผูเ้สยีหาย 
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2.  เพื่อใหจ้าํเลยไดแ้สดงความรูส้กึเหน็ใจต่อผูเ้สยีหายและสาํนึกในการกระทาํของตน
และเขา้มามสีว่นรว่มในการชดเชย เยยีวยา ความเสยีหาย ของผูเ้สยีหายในรปูแบบทีเ่หมาะสม 

3.  เพือ่ใหผู้ร้ว่มประชุมทุกฝา่ยเกดิความรูส้กึและเขา้ใจ ในผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากกระ
กระทาํของจาํเลย 

4.  เพื่อให้ผู้เสยีหาย จําเลยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอแผนแนวในการ
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพือ่การเยีย่วยาผูเ้สยีหาย และแกไ้ขปรบัเปลีย่นจาํเลย 

5.  เพือ่ชว่ยใหผู้เ้สยีหายและจาํเลยสามารถกลบัเขา้เป็นสว่นหน่ึงของสงัคมไดด้งัเดมิ 

ผลของการประชุมกลุ่มเยยีวยาจะทําใหเ้กดิแผนการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูจําเลย และ
แผนการเยยีวยาผูเ้สยีหายอย่างเป็นระบบ โดยมผีูพ้พิากษาสมทบทีไ่ดร้บัมอบหมายทําหน้าทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารแผนตลอดจนสรุปผลของการดําเนินการตามแผนเพื่อเสนอต่อผูพ้พิากษาเจา้ของสํานวน 
ประกอบพพิากษาต่อไป 

                    คดีท่ีสามารถเข้าประชมุกลุ่มเยียวยาได้คือ 

คดทีี่จําเลยยอมรบัสารภาพ และพรอ้มที่จะรบัผดิชอบจากกระทําของตนเอง และไม่
ปรากฏว่าจําเลยเคยรบัโทษจําคุกมาก่อน เวน้แต่เป็นการกระทําความผดิเลก็น้อย ไม่ส่งผลเสยีหาย
รา้ยแรงต่อผูเ้สยีหาย ชุมชนหรอืสงัคม 

จําเลยหรอืผู้เสียหาย บิดามารดาและผู้ที่เกี่ยวข้องสมคัรใจยนิดีและมีความพร้อม
เหมาะสมทีจ่ะเขา้รว่มประชุมกลุ่มเยยีวยา 

เป็นคดีที่ไม่กระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึกต่อผู้เสียหายและสงัคมมากเกินกว่าจะ
ยอมรบัไดผู้เ้กีย่วขอ้งทีส่ามารถเชญิรว่มการประชุมกลุ่มเยยีวยา ประกอบดว้ย 

จาํเลย บดิามารดาหรอืผูป้กครอง 
ผูเ้สียหายบดิา มารดาหรอืผูป้กครอง 
ชมุชน ทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัการกระทาํผดิ 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัจาํเลย หรอืผูเ้สยีหาย 
นักวิชาชีพ หากจาํเป็น และผูพ้พิากษาสมทบผูไ้ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูอ้าํนวยการ

ประชุมขัน้ตอนการประชุมกลุ่มเยยีวยา 
ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ได้ร ับมอบหมายจากผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนให้เป็น

ผูอ้าํนวยการประชุมกลุ่มเยยีวยาจะปฏบิตัดิงัน้ี 
ในขัน้เตรียมความพร้อมผูอ้าํนวยการประชมุกลุ่มเยียวยา 
ศกึษาสาํนวนคด ีเพื่อกําหนดผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มเยยีวยา ตลอดจนกําหนดหวัขอ้

รายละเอยีดในการประชุมกลุ่มเยีย่วยาอาจเชญิผูเ้กีย่วขอ้งมาพบเพื่อสมัภาษณ์ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตนั
ก่อนกไ็ด ้แลว้ออกหนังสอืเชญิผูเ้กีย่วขอ้ง เขา้รว่มประชุมกลุ่มเยยีวยา ตามกําหนดเวลา สถานทีใ่น
ขัน้ตนของการประชุม 
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               ผูอ้ํานวยประชุมจะต้องเริม่ชี้แจง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายและเจตนารมณ์ในการประชุม
กลุ่มเยยีวยาว่าเป็นการประชุมเพื่อให้ทุกคนในที่ผู้เสยีหายได้รบัจากการกระทําของจําเลย และ
สอบถามความรูส้กึ ความคดิเหน็ของจาํเลยตลอดจนแนวทางในการชดเชยใหผู้เ้สยีหาย 
               จากนัน้ผูป้ระชุมจะสอบถามบดิามารดาหรอืผูป้กครองต่อความรูส้กึ ความเดอืดรอ้นที่
ไดร้บัจากการกระทาํของจาํเลยโดยผูอ้าํนวยการจะเป็นผูก้ระตุน้ใหจ้าํเลยมจีติความสาํนึกแสดงความ
รบัผดิชอบของตนเองทีม่ต่ีอผูเ้สยีหาย บดิา มารดา และผูป้กครอง เช่น การแสดง การขอโทษ หรอื
แนวทางการชดใชค้วามเสยีหายในการเสนอแนวทางการแกไ้ข ้ฟ้ืนฟู ผูเ้สยีหาย หรอืแสดงความรูส้กึ
อภยัจาํเลย ดว้ยความพรอ้มใจ ซึง่เป็นเป้าหมาย สงูสดุของการประชุมกลุ่มเยยีวยาสิน้สดุการประชุม 
                 ผูอ้ํานวยการประชุมจะเป็นผูส้รุปรายละเอยีดของแผนการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู จําเลย 
และแผนการเยยีวยาผู้เสยีหาย พร้อมกําหนดผู้บรหิารแผนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ของการ
ประชุมกลุ่มเยยีวยาและนําเสนอสรุปผลแผนการเยยีวยาต่อผู้พพิากษาเจ้าของสํานวนให้ความ
เหน็ชอบต่อไป 
                 เมื่อผูพ้พิากษาเหน็ชอบตามแผนการเยยีวยาดงักล่าวแลว้กจ็ะมคีําสัง่ใหจ้ําเลยปฏบิตัิ
ตามแผนการเยยีวยาโดยใหม้กีารคุมประพฤตจิาํเลยไปรายงานตวัต่อผูพ้พิากษา โดยใหถ้อืแผนการ
เยยีวยาเป็นเงื่อนไขในการคุมประพฤต ิพรอ้มทัง้ใหจ้ําเลยไปรายงานตวัต่อผูพ้พิากษาสมทบซึง่เป็น
ผูบ้รหิารแผนการเยยีวยา เมื่อจําเลยปฏบิตัติามแผนการเยยีวยาครบถ้วนแลว้ ผูพ้พิากษาอาจมคีํา
พพิากษาโดยคํานึงถงึระยะเวลาทีจ่ําเลยปฏบิตัติามแผนการเยยีวยาแกไ้ขก่อนมคีําพพิากษาอาจมี
คําพพิากษาโดยปฏบิตัติามแผนการเยยีวยานัน้จําเลยไดก้ลบัตวัเป็นพลเมอืงดแีลว้ และจําเลยอายุ
ไมเ่กนิ 17 ปี อาจมคีําพพิากษาว่าเยาวชนนัน้ยงัไมส่มควรพพิากษาลงโทษ แต่ใหว้่ากล่าวตกัเตอืน
จาํเลยและใหป้ล่อยตวัจาํเลยไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 และ 75 หรอืหากเหน็ว่าคดี
นัน้สมควรพพิากษาลงโทษจาํเลยและรอการลงโทษไว ้อาจนําระยะเวลาทีจ่าํเลยปฏบิตัติามแผนการ
เยยีวยาก่อนมคีําพพิากษาหกัออกจากระยะเวลาการลงโทษ หรอือาจใหจ้ําเลยพน้จากการรองการ
ลงโทษไป หากระยะเวลาทีป่ฏบิตัติามแผนการเยยีวยามรีะยะเวลาใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีจ่ะรอการ
ลงโทษ 
ผลดีของการประชมุกลุ่มเยียวยาคือ 

1. เดก็และเยาวชนผูก้ระทําผดิมสี่วนร่วมในการแกไ้ขชดเชยในการกระทําผดิของ

ตนเอง 

2. ครอบครวัของเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิจะตอ้งมสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบ 

3. ผูเ้สยีหายและครอบครวัมสีว่นรว่มในการกําหนดวธิกีารแกไ้ขจาํเลย และวธิกีาร

ในการชดเชยการกระทาํผดิ 

4. เดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิสามารถกลบัเขา้สูส่งัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ 

5. เดก็และเยาวชนทีผ่า่นกระบวนการกระทาํความผดิซํ้าน้อยลง 
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 1.5   การจดักิจกรรมปรบัเปล่ียนพฤติกรรมพืน้ฐานตามสาเหตกุารกระทาํความผิดของ
เดก็และเยาวชนและแนวทางแก้ไข เชน่ กจิกรรมคา่ยอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาต ิกจิกรรม
บรรพชาสามเณร กจิกรรมการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 
(MQ) กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์ กจิกรรมฝึกอาชพีฯ เพื่อพยายามรองรบัใหค้รบทุกปญัหาสําหรบั
เดก็และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

          โครงการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม (MQ) 
      เป็นกิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐาน โดยจําแนกเด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามสภาพพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง  แต่ขาดความสามารถในการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์หรือ EQ และการขาดความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรมหรือ MQ ในการนํามาใช้ใน
ชวีติประจําวนั ด้วยกิจกรรม 5 กจิกรรม ใน 5 สปัดาห์ ของการตระหนักรูจ้นเกดิจติสํานึกในการ
กระทาํความผดิสูก่ารแกไ้ข ปรบัปรงุและพฒันาตนเองดงัน้ี 
             กจิกรรมที ่1 การรูจ้กั, เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเองและผูอ้ื่น 
             กจิกรรมที ่2 ทกัษะในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  โดยไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อตนเองและ
สงัคม 
             กจิกรรมที ่3 ทกัษะในการแกไ้ขปญัหา  การจดัการอารมณ์ของตนเองไดต้ามวุฒภิาวะ 
             กจิกรรมที ่4 ตระหนักรู้ในคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถนํามิติทางศาสนาในทุก
ศาสนามาดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งมสีตปิญัญาและสมัปชญัญะ 
             กจิกรรมที ่5 การสื่อสารร่วมกนัในครอบครวั  จนเกดิความรกั ความเขา้ใจ ความอบอุ่น
อนัเป็นสายใยรกัของครอบครวั  ซึง่จะป้องกนัเสมอืนเกราะป้องกนัอนัตรายจากการกระทําความผดิ
ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 
 
 
   
 
 
                    โครงการค่ายอบรมเยาวชนเพ่ืออนาคตของชาติ 
                 เป็นกจิกรรมโดยการเชงิรบัสาํหรบัเดก็และเยาวชน ทีม่พีฤตกิรรมแหง่การกระทาํผดิ ที่
บ่งชีช้ดัเจนว่าเป็นผูข้าดระเบยีบวนิัยในการดํารงชวีติ มคีวามกา้วรา้วและขาดองคค์วามรู ้ อนาคต
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ทางการศกึษา การงานอาชพี  ทาํใหม้แีนวโน้มในการกา้วเขา้สูพ่ฤตกิรรมรุนแรง และการเตบิโตเป็น
อาชญากรวยัหนุ่มในอนาคตได ้
                  รูปแบบของการดําเนินกจิกรรม เป็นการเขา้ค่ายพกัแรมคา้งคนื  10 วนั  โดยไดร้บั
ความรว่มมอืจากวทิยากรคณะบุคคลภายนอกผูเ้ชีย่วชาญสหวชิาชพี เพื่อเป็นวทิยากรในการจดัการ
อบรมโดยมมีวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. สรา้งจติสาํนึกและการตระหนกัรูใ้นการกระทาํความผดิ 
2. สรา้งระเบยีบวนิยัในการดาํเนินชวีติของตนเอง  ครอบครวัและสงัคม 
3. การเหน็คุณคา่ของตนเองและผูอ้ื่น 
4. สามารถอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นๆ ในสงัคม ไดอ้ยา่งปกตสิขุเชน่สจุรติชน 
5. รูจ้กัรกัษาสขุภาพกาย สขุภาพจติ ใหเ้ตบิโดยแขง็แรงตามวุฒภิาวะ 
6. มกีารสือ่สารเชงิสมัพนัธภาพ กบับุคคลในสงัคมอยา่งเขา้ใจและเป็นสขุ 
7. ได้รบัทราบและสามารถ ค้นหาศักยภาพเชิงบวก ปจัจัยเชิงลบของตนเอง จน

สามารถกา้วเขา้สูร่ะบบการศกึษา การฝึกอาชพีและการงานอาชพีได ้
8. รูจ้กัการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์  จนเกดิความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณไีทย 
9. เกดิความซาบซึง้ใจในสายใยรกัของครอบครวั 

 

                                                   

 

โครงการสานอาชีพช่างซ่อมรถจกัรยานยนต ์ยามาฮ่า  
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โครงการเข้าร่วมกิจกรรมพทุธมามกะ กบักรมศาสนา กระทรวงวฒันธรรม   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โครงการเข้ารบัการศึกษาภาคบงัคบั  และสายอาชีพ   

 
 

 
 

 
 
 
 

ทัง้หมดน้ี  คอืสิง่ทีค่ณะผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
มภีาคภมูใิจ  ในการดาํเนินกจิกรรมอยา่งมสีว่นรว่มกบัทุกภาคสว่นของสงัคมดว้ยความเป็นมอือาชพี
และนําประสบการณ์สู่การแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน  เราจะยงัคงมุง่มัน่ทุ่มเทสรา้งสรรคเ์ดก็
และเยาวชนทีด่ ีอนัเป็นอนาคตของชาตต่ิอไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

1.6   การประชุมกลุ่มสหวิชาชีพ ในกรณีเด็กและเยาวชนมีลักษณะพฤติกรรม
รุนแรง มกีารกระทาํผดิซํ้า ไมส่าํนึกในการกระทาํความผดิ ศาลอาจมคีาํสัง่ใหส้ง่เดก็และเยาวชนเขา้
สู่กระบวนการแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ศาลตัง้ขึ้น และถ้าผู้พิพากษา
เหน็ชอบกบัโปรแกรมบําบดัเดก็และเยาวชนตามรายงานของคณะกรรมการสหวชิาชพีฯ จะมคีําสัง่
ใหเ้ดก็และเยาวชนปฏบิตัิโดยอาจจะมคีําพพิากษาใหท้ําการคุมประพฤติไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ ศาลอาจมคีําสัง่ หรอืพพิากษาใหส้่งเดก็และเยาวชนไปฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบปิด
ต่อไป 

4.  นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ในส่วนของคดีครอบครวั 
ในส่วนคดคีรอบครวั ศาลเยาวชนและครอบครวักลางเลง็เหน็ว่าสถาบนัครอบครวั

เป็นสถาบนัหลกั จงึมุ่งที่จะระงบัหรอืยุตคิวามขดัแยง้ในครอบครวัอนัจะนําไปสู่การแตกแยก และ
หยา่รา้งของครอบครวั ซึง่จะเป็นสาเหตุหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน 
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แนวคิดและกระบวนการพฒันาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนว
กระบวนทศัน์ใหมฯ่ ในสว่นของคดคีรอบครวัมหีลกัการและวธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศจะจดัตัง้ 
“ศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวั” ขึน้ โดยศนูยด์งักล่าวน้ีจะรบัปรกึษาปญัหาครอบครบัและไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทในครอบครวัทัง้ทีย่งัไมม่กีารฟ้องคดต่ีอศาล และทีฟ้่องคดต่ีอศาลแลว้ 

2.2 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะประสานงาน
ร่วมมอืกบัสมาชกิเครอืข่ายพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวัที่จดัตัง้ขึน้ ประชาสมัพนัธ์ จดั
กจิกรรมส่งเสรมิการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั ชุมชนและแนะนํา เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้
คู่พพิาทในครอบครวัทราบถงึประโยชน์ของการไกล่เกลีย่ ระงบัขอ้พพิาทก่อนทีจ่ะมกีารฟ้องคดต่ีอ
ศาล และเชญิชวนใหคู้พ่พิาทไปใชบ้รกิารศนูยไ์กล่เกลีย่ ระงบัขอ้พพิาทในครอบครวัของศาล ซึง่การ
ไกล่เกลีย่จะดําเนินการโดยผูป้ระนีประนอมของศาล ทัง้น้ีการไกล่เกลีย่ประสบผลสาํเรจ็สามารถยุติ
ขอ้พพิาทได ้ย่อมนําไปสู่ความปรองดองในครอบครวั หากไม่สามารถยุตขิอ้พพิาทได ้คู่พพิาทยงั
สามารถนําคดฟ้ีองสูศ่าลได ้

2.3 ศาลเยาวชนและครอบครวัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคจะจดัใหม้มีาตรการ
ไกล่เกลีย่ในชัน้พจิารณาคด ีทีจ่ะใหค้รอบครวัทีฟ้่องคดต่ีอศาลเขา้สู่ระบบการไกล่เกลี่ย ซึง่การไกล่
เกลี่ยจะดําเนินการโดยผูป้ระนีประนอมของศาล โดยมุ่งเน้นที่จะยุตคิวามขดัแยง้ในครอบครวัโดย
คํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกนัในครอบครวั หากไม่อาจรกัษาสภาพของครอบครวัไวไ้ด ้
การหยา่ตอ้งเป็นธรรมและเสยีหายน้อยทีสุ่ด โดยใหคู้่พพิาทคาํนึงถงึอนาคตและสวสัดภิาพของบุตร
เป็นสาํคญั หากการไกล่เกลีย่สามารถบรรลุขอ้ตกลง คู่พพิาทจะทําสญัญายอมโดยผูป้ระนีประนอม
ของศาล และผูป้ระนีประนอมจะทาํรายงานเสนอผูพ้พิากษาเพื่อใหท้าํสญัญาประนีประนอมยอความ
และมคีําพพิากษาตามยอม แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกนัได้ ผู้ประนีประนอมจะทํา
รายงานเสนอผูพ้พิากษาเพือ่ใหม้คีาํสัง่สง่คดเีขา้สูก่ารพจิารณาคดตีามปกตต่ิอไป 

  การดําเนินกจิกรรมการป้องกนัแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟูและสงเคราะหเ์ดก็เยาวชนและครอบครวั  
ของคณะผู้พพิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลางมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา
เพื่อใหก้า้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวตัร  จากบทบาทการสงเคราะหแ์ละสทิธเิดก็กา้วสู่
ในช่วงมี 2547 – 2552  ซ่ึงเป็นช่วงแห่งการปฏิรปูการทาํงานสู่การปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์
และภาพลกัษณ์ในการดาํเนินกิจกรรมของผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง
ให้เป็นการทาํงานด้านการป้องกนั แก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟ ูเดก็เยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศ
ครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโลก ในการดูแลเดก็และเยาวชน ในรูปแบบของการ
ทํางานแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้กระทําความผิด พ่อแม่ผู้ปกครอง อีกทัง้ยังให้
ความสาํคญัต่อการเยยีวยาสภาพรา่งกายจติใจและทรพัยส์นิของผูเ้สยีหายในสงัคม โดยชุมชนเขา้มา
มสี่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการประสานสมัพนัธภาพที่ดใีห้กบักลุ่มบุคคลทุกระดบัใน
สงัคมอยา่งเป็นกระบวนการ การกลบัคนืสูส่งัคม (re-entry) และการจดัแผนการเยยีวยาแกไ้ขอยา่ง
เป็นระบบ  โดยเริม่จากกระบวนการจําแนกสบืค้นหาหาสาเหตุของการกระทําผดิเป็นรายบุคคล  
และจดัทาํแผนการแกไ้ขฟ้ืนฟูอยา่งหลากหลายทางเลอืกและเป็นเฉพาะรายบุคคล   
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อน่ึง สถานการณ์ในปจัจุบันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการ
ปกครองเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็  สง่ผลใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้รปูแบบใหมข่ึน้ในสงัคม มแีนวโน้มว่า
จะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้และอาจตามมาซึง่การสญูเสยีในทุกรปูแบบอนัเป็นความทุกขแ์ก่ทุกฝา่ย
ที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้เพื่อให้สถานภาพของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหรอืองค์กรที่มคีวามขดัแย้งในทุก
บรบิทของสงัคมจาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข เยยีวยา และฟ้ืนฟูสมัพนัธภาพสูค่วามสงบสนัตสิุข  คณะ
ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง จงึใหค้วามสาํคญัและ จดัใหม้กีระบวนการสง่เสรมิ
สนบัสนุนและพฒันาการขจดัการความขดัแยง้ในรปูแบบของการจดัการการขดัแยง้โดยสนัตวิธิอียา่ง
เหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยต่อไป 

  จะเห็นได้ว่าในปจัจุบัน พฒันาการทํางานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครวั ทัง้ในส่วน
คดอีาญาและคดคีรอบครวัของผูพ้พิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง กา้วสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล และดําเนินกิจกรรมรองรับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลาง พ.ศ. 2553   

6. นางประกายรตัน์ ตนัธีรวงศ์6 : ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุร ี
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั 

 ประวติัการเป็นผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั 
-  ดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั 

             ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ถงึปจัจุบนั 
-  ดาํรงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการผูพ้พิากษาสมทบ ในปี พ.ศ. 2546 
-  ดาํรงตําแหน่งรองประธานผูพ้พิากษาสมทบ ในปี พ.ศ. 2547 - 2549 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

- สมยันายสอนชยั สริารยิกุล เป็นผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชน
และครอบครวั ได้แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการพฒันากจิกรรมโครงการป้องกนั แก้ไข บําบดั 
ฟ้ืนฟู สู่การพฒันาเด็ก เยาวชนและครอบครวั (พ.ศ. 2546 – 2549) ด้านการสร้าง
เครอืข่ายในชุมชนของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั ตามคําสัง่ที ่
58/2546 

- สมยันางสาวรตันา กิตติพิบูลย์ เป็นผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวัดนนทบุรีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั ไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการจดัทาํแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิาร 3 ปี
ของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั ตามคาํสัง่ที ่7/2549 

                                                 
       

6 ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั. โครงการป้องกนั แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู สูก่ารพฒันาเดก็ 
เยาวชนและครอบครวั. 
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- เป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนทัศน์ใหม่ ปฏิบัติงานตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทใ์นศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกศาลคดเียาวชนและครอบครวั 

การดาํเนินงานในด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟูเด็กเยาวชนและครอบครวัของศาลจงัหวดั
นนทบรีุแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั  (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2553) 
ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ. 2540 – 2544 

 มกีารจดักจิกรรมในการแกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็เยาวชนและครอบครวั ดงัน้ี 

                 กิจกรรมในเชิงรกุ 

 ด้วยการไปใหค้วามรูเ้ดก็นักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมในจงัหวดันนทบุร ีโดยมกีารบรรยาย
สลบักบัการแสดงละครในเรื่องการใชส้ารเสพตดิและเป็นเหตุใหเ้ดก็เยาวชนตอ้งกระทาํความผดิโดย
ใชน้กัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมแหง่นัน้ๆแสดงและมกีารตอบปญัหาขอ้กฎหมายทีไ่ดบ้รรยายไป พรอ้ม
แจกรางวลัใหแ้ก่เดก็เยาวชนทีส่ามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

             กิจกรรมในเชิงรบั 

1. ไดม้กีารจดักจิกรรมค่ายต่างๆ อาท ิค่ายทหาร ค่ายพุทธบุตรแลว้แต่โอกาส รวมทัง้มกีาร
ทาํกจิกรรมครอบครวับาํบดับา้ง แต่ไมส่มํ่าเสมอ 

2. ไดม้กีารจดัใหม้กีารรบัรายงานตวัเดก็เยาวชนโดยผูพ้พิากษาสมทบเพือ่ตดิตามเงือ่นไขใน
การคุมความประพฤติเด็กเยาวชนที่ศาลให้โอกาสกลับคืนสู่ครอบครวัและชุมชนว่าปฏิบัติตน
ครบถว้นตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนดใหป้ฏบิตั ิเพือ่ใหก้ลบัตนเป็นคนด ี

3. ไดม้กีารจดักจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ อาท ิวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัฯใหก้บัเดก็เยาวชนในสถานพนิิจตลอดจนการจดัเวรทีไ่ปเยีย่มตดิตามเดก็เยาวชนในบา้น
แรกรบัและโรงเรยีนฟ้าใสและตามบา้นต่างๆ ของสถานพนิิจ 
 แต่ยงัมไิด้มกีารจดัทําโครงการที่มแีผนการปฏิบตัิการทํางานอย่างต่อเน่ืองตลอดจนการ
ประเมนิผลอยา่งเป็นรปูธรรมแต่ประการใด 

ระยะท่ี 2  ปี พ.ศ. 2545 – 2549  

           ได้มกีารจดัทําแผนแม่บทโครงการป้องกนั แก้ไข บําบดัฟ้ืนฟูสู่การพฒันาเด็กเยาวชนและ
ครอบครวัขึ้นมานับเป็นแผนแรกที่มีแผนการปฏิบตัิงานอย่างครบวงจรโดยแผนน้ีเกิดขึ้นภายใต้
แนวความคดิหลกัๆ หลายประการดงัต่อไปน้ี 
           1. คณะกรรมการกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในโครงการน้ีได้รบัการออกแบบมาเพื่อรองรบัการ
ทํางานทุกอย่างเป็นวงจรเชื่อมโยงกนั โดยสามารถแบ่งเป็นการเชื่อมโยงภายในและการเชื่อมโยงสู่
ภายนอก 
                การเช่ือมโยงภายใน  หมายความว่า  บรรดากรรมการกิจกรรมต่างๆที่กําหนดไว้ใน
โครงการน้ีจะมภีารกจิและกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกนั เป็นส่วนเสรมิกนัและกนัอย่างครบวงจร ภายใต้
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กลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจนคอืแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มเดก็เยาวชนทีย่งัไม่กระทําผดิและกลุ่มเดก็
เยาวชนทีท่าํผดิมาแลว้ 

                การเช่ือมโยงสู่ภายนอก หมายความว่า แผนแม่บทโครงการน้ีไดร้บัการออกแบบมาโดย
เน้นการเชื่อมโยงทรพัยากรจากภายนอกมาเสรมิภารกจิและการดาํเนินกจิกรรมของกรรมการต่างๆ 

นอกจากน้ียงัไดเ้ชื่อมโยงเพือ่สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งองคก์รภาครฐัและเอกชนเพื่อใหเ้ป็นแหล่งในการ
ตดิตามสอดส่องกลุ่มเดก็ทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

 2. แผนแมบ่ทโครงการน้ีไดก้าํหนดใหม้กีารเชื่อมโยงกระบวนพจิารณาคดอีาญาและคดแีพง่
เกี่ยวกบัครอบครวัเข้ากบักิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อให้กระบวนพจิารณาคดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครวัที่มุ่งจะแก้ไขเด็กเยาวชน
มากกวา่การลงโทษ 

 3. แผนแมบ่ทโครงการกําหนดใหผู้พ้พิากษาสมทบทีท่าํกจิกรรมในโครงการน้ีต่างกเ็ขา้รว่ม
ในกจิกรรมตามความสมคัรใจและความถนัดงานทัง้ยงัไดม้กีารจดัการฝึกอบรมใหค้วามรูอ้ย่างเป็น
ระบบ เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการทาํกจิกรรมเป็นระยะๆ 

 4. แผนแมบ่ทโครงการทีไ่ดร้บัการออกแบบใหม้กีารจดัองคก์รทีช่ดัเจนมคีณะกรรมการผูร้บั
หน้าที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ ภายใต้การอํานวยการของคณะกรรมการผู้
พพิากษาสมทบ อนัมปีระธานผูพ้พิากษาสมทบกํากบัดูแล และดําเนินการโดยขึน้ตรงต่อผูพ้พิากษา
หวัหน้าศาล 

ด้วยหลกัการดงักล่าว จึงได้รวมกนัก่อเป็นรูปโครงการป้องกนั แก้ไข บําบดัฟ้ืนฟู สู่การ
พฒันาเดก็เยาวชนและครอบครวั ทีม่ลีกัษณะแผนงานและกจิกรรมต่างๆ ทีป่ระกอบไปดว้ย 

วิสยัทศัน์ 

 ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั อาํนวยความยุตธิรรมดว้ยความสะดวก
รวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความสามารถอย่างสอดคล้องกบัสภาวะที่แท้จริงของเด็กเยาวชนและ
ครอบครวั 

พนัธกิจ 

พนัธกจิ 1 พฒันาโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ ทัง้บุคลากรและสิง่แวดลอ้มใหม้คีุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการกระจายอาํนาจ และจดัระบบการกาํกบัตดิตามและประเมนิผลใหเ้กดิขึน้ทุกฝา่ยงาน 

พนัธกจิ 2 ป้องกนั แกไ้ข บาํบดัฟ้ืนฟู เยาวชน และครอบครวัทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่ง
ทัว่ถงึเทา่เทยีมกนั 

พนัธกจิ 3 พฒันากลไกและประสานประโยชน์กบับุคคล องคก์ร และชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้
ต่อการดาํเนินงานต่างๆ ของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั 
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วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อใหเ้ดก็ละเยาวชนที่เขา้มาสู่กระบวนการของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัไดร้บัความยุตธิรรมมกีารพฒันาบุคลกิภาพเพื่อใหส้งัคมยอมรบั สรา้งความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ปลูกสาํนึกในความเป็นไทย รูจ้กัดาํรงชวีติอยา่งมคีุณค่า มสีุขภาพทีด่ ีปลอดจากอบายมุขและสิง่
เสพตดิ 

2. เพื่อใหบุ้คลากรทุกฝา่ยงาน ของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวัไดร้บัการ
พัฒนาความสามารถอย่างต่อเน่ือง มีความมุ่งมัน่ในอาชีพการงาน และสามารถดํารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีได ้

3. เพื่อให้บรกิารความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการต่างๆของศาลจงัหวดันนทบุรี
แผนกคดเียาวชนและครอบครวั การจดัสภาพแวดล้อม และสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรยีนรูแ้ละปลกูฝงัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ก่เดก็และเยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน 

4. เพื่อใช้นโยบายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัของรฐั สํานักงานศาลยุติธรรม ศาล
เยาวชนและครอบครวักลาง และศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั ให้เอื้อต่อการ
อาํนวยความยุตธิรรม สวสัดกิาร การสงเคราะห ์และการสนบัสนุนใหเ้กดิการทาํงานอย่างมสีว่นรว่มใน
ดา้นการใชท้รพัยากรต่างๆใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั 
เป้าหมาย 

1. การพจิารณาคดีจะสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรมและปรมิาณคดจีะคงค้างไม่เกินร้อยละ 10 

ภายในปี พ.ศ.2549 
2. การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหแ์ก่เดก็ เยาวชน และครอบครวัใหส้อดคล้องกบัความ

ตอ้งการและสภาวะทีแ่ทจ้รงิ โดยเดก็และเยาวชนจะไมก่ลบัไปกระทาํความผดิซํ้าอกี 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชน

และครอบครวัอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นทัง้จุดอ่อนและจุดแขง็ของศาลรวมถงึสงัคมที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และแผนกลยุทธข์องศาลยุตธิรรม ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2545 – 2549 (ทบทวนครัง้ที ่
1 พ.ศ. 2546) จงึไดก้าํหนดยทุธศาสตรใ์นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เร่งพฒันาโครงสร้างระบบบรหิารจดัการที่เน้นการมสี่วนร่วม ให้มกีารนําระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชโ้ดยใหม้กีารกระจายอาํนาจและสรา้งระบบตดิตามประเมนิผลทัง้ระบบ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาคุณภาพดา้นการบรกิาร การประสานงาน และประชาสมัพนัธท์ัง้ภายในและ
ภายนอกในรปูแบบทีห่ลากหลาย โดยใหเ้ขา้ถงึทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยุทธศาสตรที์่ 3  เร ่งพฒันาบุคลากรทุกระดบัใหม้คีวามพรอ้มมศีกัยภาพเพยีงพอในการ
ปฏบิตังิาน 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 เสรมิสรา้งสมรรถนะขององคก์ร และเครอืขา่ยภายนอกองคก์ร 



181 
 

 ดงันัน้จะเห็นว่าขณะนัน้ยงัไม่มีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยาแก้ไขหรือเชิง
สมานฉนัท ์(Restorative Justice) มาใช ้ 
 ต่อมาในปี 2547 ได้มกีารทบทวนแผนแม่บท โครงการป้องกนัแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู สู่การ
พฒันาเดก็เยาวชนและครอบครวัขึน้มาอกีครัง้ โดยผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดี
เยาวชนและครอบครวัขณะนัน้ คอื นายสอนชยั  สิราริยกลุ ไดม้คีวามคดิรเิริม่ดาํเนินกจิกรรมใหม่ๆ  

ทีม่ไิดอ้ยูใ่นแผนงานของแผนแมบ่ท โครงการมกีารเพิม่กจิกรรมอกีหลายกจิกรรมทีส่าํคญั คอืการนํา 

กจิกรรมการประชุมกลุ่มเยยีวยาในคดอีาญา (Healing Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของ
กระบวนการยตุธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ขหรอืเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) มาใชร้วมทัง้ยงัไดม้ี
การปรบัเปลีย่นเน้ือหาของการดาํเนินกจิกรรม เช่นกจิกรรมไปใหค้วามรูก้บัเดก็นักเรยีนในโรงเรยีน 

รวมทัง้ไดม้กีารเพิม่เตมิกจิกรรมเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายให ้ครู อาจารยใ์นโรงเรยีนดว้ย และ
ต่อมากไ็ดม้กีารนําความรูใ้นเรื่องการนําแนวคดิกระบวนการยุตธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ข (Restorative 
Justice) ไปจดัการความขดัแยง้ใหก้บั คร ูอาจารย ์ผูป้กครอง และนกัเรยีน จนปจัจุบนัมกีารตัง้ศูนย์
ไกล่เกลีย่เพื่อเยยีวยาแกไ้ขในโรงเรยีนประจาํจงัหวดั ประกอบกบัขณะนัน้ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนก
คดีเยาวชนและครอบครวัได้รบัเงนิสนับสนุนให้ทําโครงการ ป้องกนั แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู มาจาก
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์เป็นจาํนวนเงนิถงึ 2 ลา้นบาท  
 มีการจัดทําวิจัยโครงการน้ีซึ่งก็ได้มีการให้ รศ .ดร .สุพักตร์ พิบูลย์และคณะจาก
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชเขา้มาทาํวจิยั และไดม้กีารตดิตามประเมนิผลจนไดผ้ลสรุปจากการ
วจิยัว่าโครงการน้ีเป็นที่พงึพอใจ โดยภาพรวมสามารถดําเนินได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งขณะนัน้
แผนแม่บทมทีัง้สิน้ 6 โครงการ 3 กจิกรรมและไดด้ําเนินกจิกรรมมาจนครบแผนงานในปี 2549 และ
ไดร้บัคาํชมเชยจาก UNESCAP (คณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่เอเชยีและแปซฟิิก) ว่าการ
ดาํเนินงานในการนําชุมชนมามสีว่นรว่มในการแกไ้ขเดก็เยาวชนโดยเฉพาะในกระบวนการยุตธิรรม
เชงิเยยีวยาแกไ้ข (Restorative Justice) ซึง่ต่อมาในปี 2550 UNESCAP ไดม้จีดหมายยนืยนัมายงั
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (นายสุวิทย ์ พรพานิช) ว่างานของศาลจงัหวดั
นนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวัว่าสามารถเป็นต้นแบบใหป้ระเทศที่พฒันาแล้วและยงัไม่
พฒันาใชเ้ป็นแบบอยา่งได ้   
            ในปี 2548 ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ร ับการมอบหมายจาก         

นายศิริชยั  จนัทรส์ว่าง อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ในขณะนัน้ใหจ้ดัการ
ประชุมวิชาการว่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ในการทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้กับ            

ผูพ้พิากษาสมทบทัว่ประเทศ ที่มหีลกัการและเหตุผลว่า ศาลเยาวชนและครอบครวัไดจ้ดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ.2495 เพื่อใหม้รีะบบการดําเนินกระบวนการยุตธิรรมทัง้ทางแพ่งและทาง
อาญาสําหรบัเดก็เยาวชนและครอบครวัโดยเฉพาะแตกต่างจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ตามปกต ิตลอดเวลาที่ล่วงเลยมา จะเหน็ไดว้่าไม่เพยีงแต่สภาพปญัหาที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัเดก็ 

เยาวชนและครอบครวัจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยุ่งยาก ซบัซอ้นและซํ้าซ้อนมากขึน้จนกลายเป็น
ปญัหาสงัคมทีทุ่กภาคส่วนต่างต้องร่วมมอื ระดมสรรพกําลงัเพื่อขจดัปดัเป่าปญัหาเหล่าน้ี แมแ้ต่ใน
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แวดวงกระบวนการยุตธิรรมสําหรบัเดก็ เยาวชน และครอบครวัเองไม่ว่าในระดบัระหว่างประเทศ 

หรือในประเทศไทยเอง ก็มีพฒันาการไปเป็นอนัมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวโดยเฉพาะ 

ในทางแพ่งนัน้ กม็รีะบบกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกเพื่อใหคู้่ความสามารถยุตขิอ้พพิาทภายใน
ครอบครวัไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สงูสุดของเดก็และเยาวชน ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลกัการ
ของ Alternative Dispute Resoluton (ADR) ซึง่ในปจัจุบนัศาลยุตธิรรมต่างๆในประเทศไทย รวมทัง้
ศาลเยาวชนและครอบครวั ต่างกไ็ดร้บัเอาแนวคดิและแนวทางการระงบัขอ้พพิาทดว้ยการไกล่เกลีย่ 

(Mediation) มาใช ้ในสว่นของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเอง กเ็กดิมแีนวคดิการดาํเนินกระบวน
พจิารณาดว้ยหลกัการทีเ่รยีกวา่ Restorative Justice (RJ.) ซึง่กม็วีธิกีารต่างๆภายใตแ้นวความคดิน้ี
ทีใ่ชก้นัอยูใ่นหลายประเทศทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นวธิกีาร Family Group  Conferencing , Sentencing 
Circle , Victim – Offender Mediation สาํหรบัในศาลเยาวชนและครอบครวัของไทยเอง หากจะ
ตรวจสอบดรูะบบการพจิารณาพพิากษาคดตีามกฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครวั รวมทัง้ระบบ
การทํางานที่เป็นทางปฏบิตั ิ(Practices) ที่ปฏบิตักินัอยู่ในศาลน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน เรากจ็ะพบว่า
แท้จริงแล้ว ในทางปฏิบัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ได้มีวิธีการที่อยู่ในบริบทของแนวคิด 

Restorative Justice น้ี เช่นกนั ไมม่ากกน้็อย ไมว่่าจะเป็นการทีเ่รามรีะบบการใชผู้พ้พิากษาสมทบ
ซึง่เสมอืนหน่ึงเป็นตวัแทนจากชุมชนมารว่มในการพจิารณาพพิากษาคด ีการใชว้ธิกีารอบรมแนะนํา
สัง่สอน ช่วยเหลอืผา่นทางกระบวนพจิารณาในหอ้งพจิารณาคด ีหรอืผ่านทางโครงการหรอืกจิกรรม
ต่างๆทีด่าํเนินการกนัอยูเ่ป็นนิจในศาลเยาวชนและครอบครวัทุกศาล หรอืแมแ้ต่การใชว้ธิกีารใหเ้ดก็ 

หรอืเยาวชนแสดงความรู้สกึสํานึกผดิต่อบิดามารดา ผู้ปกครองของตน และการกล่าวคําขอโทษ 

(Apology) ต่อบดิามารดา ผูป้กครอง หรอืแมแ้ต่ผูเ้สยีหาย กระนัน้กต็าม การปฏบิตัทิีด่ําเนินมาเป็น
เวลาชา้นานในศาลเยาวชนและครอบครวัดงักล่าวมานัน้ กอ็าจกล่าวไดว้่าเน้นหนกัไปในทางปฏบิตัทิี่
ไม่มรีูปแบบระเบยีบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทัง้ไม่ปรากฏว่ามกีารรวบรวมการปฏบิตัิเหล่านัน้ไว้
อย่างเป็นระบบ ระเบยีบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหพ้อทีจ่ะใชอ้า้งองิ คน้ควา้ หรอืแมแ้ต่นํามาใชเ้ป็น
แบบอย่างอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุดงักล่าวมาน้ี จึงเป็นที่เห็นได้ว่า ในท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเชิงสงัคม และในเชิงกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเด็กเยาวชนและ
ครอบครวัโดยเฉพาะ รวมทัง้ในท่ามกลางกระแสความสนใจ เฝ้าสงัเกตและตดิตามการทํางานของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั ทัง้โดยองคก์รในกระบวนการยุตธิรรมดว้ยกนัเอง องคก์รพฒันาเอกชน 

และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัเด็ก เยาวชนและครอบครวั ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาล
เยาวชนและครอบครวัจงึหลกีเลีย่งเสยีมไิดท้ีจ่ะดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพือ่ใหเ้กดิและใหเ้หน็ถงึ
การเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรมต่อกระบวนการยุตธิรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชัน้ศาล 

การประชุมวชิาการจงึไดเ้กดิขึน้ในโอกาสน้ี โดยประกอบดว้ยหวัขอ้การประชุมหลกั 5 หวัขอ้ คอื 
1. การใหค้าํปรกึษาและวางแผนเพือ่การเยยีวยา แกไ้ข บาํบดัและฟ้ืนฟู 
2. การประชุมกลุ่มเยยีวยา 
3. การสรา้งเครอืขา่ยในชุมชน 
4. มาตรฐานและแนวปฏบิตัขิองผูพ้พิากษาสมทบในกระบวนทศัน์ใหม ่
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5. การไกล่เกลีย่คดคีรอบครวั  
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด และทางปฏิบัติในหัวข้อหลักทัง้ 5 หัวข้อสู่สาธารณะ 

โดยเฉพาะบุคคลากรทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัภารกจิของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 2. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมการประชุมได้แสดงความคดิเหน็ เพื่อนําสิง่ที่เป็นประโยชน์ไป
ปรบัปรงุ 
 3. เพื่อใหศ้าลเยาวชนทัว่ประเทศนําไปปรบัใชใ้นศาลของตนในฐานะทีเ่ป็นนโยบายของศาล
เยาวชนและครอบครวั 
 4. เพือ่นําเอาหลกัการแนวคดิและทางปฏบิตัทิีนํ่าเสนอน้ีไปบรรจุไวใ้นกฎหมายทีก่ําลงัอยูใ่น
ระหวา่งการแกไ้ข   

 ทัง้น้ีเพื่อใหนํ้าแนวคดิการสรา้งเครอืข่ายชุมชน  การประชุมกลุ่มเยยีวยาไปใช ้รวมทัง้การ
ใหค้าํปรกึษาและวางแผนเพื่อการเยยีวยาแกไ้ขบําบดั ฟ้ืนฟูเดก็เยาวชนและมาตรฐานการปฏบิตัติน
ของผูพ้พิากษาสมทบในกระบวนทศัน์ใหม ่มาเผยแพร่ให้ศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศ
ได้ใช้เป็นแนวปฏิบติัการประชุมครัง้นัน้ ถือว่าเป็นจดุเปล่ียนของศาลเยาวชนและครอบครวั
ท่ีมีการนําแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ อาทิ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้มีการนําแนวคิด
การดาํเนินกระบวนการพิจารณาด้วยหลกัการท่ีเรียกว่า Restorative Justice ซ่ึงมีวิธีการ
ต่างๆ และภายใต้แนวคิดน้ีได้นํามาใช้อยู่หลายประเทศ และขณะนัน้ในประเทศไทยกไ็ด้มี
การเร่ิมนํามาใช้ ดงันัน้จากการท่ีศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครวัได้เร่ิม
นํารปูแบบการประชุมกลุ่มท่ีเรียกว่าการประชุมกลุ่มเยียวยา (Healing Conference) มาใช้
เพ่ือเป็นมาตรการในการแก้ไขเดก็เยาวชนแบบเป็นองคร์วม คือนําบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

ผู้เสียหาย ผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัคดีโดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและปรากฏอยู่ในงานของ
แผนยทุธศาสตรก์ารแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2550 – 2553) 

ระยะท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2550 – 2553 

ศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครวัได้เริ่มนํารูปแบบการประชุมกลุ่มที่
เรยีกว่าการประชุมกลุ่มเยยีวยา (Healing Conference) มาใชเ้พื่อเป็นมาตรการในการแกไ้ขเดก็
เยาวชนแบบเป็นองคร์วม คอืนําบดิา มารดา ผูป้กครอง ผูเ้สยีหาย นําผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัคดโีดยเฉพาะ
ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม และไดนํ้าไปกําหนดอยู่ในงานของแผนยุทธศาสตรก์ารแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู
เดก็และเยาวชน ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2550 – 2553) 
         ประกอบด้วย 
           -  งานในแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัที ่2 ม ี7 งาน 
  -  งานสนบัสนุนการทาํงานตามแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัที ่2 ม ี2 งาน 
          สาระสาํคญัของแผนโดยสรปุ 

วิสยัทศัน์ 
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  ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดีเยาวชนและครอบครวั อํานวยความยุติธรรมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของเดก็เยาวชน ควบคู่กบัประโยชน์สงูสุดของสงัคมไทย ดว้ยการพจิารณาพพิากษา
คดทีี่มุ่งเน้น การป้องกนั แก้ไข บําบดัฟ้ืนฟู เดก็เยาวชนใหก้ลบัตนเป็นพลเมอืงด ีและธํารงไว้ซึ่ง
สถาบนัครอบครวั 

ยทุธศาสตร ์

  เพื่อให้บรรลุวิสยัทศัน์ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดีเยาวชนและครอบครวัจึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานโดยนําระบบการป้องกัน แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็ก เยาวชนและ
ครอบครวัมาใชร้่วมกนัการจดัสวสัดกิารต่างๆทางสงัคมขงิรฐั (Social Welfare) ควบคู่กบัการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้เสรมิกระบวนการพจิารณา
พพิากษาคดขีองศาล ทัง้น้ีเพื่อใหบ้รรลุถงึเจตนารมณ์ของการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั โดย
กาํหนดยทุธศาสตรใ์นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตรท์ี1่ การรกัษาความเขม้แขง็และมุ่งสู่ความเป็นเลศิในการอํานวยความยุตธิรรม 
เพือ่การพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวั (ประกอบดว้ยงานแผนแมบ่ทโครงการป้องกนั แกไ้ข 
บาํบดั ฟ้ืนฟู สูก่ารพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชน และครอบครวั ทัง้ 7 งาน) 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสนับสนุนและพฒันาความร่วมมอืดา้นการสรา้งและประสานเครอืข่าย
เพื่อการพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทัง้องค์กรภาครัฐ และเอกชนพร้อมทัง้นํา
กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์ (Restorative Justice) และกระบวนการไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พพิาทมาใชคู้่ขนานกบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาสําหรบัเดก็เยาวชน (ประกอบดว้ยงานสรา้ง
ประสานเครอืข่าย เพื่อพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชน และครอบครวั งานประชุมกลุ่มเยยีวยา (Healing 
Conference) งานไกล่เกลี่ยเพื่อฟ้ืนฟูสมัพนัธภาพและเยียวยาคู่ความในคดีอาญา และงานสห
วชิาชพี) 
 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การบูรณาการการทํางานร่วมกนัในโครงการป้องกนั แกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู สู่
การพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวั (ประกอบดว้ยงานป้องกนัการกระทําความผดิของเดก็
และเยาวชน งานสรา้งเครอืข่ายเพื่อพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนละครอบครวั งานไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พพิาท งานใหค้ําปรกึษาเชงิจติวทิยางานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมพืน้ฐานของเดก็และเยาวชน งาน
ประชุมกลุ่มเยยีวยา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในกิจการงานในแผนแม่บท
โครงการป้องกนั แก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟู สู่การพทิกัษ์สิทธิเด็กเยาวชนและครอบครวัของศาล อาท ิ      
ผูพ้พิากษา ผู้พพิากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ อาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์สทิธิเดก็ เยาวชนและ
ครอบครวัของศาลฯ (ประกอบดว้ยงานบรหิารจดัการและงานวชิาการตดิตามประเมนิผล) 

พนัธกิจ 

 1. การอํานวยความยตธิรรมมุง่เน้นในเรื่องสทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวัรวมทัง้การไกล่เกลีย่
และระงบัขอ้พพิาทตลอดจนการคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหาย 
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 2. การประสานความร่วมมอืทุกภาคส่วนของสงัคมทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชนในลกัษณะ
การทํางานในรูปแบบ  “เครอืข่าย”  และการนํากระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) มาใชค้วบคู่กบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาสาํหรบัเดก็ เยาวชนปกตเิสรมิดว้ยระบบการ
จดัสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare) ของรฐั 
 3. การบูรณาการการทํางานร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการในแผนแม่บทโครงการป้องกนั 
แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟูเพือ่การป้องกนั แกไ้ข บาํบดั ฟ้ืนฟู เดก็เยาวชนและครอบครวั 
 4. การเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในด้านกจิกรรมเพื่อใหก้ารทํางานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิผูพ้พิากษาสมทบ เจา้หน้าทีศ่าลฯ อาสาสมคัรเครอืข่ายพทิกัษ์สทิธเิดก็
เยาวชนและครอบครวัของศาล 
 
 

ผลผลิตและตวัช้ีวดั 

 ดา้นคุณภาพ 
 1. เดก็ เยาวชนและครอบครวัที่ผ่านเขา้สู่กระบวนการพจิารณาพพิากษาของศาลจงัหวดั
นนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวัจะไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายควบคู่กบัการคุม้ครองทาง
สงัคม ก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดทีัง้ทางตรงและทางออ้มในการป้องกนัการกระทําความผดิและ
ปญัหาครอบครวัแตกแยกล่มสลาย ทัง้เป็นการส่งเสรมิครอบครวั และชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พรอ้มทีจ่ะ
ดแูลสมาชกิในครอบครวัและชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 
 2. เด็ก เยาวชนที่กระทําความผดิได้มโีอกาสกลบัตวั แก้ไขความเสยีหายที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง และสามารถกลบัคนืสู่ครอบครวัและชุมชนไดด้ว้ยการยอมรบัจากชุมชนละสงัคม 
อกีทัง้ผูเ้สยีหายที่ไดร้บัการเยยีวยาความเสยีหายและความรูส้กึเป็นการฟ้ืนฟูจติใจและเสรมิสรา้ง
สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูก้ระทาํผดิกบัผูเ้สยีหาย 
 3. ครอบครวั ชุมชน ครู อาจารย ์นักเรยีน มสี่วนช่วยขยายผลในเรื่องความรู ้ความเขา้ใจ
กฎหมายสาํหรบัเดก็ เยาวชนและวธิรีะงบัขอ้พพิาทในลกัษณะการทํางานในรปูแบบ “เครอืขา่ย” ซึง่
สง่ผลในเชงิป้องกนัปญัหาเดก็และเยาวชนไม่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระทาํความผดิในดา้นต่างๆ และ
อยูใ่นความขดัแยง้รวมทัง้ไมใ่หต้กเป็นเหยื่อของการกระทาํความผดิโดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ เยาวชน 
ทีผ่่านเขา้มาในกระบวนการยุตธิรรมจะไดร้บัการแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาดว้ยระบบการสรา้ง
เครอืขา่ยเพือ่การพทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวั จนสามารถคนืสูค่รอบครวัและชุมชนไดด้ว้ย
ความชอบธรรมและเป็นปกตสิขุ ไมห่วนกลบัมาทาํความผดิซํ้าอกี 
 4. บุคลากรทุกฝ่ายงานของศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดีเยาวชนและครอบครวั อาทิ ผู้
พพิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ เจา้หน้าทีข่องศาล เป็นตน้ ไดร้บัการสนบัสนุนกระบวนการทาํงานดา้น
ระบบงานธุรการ งานขอ้มูลสารสนเทศและการจดัหางบประมาณเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานตลอดจนการพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง มคีวามมุ่งมัน่ในอาชพี สามารถ
ดาํรงไวซ้ึง่จรรยาบรรณและเกยีรตภิมูแิหง่วชิาชพีไดอ้ยา่งทีส่งัคมใหค้วามคาดหวงั 
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ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาของโรงเรียนในจงัหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนประมาณปีละ 3,000 – 4,000 คนและอาสาสมคัรเครอืข่ายชุมชน จํานวน 600 คน จาก 6 
อาํเภอในจงัหวดันนทบุร ีรูจ้กัป้องกนัตนเองไมใ่หเ้ขา้สูก่ระบวนการกระทาํความผดิในดา้นต่างๆ และ
เขา้ใจในกระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็ เยาวชน 
 2. เครอืข่ายเพื่อพทิกัษ์สทิธิเด็ก เยาวชนและครอบครวัได้มีส่วนร่วมในการป้องกนัการ
กระทําความผิดและแก้ไขพฤติกรรมความขดัแย้งของเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน 
ตลอดจนเฝ้าระวงัมใิห ้เดก็ เยาวชนทีก่ระทาํความผดิและผา่นเขา้มาในกระบวนการยุตธิรรม กระทาํ
ความผิดซํ้า ซึ่งเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครวั ประกอบไปด้วยเครือข่าย 4 
ประเภท คอื 
        2.1 อาสาสมคัรเครอืขา่ยชุมชนของศาล จาก 6 อาํเภอในจงัหวดันนทบุร ีอาํเภอละ 20 
คน รวม 120 คน 
        2.2 เครอืข่าย ครู อาจารย ์จากโรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาจงัหวดันนทบุร ีจํานวน 
17 โรงเรยีน ๆละ 4 คน รวม 68 คน 
        2.3 เครอืข่ายผู้ปกครองนักเรยีนในระดบัมธัยมศึกษาจงัหวดันนทบุร ี17 โรงเรยีน 
โรงเรยีนละ 4 คน รวม 68 คน 
        2.4 เครอืขา่ยเยาวชน ซึง่เป็นนกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจงัหวดันนทบุร ี17 
โรงเรยีน ๆ ละ 1 คน รวม 170 คน 
 3. เด็ก เยาวชน ที่กระทําความผิดจนมคีดีมาสู่ศาลฯและถูกควบคุมความประพฤติต้อง
รายงานตัวที่ศาลฯ จํานวน 200 – 300 คนต่อปี และขาดทุนทรพัย์ได้รบัการช่วยเหลือในด้าน
ทุนการศกึษา ทุนละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชพี 10 ทุน ๆ ละ 3,000บาท ปีละ 20 ทุน รวม 
3 ปี 60 ทุน 
 4. เดก็ เยาวชนทีไ่ดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว จาํนวน 60 คนต่อปี ทีผ่า่นการเขา้รว่มกจิกรรม
พฒันาครอบครวัดศีรเีมอืงนนท ์ไดต้ระหนกัถงึผลแหง่การกระทาํทีต่นก่อขึน้ 
 5. เดก็ เยาวชนทีอ่ยู่ระหว่างคุมประพฤต ิทัง้ก่อนและหลงัมคีําพพิากษา จํานวน 50 คน ที่
เขา้รว่มกจิกรรมพฒันาเดก็และเยาวชนดา้นจรยิธรรม คุณธรรม และสรา้งเสรมิวนิยั (ค่ายเยาวชน) มี
ระเบยีบ วนิัย มคีุณธรรม จรยิธรรม และมจีติสาํนึกและความรูส้กึทีด่งีามต่อบุพการ ีผูม้พีระคุณและ
เพือ่นมนุษย ์
 6. คู่ความที่เขา้สู่การไกล่เกลี่ยคดแีพ่งที่เกี่ยวกบัครอบครวัและคดอีาญา จํานวน 240 คด ี
ต่อ 3 ปี (80 คดต่ีอปี) 
 7. คูค่วามทีเ่ขา้สูก่ารประชุมกลุ่มเยยีวยา จาํนวน 120 คดต่ีอ 3 ปี (40 คดต่ีอปี) 
 8. คูค่วามทีเ่ขา้สูก่ารประชุมกลุ่มสหวชิาชพี จาํนวน 30 คดต่ีอ 3 ปี ( 10 คดต่ีอปี) 
การรายงานผลและการประเมนิผล 
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การรายงานผล 

 1. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบแต่ละโครงการ รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการผูพ้พิากษา
สมทบ และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล เมือ่เสรจ็สิน้การดาํเนินงานตามกจิกรรมภายในเวลา 1 เดอืน 
 2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบรายงานความสาํเรจ็เป็นราย 6 เดอืน ต่อผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลฯ 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั และหรือองค์กรที่
สนบัสนุนงบประมาณ 
 3. ศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั สรุปผลการดําเนินงานและเผยแพร่
เป็นรายปี 
 
 

การประเมินผล 

        1. ประเมนิแผนยทุธศาสตร ์
        2. ประเมนิผลตามสภาพจรงิและตามแบบแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้วดัผลสมัฤทธิข์องงาน 
           แผนแม่บท โครงการป้องกัน แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู สู่การพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชนและ
ครอบครวัประกอบดว้ย 7 งาน ดงัน้ี 
  1. งานป้องกนัการกระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน 
  2. งานสรา้งและประสานเครอืขา่ยเพือ่พทิกัษ์สทิธเิดก็ เยาวชนและครอบครวั 
  3. งานใหค้าํปรกึษาเชงิจติวทิยา 
  4. งานประชุมกลุ่มเยยีวยา (Healing Conference) 
  5. งานสหวชิาชพี 
  6. งานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพืน้ฐานของเดก็และเยาวชน 
  7. งานไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

   แม้ว่าศาลจังหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั จะได้บรรจุแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยาแก้ไข (RESTORATIVE JUSTICE) ในรปูแบบการประชุมกลุ่ม
เยียวยา (HEALING CONFERENCE) ในลกัษณะเดียวกบัมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดี
อาญาใน “พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ.
2553” ไว้ในแผนยุทธศาสตรก์ารแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2550 – 

2553) เป็น 1 ใน 7 งาน ของแผน และดาํเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 แต่เป็นทีน่่าเสียดายว่า
มีการหยุดดาํเนินการในปีพ.ศ. 2551 เนือ่งจากเห็นว่ายงัไม่มีกฎหมายบญัญติัรบัรองการ
ดาํเนินการในเรือ่งดงักล่าวไว้อย่างชดัเจน 
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ภาพกิจกรรมของศาลจงัหวดันนทบรีุแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั 
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7. นางอาภรณ์  สายเช้ือ : ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ
สํานักงานศาลยุตธิรรม และเป็นผูอ้ํานวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิ 
ยาเสพตดิ ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

 ประวติัการทาํงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  

- ดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิสาํนกังานศาลยตุธิรรม ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2544 จนถงึปจัจุบนั 

 นโยบายและดาํเนินงานด้านการแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟแูละติดตามเดก็และเยาวชน 

                 ภายหลงัเมื่อสาํเรจ็การศกึษาอุดมศกึษาเมื่อปี พ.ศ. 2509 เขา้รบัราชการสงักดักอง
แพทย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
กระทรวงยุตธิรรมมาโดยตลอดและไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรกัษาการผูอ้าํนวยการกอง
แพทย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2544 ต่อจากนัน้ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ภายหลงัเมื่อศาล
ยุติธรรม แยกออกจากกระทรวงยุตธิรรมแล้ว ได้โอนยา้ยมาสงักดัสํานักงานศาลยุตธิรรม 
และไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิก่อน
และหลงัเกษยีณอายรุาชการเป็นตน้มาจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั 

          นอกจากน้ี ระหว่างรบัราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้รบัการยกย่องประกาศเกยีรติ
คุณ เป็นขา้ราชการดเีด่น ประจําปี 2526 จากกระทรวงยุตธิรรม กบั สํานักงาน ก.พ. และ
ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศบุคคลตวัอยา่งแหง่ปีประจาํปี พ.ศ. 2549 สาขาขา้ราชการบาํนาญผูท้าํ
คุณประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตจิากคณะกรรมการพจิารณาบุคคลตวัอยา่งแหง่ปี 

 โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิสาํนกังานศาลยุตธิรรม จากคณะกรรมการ ก.ต. และ
จากคณะกรรมการ ก.อ. เพื่อทําการตรวจร่างกายและจติใจของผู้สมคัรสอบคดัเลอืกเพื่อ
ดาํรงตําแหน่งผูช้ว่ยฯ ผูพ้พิากษา อยัการผูช้ว่ย และผูพ้พิากษาสมทบ 

          ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ สงัคมและประเทศชาติ 
                จากประสบการณ์ในการดําเนินงาน บรหิารจดัการและปฏบิตักิารโดยเป็นศูนยก์ลาง

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน ครอบครวั และชุมชนวกิฤต ิ ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาเด็ก เยาวชนและครอบครวัวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่
กระทําผดิและมปีญัหายาเสพติด ปญัหาครอบครวั ปญัหาสุขภาพกาย – จิตและจิตเวช 
ปญัหาพฤติกรรมและอารมณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการรองรบัประสานภารกจิของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร 
สํานักงานศาลยุตธิรรม สํานักงาน ป.ป.ส. กองทุนสนับสนุนการสรา้งสุขภาพ (สสส.) และ 
UNESCAP แหง่สหประชาชาต ิในโครงการทีส่าํคญัเป็นทีป่ระจกัษ์แลว้ กล่าวคอื  

1. โครงการนําร่องศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระ
เกยีรต”ิ สาํนกังานศาลยุตธิรรม ว่าดว้ยกระบวนการระบบนิตจิติเวชเดก็ เยาวชน และ
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ครอบครวัเชงิเยยีวยา ในรปูแบบผูป้ว่ยใน รปูแบบผูป้ว่ยนอก รปูแบบครอบครวับําบดั
ในชุมชนเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด โดยได้รบัการรบัรองจากสํานักงาน 
ป.ป.ส. ให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

3. โครงการนําร่อง การลดจํานวนการใช้สารเสพติดและการกระทําผิดของเด็ก และ
เยาวชนในดนิแดนลุ่มแมน้ํ่าโขง (จนี (ยนูนาน) ลาว เวยีดนาม และไทย) 

4. โครงการการสรา้งเครอืขา่ยครอบครวับําบดัในชุมชนเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปตัตานี และนราธวิาส) เพื่อการป้องกนั แกไ้ข 
เฝ้าระวงัเดก็ เยาวชน ครอบครวัและชุมชน ทีก่ระทาํผดิและมปีญัหายาเสพตดิ 

5. โครงการสรา้งเครอืขา่ยครอบครวับําบดัในชุมชนเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ประสานการ
รองรบัภารกจิของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ยกระบวนการนิติ
จติเวชเดก็ เยาวชนและครอบครวัเชงิเยยีวยา 

6. โครงการช่วยเหลือติดตาม เฝ้าระวงัและประเมนิผลเดก็ เยาวชนและครอบครวัผู้ที่
กระทาํผดิและมปีญัหาวกิฤต ิ1 – 3 ปี 
วิสยัทศัน์ ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการดําเนินงาน บรหิารจดัการและการ

ปฏบิตักิาร ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ
1. จดัตัง้และกําหนดแผนงานในการดําเนินงาน บรหิารงานและปฏบิตักิารร่วมกนั เพื่อ

การป้องกนัและไขปญัหาเดก็ เยาวชน ครอบครวัและชุมชนวกิฤต ิในปญัหาวกิฤต ิ4 
ปญัหาทีส่าํคญัคอื ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาครอบครวั ปญัหาสุขภาพกาย – จติและจติ
เวช ปญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์ 

2. จดัตัง้ศูนยช์ุมชนบูรณาการใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการทํางานเชื่อมโยง เครอืข่ายระดบั
ครอบครวัและชุมชนทุกองค์กรให้ครอบคลุมในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกและภาคใต้ เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปญัหาเดก็ เยาวชน ครอบครวัและ
ชุมชนวกิฤติ อย่างเป็นระบบ ทัง้ทางด้านการแพทย์ ทางด้านกระบวนการยุติธรรม
เยาวชนและครอบครัวและทางด้านวิชาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและ
ประเมินผล โดยมีนวตักรรมใหม่ในการพฒันาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีใน
ครอบครวัและชุมชน โดยการวางแนวทางงาน 4 ระบบ ควบคู่พรอ้มๆ กนัไปอยา่งต่อ
เนืองและยัง่ยนืคอื ระบบสุขภาพ ระบบการศกึษา ระบบการเสรมิสร้างอาชพี และ
ระบบศาสนา โดยการมุ่งเน้นให้สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนศีลธรรม 
จริยธรรม/ธรรมาภิบาลและคุณธรรมนําชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
อุดมการณ์ ปรชัญาและแนวคดิของศาสตราจารยว์ชิา มหาคุณ ประธานมลูนิธสิถาบนั
พฒันากระบวนการยตุธิรรมเยาวชนและครอบครวัทีไ่ดก้าํหนดไว ้
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3. จดัตัง้ศูนย์ให้การปรกึษาและวธิีการจดัการ ป้องกนั และแก้ไขปญัหาเด็ก เยาวชน 
ครอบครวั และชุมชนวกิฤติ ในการสร้างเครอืข่ายครอบครวับําบดัในชุมชน ให้แก่ 
อาสาสมคัร แกนนํา และผู้นําชุมชนทุกระดบั ตามนโยบาย หลกัการ และเหตุผล 
เพื่อให้การดําเนินงาน บริหารงาน และปฏิบัติการดังกล่าว บรรลุผลสําเร็จ อัน
ก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดต่ีอเดก็ เยาวชน และครอบครวั โดยมโีรงพยาบาลตุลาการ
เฉลมิพระเกยีรต ิเป็นตน้แบบและเป็นแบบอยา่ง เป็นรปูธรรมและเอกภาพในแนวทาง
เดยีวกนั เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและขยายผลอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง 

4. เป็นบุคคลแรกทีนํ่า หลกัวทิยาศาสตรก์ารแพทยก์ําหนดมาตรฐานการตรวจปสัสาวะ
หาสารเสพตดิใหโ้ทษ ในเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิและมปีญัหาในสถานพนิิจฯ และ  
ผูถู้กคุมประพฤติในกรมคุมประพฤติ (ก่อนที่กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
และกรมคุมประพฤติ แยกออกจากศาลยุติธรรม) เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อปี 
พ.ศ. 2516 ประกอบการพจิารณาพพิากษาของศาลพรอ้มทัง้ผสมน้ํายาในการตรวจ
วเิคราะหฯ์ ลดอตัราค่าใชจ้่าย แต่ละรายลงไดต้ามหลกัวชิาการ เป็นการประหยดังบประมาณของ
รฐัไดเ้ป็นอยา่งมาก 

5. เป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์ประสานการจัดตัง้ ระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและ
ครอบครวัเชงิเยยีวยา ในการคน้หาสาเหตุและปจัจยัแหง่การกระทาํผดิในเชงิลกึใหแ้ก่
เดก็ เยาวชน และครอบครวัทีก่ระทําผดิและมปีญัหา เพื่อประสานการรองรบัภารกจิ
ของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราชอาณาจกัร เป็นข้อมูลประกอบการพจิารณา
พพิากษาของศาล ก่อน ระหว่าง และหลงัคําพพิากษาของศาลหรอืคําสัง่อย่างเป็น
รปูธรรม เป็นระบบและครบวงจร ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิสาํนักงาน
ศาลยตุธิรรม 

6. ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนไปศึกษา อบรมและดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร ์
องักฤษ ฝรัง่เศส ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ อติาล ี สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยีและจนี 
เป็นตน้ ซึง่สามารถนําความรู ้ความเขา้ใจทีไ่ดร้บัมาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมและผลดี
กับงานที่ปฏิบัติและรบัผิดชอบได้อย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทาง
ราชการอยา่งดยีิง่ 

7. ดําเนินโครงการการสืบค้นหาสาเหตุและปจัจัยแห่งการกระทําความผิดของเด็ก 
เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทําผดิและมปีญัหาวกิฤตวิ่าดว้ยกระบวนการระบบนิตจิติ
เวชเด็ก เยาวชนและครอบครวัเชิงเยียวยาในกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและ
ครอบครวั 

        อน่ึง สาํหรบัการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้น้ี ทางดา้นการป้องกนั บําบดัรกัษา และ
แกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็ เยาวชน ครอบครวัและชุมชนทีก่ระทาํผดิและมปีญัหาวกิฤตทิีส่าํคญั 4 อยา่ง  
คอื ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาครอบครวั ปญัหาสุขภาพจติและจติเวช ปญัหาพฤตกิรรมและ
อารมณ์  ให้ได้รบัการแก้ไขและกลับตนเป็นคนดี มิให้กระทําผิดหรือกระทําผิดซํ้าและ
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กลบัมาสูก่ระบวนการยตุธิรรมของศาลยตุธิรรมอกี อนัเป็นการปฏบิตังิานทัง้ในเชงิรุก ในเชงิ
ลกึและในเชงิรบั เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน ครอบครวั สงัคมและชุมชน
รวมทัง้ลดปญัหาอาชญากรรมอกีทางหน่ึงดว้ย ตามวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ของศาล
เยาวชนและครอบครวั สํานักงานศาลยุตธิรรมทุกประการ ไดร้บัการสนับสนุนและความ
ร่วมมอืดว้ยดจีากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เป็นทีย่อมรบัของกระทรวงสาธารณสุข  
สาํนกังาน ป.ป.ส. มหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชนต่างๆ รวมทัง้องคก์ารระหว่างประเทศ 
UNESCAP โดยเป็นที่ศกึษาและดูงานของนักศกึษา นักเรยีนและหน่วยงานต่างๆ  อย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นับไดว้่าประสบผลดแีละผลสาํเรจ็ในระดบัหน่ึงแลว้  
ภายใตก้ารนําของเภสชักรหญงิอาภรณ์ สายเชือ้ โดยไดร้บัความรว่มมอืดว้ยดจีากเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตักิาร 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิอยา่งดยีิง่ทุกทา่นและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

                    หลกัในการทาํงานและหลกัการในการดาํรงชีวิต   : โดยมหีลกัปรชัญาในชวีติคอื
จะต้องเป็นผู้มีความรบัผิดชอบ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เคารพในหลกัการ มีความ
ซ่ือสตัย ์สุจรติต่อตนเองและผูอ้ื่นและจะต้องมสีต ิมคีวามมัน่คง ไม่ทอ้แทแ้ละต้องยอมรบั
ความเป็นจรงิแหง่ชวีติและประพฤตใินสิง่ทีด่งีาม ถูกตอ้งและยุตธิรรมดงัเฉกเช่นเดยีวกนักบั
บิดา มารดาซึ่งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนาในการครองตนครองคน ครองงาน ครองครอบครวัและครองชวีติดว้ยหลกั 
9 ประการ 

                         ประหยดั              ซื่อสตัย ์  สะอาด   
                        สามคัค ี   ยตุธิรรม  แน่วแน่        
                         แกไ้ข   พฒันา   และไวว้างใจได ้
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ภาคผนวกท่ี 3 

การสาํรวจความคิดเหน็ต่อเรื่องการจาํแนก บาํบดั แก้ไข  ฟ้ืนฟ ูและติดตามเดก็และเยาวชน 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัศาลยติุธรรม 

----------------------------------------------- 

       ในปจัจุบนั การกระทําความผดิของเดก็และเยาวชนมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น  เมื่อพจิารณาจาก
ปรมิาณคดทีีเ่ดก็และเยาวชนถูกดําเนินคดโีดยสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ ตลอด
ระยะเวลา  10 ปี จะพบวา่ในปี 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 
นบัวา่เป็นปญัหาสงัคมทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้  ซึง่หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบในการดแูลเดก็และเยาวชน
ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม คอื  ศาลเยาวชนและครอบครวั กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กรมคุม
ประพฤต ิและโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิไดพ้ฒันากระบวนการหลกัทีส่าํคญัอยู ่3 กระบวนการ
ในการดาํเนินงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิ อนัไดแ้ก่ การจาํแนกเดก็และเยาวชน การ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน และการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปลอ่ย เพือ่รองรบัปญัหาดงักลา่ว 

เพือ่ใหก้ระบวนการการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิในกระบวนการยุตธิรรมเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏบิตังิานของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมากขึน้ สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์สาํนักงานศาลยุตธิรรม จงึไดร้่วมกบักรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชน รวมทัง้กรมคุมประพฤต ิและโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ จดัทําโครงการวจิยัเพื่อ
พฒันาระบบ     การปฏบิตักิารต่อเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม พ.ศ. 2552 – 2554 โดย
ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) โดยอาศยั
ความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัทําโครงการ
ดงักลา่วดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องการสาํรวจ 
       เพื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอธิบดี รองอธิบดี ผู้พพิากษาหวัหน้าศาล ผู้พพิากษาศาล
เยาวชนและครอบครวั ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการศาลเยาวชนและครอบครวั ทัว่ประเทศ เพื่อ
สอบถามขอ้มลู ดา้นการจาํแนกเดก็และเยาวชน การบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน และการตดิตาม
เดก็และเยาวชน ในภาพรวมทัว่ไปในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาลยุตธิรรม รวมทัง้ขอ้มลูดา้นการพฒันาความ
ร่วมมอืระหวา่งองคก์ร และขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็อื่นๆ  ทัง้น้ี ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจจะนําไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนที่กระทําผดิในกระบวนการ
ยุตธิรรมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการบรูณาการองคค์วามรู ้ และประสบการณ์การปฏบิตังิานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแทจ้รงิ  
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คาํอธิบาย 
      1. การจาํแนก หมายถงึ การแยกและจดัประเภทเดก็และเยาวชนออกตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดขึน้ 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจดําเนินการเกีย่วกบัเดก็หรอืเยาวชน หรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการกําหนดวธิี
ปฏบิตั ิ ตลอดจนดาํเนินการ สาํหรบัเดก็และเยาวชนในขัน้ตอนต่างๆ ภายใตร้ะบบการปฏบิตัต่ิอเดก็และ
เยาวชนในกระบวนการยตุธิรรมของไทย 
      2. การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูหมายถงึ กระบวนการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ใหก้บัเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํ
ผดิ ซึง่มเีป้าหมายในการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนในดา้นปจัจยัความจําเป็นและลดความเสีย่งในการกระทํา
ผดิซํ้าโดยส่งเสรมิใหม้กีารปรบัเปลีย่นความคดิหรอืทศันคต ิ และการปรบัตวัใหม้พีฤตกิรรมทีด่ ีสามารถ
กลบัคนืสูค่รอบครวัและสงัคมไดอ้ยา่งปรกตสิขุ 
      3. กระบวนการยติุธรรมเชิงเยียวยาแก้ไขหรือเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หมายถงึ 
กระบวนวธิกีารยุตธิรรมทางอาญา ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาชญากรรมที่
เกดิขึน้ ไมว่า่จะเป็นเดก็หรอืเยาวชนผูก้ระทาํความผดิ เหยือ่หรอืผูเ้สยีหาย บุคคลในครอบครวั หรอืสมาชกิ
ในชุมชน ไดร้่วมกนัหาทางแกไ้ขเยยีวยาผลรา้ยทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํผดินัน้  เพือ่ใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการ
เยยีวยา และผูก้ระทําความผดิไดต้ระหนัก รบัรูแ้ละสํานึกในผลรา้ยที่เกดิจากการกระทําของตนต่อตวั
ผูเ้สยีหาย ครอบครวั สมาชกิอื่นในชุมชน ตลอดจนเป็นการหาแนวทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัจําเลยและ
ผูเ้สยีหายในการกลบัคนืสูชุ่มชนหรอืสงัคมอยา่งปกตสิขุ 
      4. การติดตาม หมายถงึ การสอดสอ่งดแูลตดิตามเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการปลอ่ยไปแลว้จากสถานแรก
รบั ศูนยฝึ์กและอบรม เดก็และเยาวชนทีพ่น้จากการคุมประพฤตแิละหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
ตรวจสอบ เยีย่มเยยีน สอบถามดูว่าเดก็และเยาวชนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้หรอืไม่ หรอืมี
ปญัหาในดา้นใด ตอ้งการความช่วยเหลอืหรอืไม่ในดา้นใด เพื่อผูต้ดิตามจะไดดู้แลในการช่วยเหลอืแกไ้ข
ปญัหา จนกวา่เดก็และเยาวชนสามารถดาํเนินชวีติและปรบัตวัเขา้กบัครอบครวั ชุมชน และสงัคมไดอ้ยา่งราบรื่น 
โดยไมห่วนกลบัไปกระทาํผดิซํ้า 
      5. สหวิชาชีพ หมายถงึ บุคคลทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม มคีวามรู ้มทีกัษะ และความสามารถเฉพาะดา้นที่
แตกต่างกนั  
      6. ศาลชาํนัญพิเศษ หมายถงึ ศาลชัน้ตน้ทีใ่ชว้ธิพีจิารณาพเิศษแตกต่างจากศาลชัน้ตน้ทัว่ไป โดยผู้
พพิากษาศาลชาํนัญพเิศษจะเป็นผูพ้พิากษาและบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ โดยเฉพาะเป็น
อยา่งด ี
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ให้กา    ลงใน    และหรือเติมข้อความลงบนเส้นประ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล  

1.  เพศ          1)  ชาย                                     2)  หญงิ        

2.  อาย ุ………………ปี  

3. ปจัจุบนัทา่นทาํงานในศาลใด 
 1)  ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
 2)  ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั..............................................................................  
 3)  ศาลจังหวดั............................................................................แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครวั             

4. ปจัจุบนัทา่นดาํรงตาํแหน่งใด 
     1)  อธบิด/ีรองอธบิด/ีผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล      2)  ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะ    
     3)  ผูพ้พิากษา                                     4)  ผูพ้พิากษาอาวโุส           

     5)  ผูพ้พิากษาสมทบ       6)  ผูอ้าํนวยการศาล                    

 7)  อื่นๆ (ระบุ)  .................................................  
5. ระยะเวลาในการทาํงานของทา่นในศาลเยาวชนและครอบครวัจนถงึปจัจุบนัเป็นเวลาทัง้สิน้... .. ปี 
6. ปจัจุบนัทา่นประกอบอาชพีอะไร (ถามเฉพาะผูพ้พิากษาสมทบ) 
 1) ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
 2)  ขา้ราชการบาํนาญของหน่วยงาน (ระบุ) ............................................................................. 
 3)  ประกอบกจิการ ดงัน้ี 

 3.1)  ประกอบอาชพีคา้ขายทัว่ไป 
 3.2)  ประกอบธุรกจิการเงนิการธนาคาร 
 3.3)  ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 3.4)  ประกอบธุรกจิโรงแรม/รา้นอาหาร 
 3.5)  ประกอบธุรกจิรา้นขายทอง/อญัมณ ี
 3.6)  ประกอบธุรกจิโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัเอกชน 
 3.7)  ประกอบอาชพีเกษตรกรรม/ปศุสตัว ์
 3.8)  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................  

  4) อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................  
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 7. ท่านมปีระสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชนก่อนเขา้มาเป็นผูพ้พิากษาสมทบหรอืไม่ อย่างไร (ถามเฉพาะ               
ผูพ้พิากษาสมทบ) 
        1) ม ี  ประสบการณ์ทีม่ ีไดแ้ก่ (ระบุ) ................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
       2) ไมม่ ี

8. ท่านเคยเขา้ร่วมสมัมนาหรอืเขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิใน
เรือ่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1) ระบบการจาํแนกเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม 
  2) ระบบการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม 
  3) ระบบการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปลอ่ย 
  4) ระบบการตดิตามดแูลเดก็และเยาวชนหลงัปลอ่ย 
  5) การประชุมกลุม่ครอบครวั 
  6) ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์
  7) การไกลเ่กลีย่คดเีดก็และเยาวชน 
  8)  กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกในรปูแบบอื่น (ระบุ)........................................................... 
  9)  กฎหมายและพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง (ระบุ)................................................................. 

    10) อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................  
  
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูส่วนกลาง 

      ด้านนโยบายและการบริหารงานกระบวนการยติุธรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเดก็และเยาวชนทัง้หลายมโีครงสรา้งการ

บรหิารทีเ่อ้ือต่อการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
  

2 บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเดก็และเยาวชน
ทัง้หลายมคีวามซํา้ซ้อนกนั 

  

3 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเด็กและเยาวชนทัง้หลายมนีโยบายการ
บรหิารทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  

4 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมเดก็และเยาวชนทัง้หลายขาดการบูรณาการ
แผนการดาํเนินงานรว่มกนั 

  

5 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนทัง้หลายมีระบบการ
เชือ่มโยงแผนการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ด้านการปฏิบติังาน 
ตามประสบการณ์การรบัรูข้องท่าน  ในขณะนี้กระบวนการยุตธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนในภาพรวมได้
ใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด 
 
ข้อ การปฏิบติังาน มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
6  ดา้นระบบการจาํแนกจดัประเภทเดก็และเยาวชน      
7  ดา้นการบาํบดั  แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน      
8  ดา้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ย      
9  ดา้นการตดิตามดแูลเดก็และเยาวชนภายหลงัปลอ่ย      

ส่วนท่ี 3   ข้อมลูเก่ียวกบัการทาํงานของศาลเยาวชนและครอบครวั 

1. ศาลชัน้ตน้ทีท่่านปฏบิตังิานพจิารณาคดต่ีอเน่ืองแลว้เสรจ็ตามกาํหนดนัดเป็นรอ้ยละเท่าใดของจาํนวน
คดทีีม่กีารพจิารณา (ถามเฉพาะอธบิด ีรองอธบิดแีละผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล) 
 1)  เสรจ็ตามกาํหนดน้อยกวา่รอ้ยละ 25           
 2)  เสรจ็ตามกาํหนดรอ้ยละ 25 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50                                                       
 3)  เสรจ็ตามกาํหนดรอ้ยละ 50 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 75  
 4)  เสรจ็ตามกาํหนดตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป (ระบุ)…………………………. 
 5)  อื่นๆ (ระบุ)  .................................................................................    

2. เหตุผลใดทีก่ารพจิารณาคดต่ีอเน่ืองไมแ่ลว้เสรจ็ตามกําหนด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (ถามเฉพาะอธบิด ีรอง
อธบิดแีละผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล)  
 1)  จาํเลยและผูป้กครองไมม่าตามกาํหนดนดั      
 2)  พยานไมม่าศาล                          
 3)  วนัวา่งของคูค่วามไมต่รงกนั                   
 4)  มขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการคดขีองผูพ้พิากษา 
 5)  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................   

3. ในคดทีีเ่ดก็และเยาวชนใหก้ารปฏเิสธหรอืต่อสูค้ด ี ศาลของท่านใชเ้วลาโดยเฉลีย่ในการพจิารณา
พพิากษาคดเีทา่ใด (ถามเฉพาะอธบิด ีรองอธบิดแีละผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล) 
 1)  น้อยกวา่ 3 เดอืน    2)  3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน        
 3)  6  เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี  4)  ตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไป 
 5)  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................... 
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4. เหตุผลส่วนใหญ่ของการพพิากษาจาํคุกเดก็และเยาวชนแทนการฝึกอบรม (จดัเรยีงตามความสาํคญั 1- 
3 โดยที ่1 = มคีวามสาํคญัทีส่ดุ) 

………..1)  เดก็และเยาวชนอายปุจัจุบนัเกนิกวา่ 18 ปี 
………..2)  ความรุนแรงของคด ี
………..3)  จาํนวนครัง้ของการกระทาํผดิ 
………..4)  อื่นๆ (ระบุ)  ………………..…………………………. 

5. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานมหีนงัสอืคูม่อืเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนหรอืไม ่ 
      1) ม ี                                                                 2) ไมม่ ี
6. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานมกีลุม่สหวชิาชพีเขา้รว่มในการตดัสนิคดเีพือ่แกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนหรอืไม ่
      1) ใช ่                                                                2) ไมใ่ช ่
7. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานมบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานประจาํในตาํแหน่งเหลา่น้ีหรอืไม ่

1) นกัจติวทิยาคลนิิกมใีบประกอบโรคศลิป์  ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     
2) นกัจติวทิยาคลนิิกไมม่ใีบประกอบโรคศลิป์  ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     
3) นกัจติวทิยาทีไ่มใ่ชจ่ติวทิยาคลนิิก  ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     
4) นกัสงัคมสงเคราะห ์    ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     
5) พนกังานคุมประพฤต ิ    ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     
6) พยาบาล         ไมม่ ี  ม ี จาํนวน..........คน     

8. ในปจัจุบนั ทา่นทีเ่ป็นผูพ้พิากษาสมทบทาํหน้าทีอ่ยา่งไรบา้งในศาล (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ชว่ยทาํการจาํแนกจดัประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ        
 2)  ชว่ยพจิารณาพพิากษาคด ี
 3)  จดักจิกรรมการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน    
  4)   เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน 
 5)  ทาํงานดา้นสงัคมสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน      
 6)  บรจิาคเงนิและทรพัยส์นิสว่นตวัเพือ่สนบัสนุนเดก็และเยาวชน 
 7)  เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธผ์ลงานของศาลเยาวชนฯ    
 8)  สรา้งเครอืขา่ยชุมชน    
 9)  อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................            

9. หน่วยงานของทา่นมกีารจดัการความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในดา้นต่างๆ  อยา่งสมํ่าเสมอหรอืไม ่อยา่งไร 
 1)  ไมม่ ี
 2)  ม ีไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

         2.1)  จดัประชุม 
         2.2)  จดัทาํเอกสารเผยแพรง่านวชิาการ/วจิยั 
        2.3)  จดับอรด์เผยแพรค่วามรู ้
        2.4)  จดัทาํทาํเนียบผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
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       2.5)  มรีะบบการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
       2.6)  อื่นๆ  (ระบุ)......................................................................... 
ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในเรือ่งเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนกระทาํผดิต่อไปน้ีในระดบัใด 

ข้อ ด้าน มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่มี 

 10 การจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน     
 11 การบาํบดั  แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน      

   12 การเตรยีมความพรอ้มก่อนปลอ่ย     
   13 การตดิตามเดก็และเยาวชน     

การจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน 
14. ในความคดิเหน็ของทา่น  เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิอาจแบง่ไดเ้ป็นกีป่ระเภทอยา่งไรบา้ง 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………. 
4) …………………………………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………………. 

15. ทา่นคดิวา่การจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาพพิากษาคดใีน
ศาลของทา่นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  จาํแนกในขัน้ตน้ (ระยะรบัตวั) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้  
 2)  จาํแนกเพือ่หาสาเหตุการกระทาํผดิ 
 3)  จาํแนกเพือ่กาํหนดแนวทางการปลอ่ยชัว่คราว 
 4)  จาํแนกเพือ่กาํหนดแนวทางในการเบีย่งเบนคด ี
 5)  จาํแนกเพือ่กาํหนดแนวทางแกไ้ข และจดัรปูแบบกจิกรรมเพือ่การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ทีเ่หมาะสม 
 6)  จาํแนกเพือ่หาขอ้มลูเตรยีมความพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืก่อนปลอ่ยและหลงัปลอ่ยสูส่งัคม 
 7)  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................... 

16. ในปจัจุบนั ขอ้มลูในคดทีีท่่านไดร้บัจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเกีย่วกบัการจาํแนกแยก
ประเภทเดก็และเยาวชน มอีะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
17. ทา่นเหน็วา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ดงักลา่วเป็นอยา่งไร 
 1)  พอใจมาก            2) พอใจ     
 3)  ยงัไมพ่อใจ  4)  อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

18. ในปจัจุบนั ขอ้มลูในคดทีีท่า่นไดร้บัจากกรมคุมประพฤตเิกีย่วกบัการจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน มอีะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................ 
 
19. ทา่นเหน็วา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากกรมคุมประพฤตเิป็นอยา่งไร 
 1) พอใจมาก            2) พอใจ     
 3) ยงัไมพ่อใจ  4) อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

20. ท่านเหน็ว่าขอบเขตของขอ้มูลเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนเพื่อประกอบการพจิารณาพพิากษาคดคีวรมี
อะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ขอ้มลูดา้นสขุภาพกายของเดก็  2) ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติของเดก็ 

 3) คาํแนะนําเรือ่งการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเยยีวยาเดก็  4) ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน/คร ู

 5) ขอ้มลูเกีย่วกบัเพือ่นของเดก็  6) ขอ้มลูเรือ่งครอบครวัของเดก็ 
 7) คาํแนะนําเกีย่วกบัศกัยภาพของครอบครวัในการดแูลเดก็ 
 8) ขอ้มลูเรือ่งชุมชนของเดก็ 
 9) คาํแนะนําเกีย่วกบัศกัยภาพของชุมชนในการดแูลเดก็ 
 10) ผลการประเมนิความเสีย่งของเดก็ (Risk Assessment) 
 11) ผลการประเมนิความตอ้งการของเดก็ (Need Assessment) 
 12) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................. 

21. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานมกีารจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิอกีหรอืไม ่อยา่งไร 
 1)  ม ี 
 2)  ไมม่ ีเพราะอะไร  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
 2.1)  สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนไมไ่ดจ้ดัทาํให ้
 2.2)  ไมไ่ดร้บัรายงานจากสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 2.3)  รายงานทีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน สง่มาใหไ้มเ่พยีงพอต่อการพจิารณา ซึง่  
               ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ (ระบุ) ……………………….........................................  

……………………….…………………….....................................................................................  
         2.4) รายงานทีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนสง่มาไมน่่าเชือ่ถอื เน่ืองจาก (ระบุ)...... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

  2.5)  รายงานทีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนสง่มาใหไ้มต่รงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
 2.6) มคีวามจาํเป็นดว้ยเหตุผลพเิศษเฉพาะเรือ่ง (ระบุ)................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 2.7) อื่นๆ (ระบุ) …........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................(ข้ามไปตอบข้อ 25) 
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  22. ใครทาํหน้าทีใ่นการจาํแนกเดก็และเยาวชนในศาลของทา่น 
 1)  ไมม่ ี
 2)  ม ีไดแ้ก่ 

                       2.1) ผูพ้พิากษา    
                       2.2) ผูพ้พิากษาสมทบ  
                       2.3) เจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั   
                       2.4) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................... 
23. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานใชว้ธิใีนการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิอยา่งไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ทดสอบดว้ยเครือ่งมอืทดสอบทางจติวทิยา (เชน่ แบบทดสอบทางสตปิญัญา แบบทดสอบ
บุคลกิภาพ) ระบุชือ่เครือ่งมอื ....................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
 2) ทดสอบดว้ยเครือ่งมอืทดสอบทางพฤตกิรรมอื่นทีไ่มใ่ชเ่ครือ่งมอืทดสอบทางจติวทิยา (ระบุชือ่
เครือ่งมอื) ………………………………………………....................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................  
 3) สมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยใชแ้บบสมัภาษณ์  
 4)  สมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยไมใ่ชแ้บบสมัภาษณ์   
 5) สมัภาษณ์บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง     
 6) สมัภาษณ์คนในชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 7) สมัภาษณ์ผูเ้สยีหาย                      
 8) สมัภาษณ์คร/ูเพือ่นทีโ่รงเรยีน 
 9) ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน 
 10) จดัประชุมกลุม่...................................................................... 
 11)  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................... 

24. กระบวนการเริม่ตน้ทําการจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ จนถงึการจดัทาํรายงานผลการจาํแนก
ของเดก็และเยาวชน 1 คน ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ ………………………….  (วนั/สปัดาห)์  
25. สาเหตุใดศาลทีท่า่นปฏบิตังิานจงึไมม่กีารจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1)  การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่สามารถใชข้อ้มลูจากหน่วยงานอื่นทีเ่พยีงพอและเชือ่ถอืได ้ 
          ถา้ศาลทาํจะเป็นการซํ้าซอ้น       
 2)  การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่ไมม่คีวามรูเ้พยีงพอ และขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม 
 3)  การจาํแนกไมม่คีวามจาํเป็นต่อการพจิารณาพพิากษา  
 4)  อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................... 



202 
 

 
 
 

26. หน่วยงานใดควรมหีน้าทีใ่นการทาํการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
 2)  ศาลเยาวชนและครอบครวั 
 3)  สาํนกังานคุมประพฤต ิ              
 4)  องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 
 5)  โรงพยาบาลทัว่ไป                     
 6)   โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ(สาํหรบั กทม.และปรมิณฑล) 
 7)  โรงพยาบาลเฉพาะทาง            
 8)  กรมสขุภาพจติ 
 9)  หน่วยงานรฐัจดัตัง้ใหม ่
 10) หน่วยงานเอกชน                      
 11) ผูเ้ชีย่วชาญ 
 12) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................  

27. คุณสมบตัขิองผูท้าํการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลทีท่า่นปฏบิตังิานควรเป็นอยา่งไร   
 1)  ควรไดร้บัการอบรมพเิศษ เชน่ ดา้นจติวทิยา ดา้นสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ 
 2)  ไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการอบรมพเิศษ 
 3)  อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................  

28. ท่านคดิว่าในหน่วยงานของท่านควรมกีารจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิในทุกขัน้ตอนตัง้แต่สถาน
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจนถงึศาลและหน่วยงานอื่นๆ หรอืไม ่
 1)  ทาํครัง้เดยีว เพือ่ไมใ่หก้ระทบกระเทอืนต่อเดก็หรอืเยาวชน 
 2)  ทาํหลายครัง้ เพือ่ใหร้อบคอบ      
 3)  ทาํหลายครัง้ แต่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้น 
 4)  ทาํหลายครัง้ เฉพาะกรณทีีจ่าํเป็น เพือ่ตรวจสอบปญัหาพเิศษเทา่นัน้ 
 5)   อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................         

การใช้มาตรการพิเศษและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือการดาํเนินคดี
ตามปกติ 
29. ท่านเห็นว่าการใช้มาตรการพเิศษและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือการ
ดาํเนินคดตีามปกต ิเป็นเรือ่งทีค่วรสนบัสนุนหรอืไม ่เพราะอะไร 

   1) ควรสนบัสนุน เพราะ (ระบุ) .............................................................................................. 
………………………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………… 

   2) ไมค่วรสนบัสนุน เพราะ (ระบุ) .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
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……………………………………………………………..…………………………………………… 
 
30. ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่หากจะมกีารใช้มาตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ี(เช่น การไกล่เกลี่ย  การใช้
กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท)์ เพื่อเดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ในครอบครวั
และชุมชนโดย    ไมต่อ้งฟ้องคด ี
  1) ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ (ระบุ).............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 

    2)  เหน็ดว้ย โดยตอ้งพจิารณาจากปจัจยัใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 2.1)  ฐานความผดิทีก่ระทาํ  2.2)  โทษ    
 2.3)  พฤตกิรรมแหง่คด ี  2.4)  ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย 
 2.5)  ความยนิยอมของชุมชน   2.6)  การเยยีวยาผูเ้สยีหาย 
 2.7)  การเยยีวยาชุมชน     2.8)  โอกาสในการกลบัตวั 
 2.9)  การรบัสารภาพ    2.10) การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน  
 2.11)  อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

31. ในกรณทีีใ่ชอ้ตัราโทษเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง ควรมอีตัราโทษเทา่ใด 
 1) โทษไมเ่กนิ 1 ปี                                    2)  โทษไมเ่กนิ 3 ปี 
 3) โทษไมเ่กนิ 5 ปี                                    4)  อื่นๆ (ระบุ) ........................ 

32. ทา่นเหน็วา่สมควรใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ี เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ี(เชน่ การไกลเ่กลีย่ การ
ใชก้ระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท)์ เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไม่
ต้องฟ้องคดี หรอืไม ่อยา่งไร 
      32.1  การใหพ้นักงานสอบสวนมอีํานาจไกล่เกลีย่และยุตคิดตีามร่างกฎหมายว่าดว้ยการไกล่เกลีย่ใน
ชัน้สอบสวน 

 32.1.1) สมควร เพราะ (ระบุ)………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 32.1.2) ไมส่มควร เพราะ (ระบุ)……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 
 32.1.3) อื่นๆ (ระบุ)…….…………………………...………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
      32.2  การใหห้น่วยงานฝา่ยปกครองมอีํานาจไกล่เกลีย่และยุตคิดตีาม พ.ร.บ.บรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2551       

 32.2.1) สมควร เพราะ (ระบุ)……………...…………...…..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

               32.2.2) ไมส่มควร เพราะ (ระบุ)…………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………… 

                 32.2.3) อื่นๆ(ระบุ)…………………..………..………….……………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
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        32.3  การใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการสัง่ไมฟ้่องตามพ.ร.บ.จดัตัง้
ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 

   32.3.1)  สมควร เพราะ (ระบุ)……………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

   32.3.2)  ไมส่มควร เพราะ (ระบุ)………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

   32.3.3)  อื่นๆ (ระบุ)………………………….……..…………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 

33. ท่านเหน็ว่าการดําเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัของสถาน
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการในปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
 1)  ไมม่ขีอ้มลู                                                          
 2)  ดแีลว้ 
 3)  สมควรปรบัปรุงดงัน้ี (ระบุ) ............................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
 4)  เหน็วา่พนกังานอยัการไมม่อีาํนาจในการดาํเนินการ 
 5)  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................... 

34. ในปจัจุบนั มกีารดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นศาลทีท่า่นปฏบิตังิานหรอืไม ่อยา่งไร 
 1)  ไมม่ ี
 2)  ม ีในรปูแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       2.1) การไกล่เกลี่ยระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระทําผดิโดยมคีนกลาง (Victim-Offender 
Mediation) 

       2.2) การไกลเ่กลีย่เพือ่เยยีวยาแกไ้ข  (Healing Mediation) 
       2.3) การประชุมกลุม่เพือ่เยยีวยาแกไ้ข  (Healing Conference) 
       2.4) การประชุมกลุม่ครอบครวั  (Family Group Conferencing) 
       2.5) การพจิารณาแบบลอ้มวง  (Sentencing Circle) 
       2.6) การประชุมกบัชุมชน (Community Conferencing) 
       2.7) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................  

35. ในกรณีทีม่กีารดําเนินกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นศาลทีท่่านปฏบิตังิาน ท่านมกีระบวนการและ
ขัน้ตอนอยา่งไร และ ผูเ้สยีหายมสีว่นรว่มอยา่งไร 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
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36. ทา่นมกีารใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาลของทา่นหรอืไม ่อยา่งไร 
 1) ไมใ่ช ้เพราะ (ระบุ) ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 2) ใช ้เพราะ (ระบุ) ................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

37. ในกรณีศาลทีท่่านปฏบิตังิานนํามาตรการพเิศษตามมาตรา 95  มาใช ้ ท่านมปีญัหาและอุปสรรคหรอืไม ่
อยา่งไร 
 1) ไมม่ ี  
 2)  ม ีไดแ้ก่ (ระบุ)………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………….…………………… 
……………………………….……………………………………..………………………………… 

การบาํบดั  แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน 
 ในปจัจุบนั ท่านเหน็ว่าการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยตุธิรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม เป็นอยา่งไร 
 
ข้อ ข้อคาํถาม ความคิดเหน็ ไม่มี

ข้อมลู เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

38 รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้
อยู่ในปัจจบุนัมีความหลากหลาย  

   

39 รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้
อยู่เหมาะสมกบัปัญหาของเดก็และเยาวชน  

   

40 รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้
อยู่ในปัจจบุนัมีมาตรฐานตามหลกัวิชาการ 

   

41 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ควรนํา
ผูเ้สียหายเข้ามามีส่วนร่วม 

   

42 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรมีการนํา
ครอบครวัเข้ามามีส่วนร่วม  

   

43 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรมีการนํา
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม  

   

44 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู ควรเน้นระบบเปิดมากกว่าระบบ
ฝึกอบรมแบบปิดท่ีมีการควบคมุตวัเดก็และเยาวชน 
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45. ท่านเหน็ว่า พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ไดร้ะบุเรื่องการบําบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนกระทาํผดิไวอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ชดัเจนดแีลว้         
 2) ขาดความชดัเจนเรือ่งรปูแบบ                     
 3) ขาดความชดัเจนเรือ่งขัน้ตอน                          
 4) ขาดความชดัเจนเรือ่งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
 5) ขาดความชดัเจนเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน  
 6) อื่นๆ (ระบุ)   ...................                                                                               

46. ศาลทีท่่านปฏบิตังิานมกีจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิ
หรอืไม ่ อยา่งไร                           
 1) ม ี
 2) ไมม่ ีเน่ืองจาก (ระบุ).......................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
47. ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพจิารณาเพือ่กาํหนดมาตรการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู มอีะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการดาํเนินการและกระบวนพจิารณาในศาล       
 2)  รายงานการสบืเสาะของเจา้หน้าที ่                    
 3)  รายงานผลเรือ่งการจาํแนกเดก็และเยาวชน    
 4)  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 

48. ท่านได้นํารายงานผลการบําบดัเบื้องต้นของเดก็และเยาวชนจากสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชนไปใชป้ระกอบการพจิารณาคดหีรอืไม ่อยา่งไร 
 1) ใช ้
 2) ไมใ่ช ้ เพราะเหตุใด 

 2.1) รายงานที่ส่งมาให้ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ 
(ระบุ)……………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…… 

      ………………………………………………………………………………..…..…… 
 2.2) รายงานทีส่ง่มาใหไ้มน่่าเชือ่ถอื มเีหตุใดทีท่าํใหท้า่นไมเ่ชือ่ถอื (ระบุ)…………… 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 2.3) รายงานทีส่ง่มาใหไ้มต่รงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
 2.4) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................       
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49. ศาลทีท่่านปฏบิตังิาน ใชเ้กณฑก์ารพจิารณาอยา่งไร ในการกําหนดความหนักเบาของมาตรการบาํบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูต่างๆ (จดัเรยีงตามความสาํคญั 1- 9 โดยที ่1 = มคีวามสาํคญัทีส่ดุ)                             

...............1)  ฐานความผดิทีก่ระทาํและโทษ         

...............2)  พฤตกิรรมแหง่คด ี

...............3)  ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย           
 ..............4)  ความยนิยอมของชุมชน                             
...............5)  การเยยีวยาผูเ้สยีหาย                
...............6)  การเยยีวยาชุมชน 
...............7)  โอกาสในการกลบัตวั            
...............8)  การรบัสารภาพ                       
.............. 9)  การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน           
...............10) อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................         

50. ทา่นเหน็วา่ การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิควรดาํเนินการโดยหน่วยงานใด 
 1)  ศาลควรทาํเองทัง้หมด                                
 2)  ศาลทาํบางสว่น และใหห้น่วยงานอื่นทาํบางสว่น     
 3)  ศาลควรเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ   เพือ่ใหเ้กดิจดักจิกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใหม้า  
              ทาํงานรว่มกนั ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 
 4)  กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนควรเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ   เพือ่ให้

เกดิ จดักจิกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใหม้าทาํงานร่วมกนั ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และ
เยาวชน 

 5)  อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................  
51. ใครเป็นผูด้าํเนินการ ในกรณีทีศ่าลมโีครงการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิเอง (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)         
 1)  ผูพ้พิากษา 
 2)  ผูพ้พิากษาสมทบ 
 3)  เจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั 
 4)  อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................  

ลกัษณะงานการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิทีม่อียูใ่นหน่วยงานของทา่นในปจัจุบนั 
ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

52 รปูแบบการบาํบดั  แกไ้ข  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย   

53 รปูแบบการบาํบดั  แกไ้ข  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิทีใ่ชอ้ยูเ่หมาะสมกบัปญัหาของเดก็และเยาวชน    

54 รปูแบบการบาํบดั  แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนัมมีาตรฐานตามหลกัวชิาการ    

55 การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ไดนํ้าผูเ้สยีหายเขา้มามสีว่นรว่ม    

56 การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ไดม้กีารนําครอบครวัของเดก็และเยาวชนเขา้มามสีว่นรว่ม    

57 การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ไดนํ้าชุมชนเขา้มามสีว่นรว่ม    
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58. ในกรณีทีศ่าลทีท่่านปฏบิตังิานมกีารดาํเนินงานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ท่านมปีญัหาหรอือุปสรรค
ในดา้นดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

     1)  ไมม่ ี        
     2)  ม ี(ระบุ) ………............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
59. ในกรณีทีศ่าลมไิดด้าํเนินการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนเอง ท่านสง่เดก็และเยาวชนทีก่ระทํา
ผดิไปรบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ทีใ่ด มกีจิกรรมอะไรบา้ง  และท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลการดําเนินการเป็น
อยา่งไร  
 

หน่วยงาน กิจกรรม/โปรแกรม 
การประเมินผล 

พอใจ พอใจ
มาก 

ไม่
พอใจ 

1. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน (แรกรบั)  ในจงัหวดันัน้ 

 
 

   

2. ศนูยฝึ์กและอบรม     

3. บา้นกาญจนาภเิษก     

4. หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ไดแ้ก่......... 

    

5. โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระ
เกยีรต ิ

    

6. บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง      

7. องคก์ารดา้นเดก็และเยาวชน     

8. เครอืขา่ยชุมชน     

9. กระทรวงศกึษาธกิาร      

10. กระทรวงวฒันธรรม      
11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์ 
    

12. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
13. กระทรวงสาธารณสขุ      
14. กระทรวงยตุธิรรม      
15. กระทรวงแรงงาน      
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หน่วยงาน กิจกรรม/โปรแกรม 
การประเมินผล 

พอใจ พอใจ
มาก 

ไม่
พอใจ 

16. กระทรวงมหาดไทย      
17. กระทรวงกลาโหม      
18. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา      
19. กระทรวงอื่นๆ (ระบุ)..............     

 
60. ทา่นเหน็วา่หน่วยงานต่างๆ สมควรปรบัปรุงพฒันางานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูอยา่งไรบา้ง   
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
61. ท่านเหน็ว่าหน่วยงานใดสมควรมสี่วนร่วมในงานดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนอย่างไร
บา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
62. ในกรณีทีห่น่วยงานอื่นเป็นผูด้ําเนินการ ศาลควรมอีํานาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบและการประเมนิผล
เกีย่วกบัการดาํเนินการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูทีห่น่วยงานอื่นเป็นผูด้าํเนินการอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล        
 2) ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ 
 3) เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม           
 4) ศาลเขา้ตรวจเยีย่มสถานที ่
 6) ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง                   
 7) อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................  

การฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมีการควบคมุตวั 

63. ทา่นเหน็วา่การฝึกอบรมเดก็และเยาวชนในศนูยฝึ์กและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัในปจัจุบนัเป็นอยา่งไร 
 1) พอใจมาก            2) พอใจ     
 3) ยงัไมพ่อใจ  4) อื่นๆ (ระบุ)............................................ 

64. ท่านเหน็ว่าศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนทีใ่ดที่มปีระสทิธภิาพด ีน่านํามาเป็นแบบอย่างใหแ้ก่ที่
อื่นๆ เพราะอะไร 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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65. ศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวัควรอยูใ่นความดแูลของใคร 
 1)  อยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเทา่นัน้ 
 2)  หากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหก้รมพนิิจและ 
           คุม้ครอง เดก็และเยาวชนรบัรองมาตรฐาน 
 3)  หากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหศ้าลพจิารณาความ 
              เหมาะสม 
 4)  อยูใ่นความดแูลของภาคเอกชนและประชาสงัคม 
 5)  อื่นๆ………………………………………… 

66. ศาลควรมอีาํนาจในการตดิตามการฝึกและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัหรอืไม ่
 1)  ควร เพราะ (ระบุ) ......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................  
 2)  ไมค่วร เพราะ(ระบุ) ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
  3)  อืน่ๆ (ระบุ) ............................................................... 

67. การพกัหรอืลดการฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบมกีารควบคุมตวั ควรใหศ้าลเกีย่วขอ้งอยา่งไร 
 1)  ตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 
 2)  แจง้ใหศ้าลทราบก่อน 
 3)  อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 

68. การพกัการลงโทษจาํคุกหรอืการลดการลงโทษจาํคุกควรใหศ้าลเกีย่วขอ้งอยา่งไร 
 1)  ตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 
 2)  แจง้ใหศ้าลทราบก่อน 
 3)  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................... 

69. การตดิตามผลการดําเนินการเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีอ่ยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมแบบมกีารควบคุมตวั 
หรอืเรอืนจาํ ควรเป็นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล        
 2)  ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ 
 3)  เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม           
 4)  ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง      
 5)  ควรใหผู้พ้พิากษาเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
 6)  ควรใหผู้พ้พิากษาสมทบเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
 7)  ควรใหเ้จา้หน้าทีศ่าลเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
 8)  ควรใหอ้งคก์ารดา้นเดก็และเยาวชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
 9)  ควรใหชุ้มชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
 10) อื่นๆ (ระบุ) ....................................................... 
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70. ท่านเหน็ว่าในกรณีทีศ่าลจงัหวดัใดไมม่ศีูนยฝึ์กฯ ตัง้อยู ่หากจะส่งเดก็และเยาวชนเขา้รบัการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟู ควรสง่เดก็ไปทีใ่ด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ศนูยฝึ์กและอบรมประจาํเขตนัน้ๆ 
 2)  สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ 
 3)  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................    

การเตรียมความพร้อมเดก็และเยาวชนก่อนปล่อย 
71. ท่านคดิว่าโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อยตวัเดก็และเยาวชนควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ปจัฉิมนิเทศ              
 2)  จดัอบรมหลกัสตูรทีจ่าํเป็นสาํหรบัเดก็และเยาวชน  ไดแ้ก่ หลกัสตูร(ระบุ)........................ 
................................................................................................................................................. 
 3)  ฝึกงานและจดัหางาน        
 4)  หาสถานทีศ่กึษา                                                        
 5)  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................  

72. การจดัตัง้บา้นพกัเตรยีมความพรอ้มหรอืบา้นกึง่วถิ ี(Halfway House) ก่อนปล่อย มคีวามจําเป็น
หรอืไม ่
 1)  จาํเป็นมากทีส่ดุ                                  2)  จาํเป็นมาก 
 3)  จาํเป็นปานกลาง                                 4)  จาํเป็นน้อย          
 5)  จาํเป็นน้อยทีส่ดุ 

73. เดก็และเยาวชนทีย่งัไมส่ามารถปรบัตวัได ้แต่ครบกาํหนดปลอ่ยตวัแลว้ควรดาํเนินการอยา่งไร 
 1)  ควบคุมตวัต่อไป   2) สง่ต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสมควบคุมตวั 
 3)  คุมประพฤตภิายหลงัปลอ่ย   4)  อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

การติดตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย 

74. ศาลทีท่า่นปฏบิตังิานมกีระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนหรอืไม ่อยา่งไร 
  1)  ม ีดา้นใดบา้ง 
               1.1)  มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปลอ่ย  
               1.2)  มกีารตดิตามหลงัปลอ่ย 
 2)  ไมม่ ีเน่ืองจาก……………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

75. วตัถุประสงคใ์นการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปลอ่ยของหน่วยงานทา่นคอือะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1)  ป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า                 2)  เพือ่ชว่ยเหลอืในทางเศรษฐกจิ 
 3)  เพือ่ชว่ยเหลอืในทางสงัคม                       4)  เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นจติใจ 
 5)  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................  
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76. การจดัตัง้สถานทีเ่พือ่รองรบัเดก็และเยาวชน ทีป่ระสบปญัหาภายหลงัปลอ่ยมคีวามจาํเป็นหรอืไม ่
 1)  จาํเป็นมากทีส่ดุ                                   2)  จาํเป็นมาก 
 3)  จาํเป็นปานกลาง                                  4)  จาํเป็นน้อย          
 5)  จาํเป็นน้อยทีส่ดุ 

77. เดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการปลอ่ยตวัจากศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการตดิตามดแูล
ภายหลงัการปลอ่ยตวั โดยมกีาํหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนมคีวามจาํเป็นหรอืไม ่
 1)  จาํเป็นมากทีส่ดุ                                   2)  จาํเป็นมาก 
 3)  จาํเป็นปานกลาง                                  4)  จาํเป็นน้อย          
 5)  จาํเป็นน้อยทีส่ดุ 

78. ทา่นเหน็วา่หน่วยงานใดควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิหลงัปลอ่ย 
 1)  กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน         
 2)  กรมคุมประพฤต ิ
 3)  ศาลเยาวชนและครอบครวั    
 4)  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 5)  องคด์า้นเดก็และเยาวชน   
 6)  เครอืขา่ยชุมชน 
 7)  อาสาสมคัร 
 8)  องคก์รสหวชิาชพี (ระบุ) ............................................................. 
 9)  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................... 

การพฒันาระบบศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 
79. การคดัสรรผูพ้พิากษาเพือ่ไปดาํรงตาํแหน่งในศาลเยาวชนในปจัจุบนัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
 1)  เหมาะสมแลว้   
 2) เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ ดงัน้ี (ระบุ).......................................................................  
…………………………………………………………………………..……………...……………… 
 3)  ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรุง (ระบุ) ...................................................................................  
………………………………………………………………………………………….………………. 

80. การคดัสรรผูพ้พิากษาสมทบเพือ่ไปดาํรงตําแหน่งในศาลเยาวชนฯ ในปจัจุบนัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
 1)  เหมาะสมแลว้   
 2) เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ ดงัน้ี (ระบุ).......................................................................  
…………………………………………………………………………..……………...……………… 
 3) ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรุง (ระบุ) ....................................................................................  
………………………………………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………….………………. 
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81. รูปแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา ควรมกีาร
ปรบัปรุงหรอืไม ่อยา่งไร                         
 1)  ไมค่วรปรบัปรุง        
 2)  ควรปรบัปรุง  (ระบุ) ...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

82. รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ ควรมกีาร
ปรบัปรุงหรอืไม ่อยา่งไร                         
       1)  ไมค่วรปรบัปรุง        
 2)  ควรปรบัปรุง  (ระบุ) ...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

83. ทา่นเหน็วา่สมควรจะมเีน้ือหาในการฝึกอบรมในเรือ่งดงัต่อไปน้ีหรอืไม ่
รายการ ควร ไม่ควร 

1. ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  – กฎระเบียบ 
1.1 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534   
1.2 พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2546   
1.3 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550   
1.4 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยบ์รรพ 5 วา่ดว้ยครอบครวั   
1.5 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาวา่ดว้ยการสอบสวนและการพจิารณาคดเีดก็และเยาวชน   
1.6 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรูปแบบการปฏบิตังิานของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และ สถาน

พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และศนูยฝึ์กและอบรม 
  

1.7 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของกรมคุมประพฤตแิละสาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดั   
1.8 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของตาํรวจ   
1.9 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของพนกังานอยัการ   

2.  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง   
2.1 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็แหง่สหประชาชาต ิ(CRC)   
2.2 กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)   
2.3  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (CEDAW)   

3.  องคค์วามรู้ด้านต่างๆ    
3.1 ความรูด้า้นสงัคมสงเคราะห ์   
3.2 ความรูด้า้นจติวทิยาและการบาํบดัทางจติเดก็และวยัรุน่   
3.3 ความรูด้า้นครอบครวั   
3.4 ความรูด้า้นชุมชน   
3.5 ความรูด้า้นการทาํงานแบบสหวชิาชพี   
3.6 อาชญาวทิยาดา้นเดก็และเยาวชน   
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รายการ ควร ไม่ควร 
4. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชน   
4.1 ความรูเ้กีย่วกบัการจาํแนกเดก็และเยาวชน   
4.2 ความรูเ้กีย่วกบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ   
4.3 ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปลอ่ย   
4.4 ความรูเ้กีย่วกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปลอ่ย   

84. ระบบพฒันาบุคลากรทีป่ฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนในกระบวนการการยุตธิรรมควรเป็นอยา่งไร  (ใหท้่าน
จดัเรยีงลาํดบัตามความสาํคญั 1 – 4  โดย 1= มคีวามสาํคญัทีส่ดุ) 

……1)  บุคลากรทีป่ฏบิตังิานตอ้งผา่นหลกัสตูรการอบรมทีเ่หมาะสม     
…… 2)   อบรมบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นเทคนิคใหม่ๆ  อยูต่ลอดระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
…...3)  ใหทุ้นไปศกึษาต่อต่างประเทศดา้นการจาํแนก บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการตดิตามเดก็และเยาวชน 
           หรอืดงูานทีส่าํเรจ็ในดา้นน้ี 
……4)  จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหวา่งบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน เพือ่แลกเปลีย่น 
           ประสบการณ์รว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
……5)  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................          

85. ทา่นคดิวา่ระบบโยกยา้ยผูพ้พิากษาศาลเยาวชนฯ ในปจัจุบนัเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
  1)  เหมาะสม 
  2)  ไมเ่หมาะสม เน่ืองจาก 

2.6 2.1)  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งสัน้เกนิไปไมส่ามารถสรา้งความชาํนาญได ้    
2.7 2.2)  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งยาวเกนิไป     
2.8 2.3)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาลเยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้    
2.9 2.4)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาลสงูแผนกคดเียาวชนฯ ได ้    
2.10 2.5)  อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................  

86. ในปจัจุบนักําลงัมกีารแกไ้ขปรบัปรุง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ ท่านเหน็วา่ควรปรบัปรุงอํานาจหน้าที่
ของผูพ้พิากษาหรอืไม ่อยา่งไร  
  1)  ไมค่วรปรบัปรุง        
  2)  ควรปรบัปรุง (ระบุ)  .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

87. บทบญัญตัเิกีย่วกบัอํานาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ ตาม พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ ทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนั มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ปจัจุบนักาํลงัมกีารแกไ้ขปรบัปรุง พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ ท่านเหน็วา่
ควรปรบัปรุงอยา่งไร 
 1)  เหมาะสมแลว้  
 2)  ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่หรอืลดอาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบอยา่งไร (ระบุ)................. 
.................................................................................................................................................. 
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88. ศาลเยาวชนและครอบครวั ควรเป็นศาลชํานัญพเิศษทีม่คีวามพรอ้มในดา้นบุคลากร ความชํานาญ
พเิศษ และงบประมาณอยา่งแทจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 
  1) ควร เพราะ (ระบุ) ............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ไมค่วร เพราะ (ระบุ) ...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

89. ท่านเหน็วา่ควรแบ่งแผนกในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นแผนกพเิศษโดยเฉพาะหรอืไม ่เช่น คดยีา
เสพตดิ ฯลฯ 
 1)  ไมส่มควร 
 2)  สมควรแบง่เป็นแผนกพเิศษ แผนกอะไรบา้ง เพราะอะไร (ระบุ)............................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

90. ทา่นเหน็วา่ ผูใ้ดควรมอีาํนาจกาํหนดนโยบายการพฒันาและการดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 1)  ประธานศาลฎกีา 
 2)  ประธานแผนกคดเียาวชนและครอบครวัศาลฎกีา 
 3)  อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
 4)  อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวัภาค (หากม)ี 
 5)  คณะกรรมการนโยบายของศาลทีม่อีงคป์ระกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวัต่างๆ 
 6)  คณะกรรมการนโยบายของศาลทีม่อีงคป์ระกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวั ต่างๆ  
          รวมทัง้ผูท้รงคุณวฒุจิากภายในและภายนอก 
 7)  อื่นๆ (ระบุ) ....................................……………..… 

การดาํเนินการของกระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
91. หน่วยงานของท่านมกีารจดักจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชนหรอืไม ่อยา่งไร 
 1)  ไมม่ ี
 2)  ม ี ไดแ้ก ่หน่วยงาน (ระบุ) ............................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

    มกีารจดักจิกรรมในลกัษณะใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)     
 2.1)  จดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็นระยะ   
 2.2)  จดักจิกรรมทางวชิาการประจาํปีรว่มกนั                                        
 2.3)  จดัทาํโครงการศกึษาวจิยัเพือ่แกป้ญัหารว่มกนั 
 2.4)  ศกึษาดงูานรว่มกนั 
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 2.5)  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................  
92. หน่วยงานของทา่นมปีญัหาในการประสานงานกบัหน่วยงานอื่นหรอืไม ่อยา่งไร จะแกป้ญัหาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..… 
93. ในภาพรวม ท่านพอใจการทํางานเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม ของหน่วยต่างๆ 
เหลา่น้ีอยา่งไร 

องคก์ร/สถาบนั 
 

พอใจ 
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

อ่ืนๆ 

1. ตาํรวจดา้นเดก็และเยาวชน     
2. อยัการดา้นเดก็และเยาวชน     
3. ศาลเยาวชนและครอบครวั     
4. ทีป่รกึษากฎหมาย     
5. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน     
6. กรมคุมประพฤต ิ     
7. กรมสขุภาพจติ     
8. กรมราชทณัฑ ์     
9. กระทรวงพฒันาสงัคมฯ     
10. สถานพยาบาลทางรา่งกาย     
11. สถานพยาบาลทางจติ     
12. องคก์ารดา้นเดก็และเยาวชน     
13. ครอบครวั     
14. ชุมชน     
15. โรงเรยีน     

94. ท่านเห็นว่าควรทําระบบเอกสารและฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
พฒันากระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนอยา่งเป็นระบบหรอืไม ่อยา่งไร 

  1)  ควรม ี
  2)  ไมค่วรม ีเน่ืองจาก (ระบุ) ....................................................................................         
……………………………………………………………………………………………………… 

95. ระบบฐานขอ้มลูกลางควรมขีอ้มลูมาจากหน่วยงานใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)     
 1)  กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  2)  กรมคุมประพฤต ิ
 3)  ศาลยตุธิรรม  4)  สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ           
 5)  สาํนกังานอยัการสงูสดุ  6)   อืน่ๆ (ระบุ) ................................... 
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96. ระบบฐานขอ้มลูกลางควรประกอบดว้ยขอ้มลูอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)     
 1)  ประวตัเิดก็และเยาวชนกระทาํผดิ  
 2)  ขอ้มลูการดาํเนินการทุกขัน้ตอนในกระบวนการยตุธิรรม     
 3)  รายงานผลการจาํแนก           
 4)  รายงานผลการสบืเสาะ 
 5)  รายงานของสหวชิาชพี              
 6)  สารบบ/คาํสัง่/คาํพพิากษา 
 7)  ขอ้มลูรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน 
 8)  หน่วยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนทีจ่ะสง่เดก็ไปบาํบดัฟ้ืนฟู 
 9)  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................  

97. ใครควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูกลาง       
 1)  กระทรวงยตุธิรรม  2)  กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
 3)  ศาลยตุธิรรม  4)  กรมคุมประพฤต ิ         
 5)  สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ   6)  สาํนกัอยัการสงูสดุ 
 7)  องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน    8)  หน่วยงานรฐัจดัตัง้ใหม ่
 9)  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................. 

 98. ท่านเหน็ว่าประเทศไทยควรมสีถาบนัดงัต่อไปน้ี เพื่อการพฒันากระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชนหรอืไมอ่ยา่งไร 
     1)  ไมค่วรม ี 
     2)  ควรม ีรปูแบบใด 

 2.1)  คณะกรรมการแหง่ชาตเิพือ่พฒันากระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
 2.2)  สภาผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั 
 2.3)  สภาบุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
 2.4)  หอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศดา้นกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
 2.5)  สถาบนัวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 
 2.6)  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................. 
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ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเหน็/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ท่านมขีอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอะไรบา้ง เพื่อใหผู้ท้ ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการยุตธิรรม 
นําไปพฒันาปรบัปรุงต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ท่านเหน็วา่  พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ  ควรปรบัปรุงอะไรบา้ง เพือ่จะไดนํ้าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.  ต่อไป               
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ  : ขอความกรุณาท่านส่งรายชื่อหน่วยงานดา้นเดก็ เยาวชน สตร ีและครอบครวัในพืน้ทีข่อง
ทา่น รวมทัง้รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการจาํแนก บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูและตดิตามเดก็และเยาวชน  
(หากม)ี และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ทางสถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์จะไดร้วบรวมเป็นฐานขอ้มลูต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถาบนัวจิยัรพพีฒันศกัดิ ์
ขอขอบพระคณุ 

สาํหรบัความรว่มมอืในครัง้น้ี 
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ตารางที ่1 จาํนวนแบบสอบถามทีส่ง่ออกไป จาํนวนและรอ้ยละของแบบสอบถามทีต่อบกลบัมา  
 

กลุ่ม จาํนวน
แบบสอบถาม
ท่ีส่งออกไป 

แบบสอบถามท่ีตอบกลบัมา 

จาํนวน ร้อยละ 

รวม 789 485 61.5 
ขา้ราชการตุลาการ 363 190 39.1 

ผูพ้พิากษาสมทบ 350 235 48.5 

ผูอ้าํนวยการ  76  60 12.4 

 
จากตารางที ่1 จํานวนแบบสอบถามทีส่่งออกไปยงัผูต้อบแบบสอบถามตวัอย่าง

ทัง้สิน้ 789 คน มผีูต้อบแบบสอบถามกลบัมา 485 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.5       
                   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูพ้พิากษาสมทบมจีํานวน 235 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 48.5 รองลงมาเป็นขา้ราชการตุลาการมจีาํนวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.1 และผูอ้ํานวยการมี
จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.4 
 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล 
 
ตารางที ่2 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคล รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

เพศ 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ชาย 55.5 80.4 38.3 44.1 
2. หญงิ 44.5 19.6 61.7 55.9 
อาย ุ 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. น้อยกวา่ 41 ปี 13.9 29.9  4.3 - 
2. 41 - 50 ปี 37.5 51.9 21.1 56.9 
3. 51 - 60 ปี 27.0 12.3 34.9 43.1 
4. มากกวา่ 60 ปี 21.6  5.9 39.7 - 
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ระยะเวลาการทาํงานในศาลเยาวชน
และครอบครวั 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. น้อยกวา่ 1 ปี 20.5 33.7  7.5 28.1 
2. 1 - 5 ปี 53.5 54.5 51.1 59.6 
3. 6 - 10 ปี 18.1  7.5 29.8  7.0 
4. มากกวา่ 10 ปี  7.9  4.3 11.6  5.3 

 
  จากตารางที ่2 ผลการสาํรวจพบวา่ 
                       เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เป็นชาย รอ้ยละ 80.4 เป็นหญิง รอ้ยละ 19.6      ผู้
พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เป็นหญงิ รอ้ยละ 61.7 เป็นชาย รอ้ยละ 38.3 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เป็น
หญงิ รอ้ยละ 55.9 เป็นชาย รอ้ยละ 44.1  
  อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่มอีาย ุ41 – 50 ปี รอ้ยละ 51.9 รองลงมาอายุน้อยกว่า 41 
ปี รอ้ยละ 29.9 มอีายุ 51 - 60 ปี รอ้ยละ 12.3 และมอีายุมากกว่า 60 ปี รอ้ยละ 5.9     ผูพ้พิากษา
สมทบสว่นใหญ่มอีายุมากกว่า 60 ปี รอ้ยละ 39.7 รองลงมามอีายุ 51 – 60 ปี รอ้ยละ 34.9  มอีายุ 41 
– 50 ปี รอ้ยละ 21.1 และมอีายุน้อยกว่า 41 ปี รอ้ยละ 4.3 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่มอีายุ 41 – 50 ปี 
รอ้ยละ 56.9 และ มอีาย ุ51 – 60 ปี รอ้ยละ 43.1  
  ระยะเวลาการปฏิบติังานในศาลเยาวชนและครอบครวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการทาํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 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 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการ
ทาํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 1 – 5 ปี รอ้ยละ 51.1 รองลงมามรีะยะเวลาการทาํงาน 6 – 10 ปี 
รอ้ยละ 29.8 มรีะยะเวลาการทาํงานมากกว่า 10 ปี รอ้ยละ 11.6 และทาํงาน     น้อยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 
7.5 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการทาํงานในศาลเยาวชนและครอบครวั 1 – 5 ปี รอ้ยละ 59.6 
รองลงมามรีะยะเวลาการทาํงานน้อยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 28.1         มรีะยะเวลาการทาํงาน 6 - 10 ปี 
รอ้ยละ 7.0 และทาํงานมากกวา่ 10 ปี รอ้ยละ 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 



221 
 

ตารางที ่3 รอ้ยละของผูพ้พิากษาสมทบในการประกอบอาชพี 
อาชีพ ร้อยละ 

รวม 100.0 
1. ประกอบกจิการ 72.8 
2. ขา้ราชการบาํนาญ 22.5 
3. ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 3.4 
4. ไมต่อบ 1.3 

 

  จากตารางที ่3 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่ประกอบกจิการ รอ้ยละ 72.8 เป็นขา้ราชการ
บาํนาญ รอ้ยละ 22.5 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี รอ้ยละ 3.4 และไมต่อบ  รอ้ยละ 1.3 
 

ตารางที ่4 รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดัของผูพ้พิากษาสมทบทีเ่ป็นขา้ราชการบาํนาญ  
 

หน่วยงาน ร้อยละ 
รวม  100.0 
1. กระทรวงศกึษาธกิาร 47.1 
2. กระทรวงสาธารณสขุ 13.2 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9.4 
4. สถาบนัอุดมศกึษา 9.4 
5. ไมร่ะบุหน่วยงาน 3.8 
6. กระทรวงพาณชิย ์ 3.8 
7. เทศบาล 3.8 
8. กระทรวงมหาดไทย 1.9 
9. กระทรวงกลาโหม 1.9 
10. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 1.9 
11. กระทรวงการคลงั 1.9 
12. สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 1.9 

  จากตารางที่ 4 ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบํานาญมาจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร รอ้ยละ 47.1 รองลงมา มาจากกระทรวงสาธารณสุข รอ้ยละ 13.2 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบนัอุดมศกึษา มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 9.4 
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ตารางที ่5 รอ้ยละของประเภทกจิการทีผู่พ้พิากษาสมทบประกอบอาชพี  
 

ประเภทกิจการ ร้อยละ 

รวม 100.0 

1. อื่นๆ 37.4 
2. อาชพีคา้ขายทัว่ไป 28.6 
3. ธุรกจิโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัเอกชน 7.6 
4. ธุรกจิโรงแรม/รา้นอาหาร 5.9 
5. อาชพีเกษตรกรรม/ปศุสตัว ์ 5.9 
6. ธุรกจิรา้นขายทอง/อญัมณี 5.3 
7. ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 4.1 
8. ไมต่อบ 4.1 
9. ธุรกจิการเงนิการธนาคาร 1.2 
อื่นๆ  
 ไมร่ะบุ 13.2 

 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/คลนิิก 3.3 

 บรษิทัก่อสรา้ง/รบัเหมาก่อสรา้ง 2.5 

 ขายรถยนต/์ซ่อมรถยนต/์รบัจา้งต่อตวัถงัรถยนตโ์ดยสาร 1.6 

 จาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์ 1.6 

 จาํหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า/อุปกรณ์ดา้นไอท ี 1.6 

 อุตสาหกรรมโรงโมห่นิ 1.2 

 บา้นเชา่/หอ้งเชา่ 1.2 

 โรงงานแปรรปูไม ้ 0.8 

 สาํนกังานใหเ้ช่า/ใหเ้ชา่สถานที ่ 0.8 

 อุตสาหกรรมการผลติ 0.8 

 คลงัสนิคา้อุปโภคบรโิภค 0.4 

 คา้ขายอญัมณี เครือ่งสาํอางธรรมชาต ิ 0.4 

 จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 0.4 

 จาํหน่ายสพีน่รถยนต ์อู่เคาะพน่สรีถยนต ์ 0.4 

 ต่อเรอืประมง 0.4 

 ตวัแทนการคา้องคก์รคุรสุภา คา้เครือ่งเขยีน อุปกรณ์สาํนกังาน 0.4 

 ธุรกจิใบยาสบูสง่ออก 0.4 

 ธุรกจิสง่ออก (ทาํของเล่นไมย้างพารา) 0.4 
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ประเภทกิจการ ร้อยละ 
 บรกิารงานซ่อมอุตสาหกรรมเหลก็ กลงึ มว้นพบัเหลก็ 0.4 

 ประมงและสง่ออกสนิคา้สตัวนํ์าแปรรปู 0.4 

 ผลติเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 0.4 

 ผูแ้ทนจาํหน่ายยางรถยนต ์ 0.4 

 เภสชักร 0.4 

 รบัจา้งตดักระจก ประกอบอลมูเินียม 0.4 

 รสีอรท์ 0.4 

 โรงงานอุตสาหกรรมผลติรองเทา้ 0.4 

 วทิยากรบรรยาย 0.4 

 สถานทีอ่อกกาํลงักาย/สนามไดรฟ์กอลฟ์ 0.4 

 สถานีบรกิารน้ํามนั 0.4 

 สาํนกัพมิพ ์ 0.4 

 อุตสาหกรรมแปรรปูขา้ว 0.4 

 อุตสาหกรรมประเภทการผลติวตัถุดบิ 0.4 

 
  จากตารางที ่5 การประเภทกจิการทีผู่พ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่ประกอบอาชพีอื่นๆ 
รอ้ยละ 37.4 อาชพีคา้ขายทัว่ไป รอ้ยละ 28.6 ธุรกจิโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัเอกชน รอ้ยละ 7.6  ธุรกจิ
โรงแรม/รา้นอาหาร อาชพีเกษตรกรรม/ปศุสตัว ์มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.9   ธุรกจิรา้นขาย
ทอง/อญัมณี รอ้ยละ 5.3 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์กบัไม่ตอบ มจีํานวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 และ
ธุรกจิการเงนิการธนาคาร รอ้ยละ 1.2 
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ตารางที ่6 รอ้ยละของผูพ้พิากษาสมทบเกีย่วกบัประสบการณ์การทํางานดา้นเดก็และเยาวชนก่อน
เขา้มาเป็นผูพ้พิากษาสมทบ 
 

ประสบการณ์การทาํงานด้านเดก็และเยาวชนฯ ร้อยละ 

รวม 100.0 
1. มปีระสบการณ์ 76.5 
2. ไมม่ปีระสบการณ์ 20.9 
3. ไมต่อบ  2.6 
 มปีระสบการณ์ดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
     เป็นคร/ูอาจารย/์ผูบ้รหิารสถานศกึษา 23.2 

     อบรมบุตรหลาน 6.8 

     อบรมเดก็เยาวชนในโรงเรยีน/ใหทุ้นการศกึษาเดก็นกัเรยีน 5.9 

     กรรมการสงเคราะหส์ถานพนิิจ/ศาลเยาวชน 4.7 

     ชว่ยงาน อบรม และเป็นวทิยากรชว่ยเหลอืเดก็ในโครงการ/มลูนิธต่ิางๆ 4.3 

     กรรมการสง่เสรมิการศกึษา 3.4 

     ไมร่ะบุ 2.4 

     จดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จดัอบรมจรยิธรรมครอบครวัทหาร อบรมเดก็ทีม่พีฒันาการชา้ 2.2 

     ดแูลแกไ้ขเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน 2.2 

     เป็นกรรมการและเลขานุการของมลูนิธชิ่วยเหลอืเดก็ยากไร/้ศนูยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีน 1.7 

     ผูส้นบัสนุนแบบประจาํองคก์ารยนิูเซฟ,มลูนิธแิหง่ประเทศไทย ดแูลเดก็ต่างชาติ
แลกเปลีย่น (AFS)  และอุปการะเดก็ขององคก์รยนิูเซฟ 

1.7 

     เป็นประธานชมรมบาํเพญ็ประโยชน์ของมหาวทิยาลยั/นายกสมาคมผูป้กครองและครู 1.7 

     ดแูลอบรมยุวกาชาด ดแูลเยาวชนทีเ่ขา้คา่ยฝึกอบรม 1.7 

     การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและการทะเลาะววิาทของบุตรหลานพนกังาน 1.3 

     เป็นกรรมการศษิยเ์ก่าโรงเรยีน 1.3 

     เขา้รว่มกจิกรรมชมรมพฒันาสงัคมเป็นการฝึกอบรมเยาวชนตามทีต่่างๆ 1.3 

     อบรมทางดา้นจรยิธรรม 1.3 

     การอบรมเดก็เกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมโรค การอบรมยวุกาชาด การสง่เสรมิสขุภาพ 0.9 

     ทาํงานดา้นสวสัดกิารสงัคม 0.9 

     เป็นคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน 0.9 

     เป็นวทิยากรลกูเสอื /ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประกอบวชิาชพีในศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน 0.9 

     ฝึกเยาวชน จดัคา่ยเยาวชน 0.9 

     เป็นกุมารแพทย/์พยาบาลวชิาชพี 0.9 

     สงเคราะหเ์ดก็ บาํบดั ฟ้ืนฟู รบัรายงานตวัในการคุมประพฤต/ิอาสาสมคัรคุมประพฤต ิ 0.9 

     บาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 0.4 
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ประสบการณ์การทาํงานด้านเดก็และเยาวชนฯ ร้อยละ 

     กรรมการการตดิตามและตรวจสอบการทาํงานของตาํรวจ 0.4 

     กรรมการมสัยดิของหมูบ่า้น 0.4 

     การบรจิาคทาํบุญการกุศลทัว่ไป 0.4 

     เคยรบัราชการทีส่ถาบนัราชานุกลู 0.4 

     ดแูล อบรม ครอบครวัขา้ราชการทหารของหน่วยงาน 0.4 

     เป็นทนายความ 0.4 

     เป็นผูใ้หญ่บา้น 0.4 
 

จากตารางที ่6 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทํางานดา้นเดก็
และเยาวชนก่อนเขา้มาเป็นผูพ้พิากษาสมทบ รอ้ยละ 76.5 ไมม่ปีระสบการณ์ รอ้ยละ 20.9 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 2.6 
 

ตารางที่ 7  ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเห็น
เกีย่วกบัการไดร้บัการเขา้รว่มสมัมนาหรอืเขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน
ทีก่ระทาํผดิในหลกัสตูรต่าง ๆ 
 

หลกัสตูร รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ระบบการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม 

64.6 23.7 71.9 17.1 

2. การไกล่เกลีย่คดเีดก็และเยาวชน 56.5 17.4 63.4 13.3 

3. การประชุมกลุ่มครอบครวั 36.9  9.9 41.7  8.0 

4. ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์ 34.5 21.5 37.0 14.7 
5. ระบบการจาํแนกเดก็และเยาวชนใน

กระบวนการยตุธิรรม 
34.3 13.2 38.3  5.3 

6. ระบบการตดิตามดแูลเดก็และเยาวชน
หลงัปล่อย 

32.8 8.8 37 6.7 

7. ระบบการเตรยีมความพรอ้มเดก็และ
เยาวชนก่อนปล่อย 

28.6 7.4 32.3 5.3 

8. กฎหมายและพระราชบญัญตัทิี่
เกีย่วขอ้ง 

19.3 13.7 23.8 13.3 

9. อื่นๆ 4.8 4.7 4.7 5.0 
10. กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกใน

รปูแบบอื่น 
2.4 0.5 3.4 1.7 
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หลกัสตูร รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกในรปูแบบอื่น 
ไดแ้ก่ 

        

 การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท          1.8                 -               2.6                1.7  

 การประนอมขอ้พพิาท          0.4              0.5               0.4                    -  

 ยตุธิรรมชุมชนในฐานะเครอืขา่ย          0.2                -               0.4                    -  

กฎหมายและพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่         
 พรบ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 

2534 / พรบ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 / 
พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครวั พ.ศ. 2550 / วธิพีจิารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั  

11.3 7.3 14.9 8.4 

 ไมร่ะบุ        7.3        4.6        8.1        4.9  

 กฎหมายผูบ้รโิภค        0.2         -        0.4         -  

 กฎหมายอสิลาม        0.2         -        0.4         -  

 พรบ. ฟ้ืนฟูฯ        0.1        0.6         -         -  

 พรบ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ        0.1        0.6         -         -  

 กฎหมายทีอ่อกใหม ่       0.1        0.6         -         -  

อื่นๆ         

 อบรมดา้นจติวทิยาเกีย่วกบัเดก็ เช่น จติวทิยา
ดา้นการสือ่สาร  การใหค้าํปรกึษา เป็นตน้ 

         0.8           -           1.6              -  

 นวัตกรรมในการพิทัก ษ์คุ้มครอง เด็ก
เยาวชนและครอบครวั การใหค้าํปรกึษาเชงิ
จิตวิทยาในการสืบค้นหาสาเหตุแห่งการ
กระทาํความผดิของเดก็และเยาวชน  

          -            -           0.4              -  

 อบรมดา้นนิตจิติเวชเดก็           0.6          1.0            -            1.7  

 การเขา้ร่วมกจิกรรม และโครงการต่างๆ ของ
ศาลและของผูพ้พิากษาสมทบเกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชนและเครอืขา่ยกระทรวงยุตธิรรมในการ
แก้ไขปญัหาการกระทําความผิดต่างๆ ของ
เดก็และเยาวชนในกลุม่เสีย่ง  

          -            -            -            1.7  

 การปฏบิตังิานในศาลเยาวชนและครอบครวั           0.4            -            -            1.7  

 สทิธเิดก็           0.4           0.5           0.4              -  

 ไมร่ะบุ           0.2           1.1            -              -  

 อบรมเป็นวทิยากร "ครอบครวัสมัพนัธ"์           0.2            -           0.4              -  
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หลกัสตูร รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 การสร้างเครอืข่ายพทิกัษ์เด็กและเยาวชน
ในระดบัท้องถิ่น การส่งเสริมสทิธิเด็กและ
การสรา้งสรรคอ์นาคตเดก็  

         0.2            -           0.4              -  

 นโยบายกระบวนทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชน
และครอบครวั  

         0.2            -           0.4              -  

 ประชุมเชิงวิชาการ  “นวัตกรรมในการ
พิทักษ์  คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและ
ครอบครวั"  

         0.2            -           0.4              -  

 สรา้งเครอืข่ายตรวจสอบและแก้ไขเดก็และ
เยาวชนกบัชุมชน  

         0.2            -           0.4              -  

 การคา้มนุษยแ์ละเดก็           0.1           0.5            -              -  

 โครงการไกล่เกลี่ยร่วมใจใส่ใจครอบครวั 
กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ ์ 

         0.1           0.5            -              -  

 เป็นวทิยากรอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูพ้พิากษา
ในการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน  

         0.1           0.5            -              -  

 มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

         0.1           0.5            -              -  

 
จากตารางที่ 7 การเขา้ร่วมสมัมนาหรอืเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการปฏบิตัต่ิอ

เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 3 หลกัสตูร อนัดบัแรก 
ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่ได้รบัการเข้าร่วมสมัมนาฯ หลกัสูตรระบบการบําบดั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม รอ้ยละ 23.7 ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์รอ้ยละ 21.5 
และการไกล่เกลีย่คดเีดก็และเยาวชน รอ้ยละ 17.4 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่ไดร้บัการเขา้ร่วมสมัมนาฯ หลกัสตูรระบบการบําบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม รอ้ยละ 71.9 การไกล่เกลีย่คดเีดก็และเยาวชน รอ้ยละ 
63.4 และการประชุมกลุ่มครอบครวั รอ้ยละ 41.7 

ผู้อํานวยการส่วนใหญ่ได้รบัการเข้าร่วมสมัมนาฯ หลกัสูตรระบบการบําบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม รอ้ยละ 17.1 ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์กบั กฎหมายและ
พระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้ง มจีํานวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 และ การไกล่เกลี่ยคดเีดก็และ
เยาวชน รอ้ยละ 13.3 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านนโยบาย การบริหารงาน และการดาํเนินงานเก่ียวกบักระบวนการ
ยติุธรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
 

ตางรางที ่8 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัดา้นนโยบายและการบรหิารงานกระบวนการยตุธิรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม 

 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนทัง้หลายมีโครงสร้างการ
บริหารท่ีเอ้ือต่อการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 68.9 52.1 71.5 61.0 
2. ไมใ่ช ่ 21.4 41.6 18.3 28.6 
3. ไมต่อบ  9.7  6.3 10.2 10.4 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนทั ้งหลายมีนโยบายการ
บริหารท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 51.0 58.4 49.7 56.6 
2. ไมใ่ช ่ 39.0 36.4 39.6 32.9 
3. ไมต่อบ 10.0 5.2 10.7 10.5 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนทัง้หลายขาดการบูรณาการแผนการ
ดาํเนินงานร่วมกนั 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 69.2 51.5 71.9 63.2 
2. ไมใ่ช ่ 21.6 43.3 18.3 26.3 
3. ไมต่อบ  9.2  5.2  9.8 10.5 
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานใน
กระบวนการยุ ติธรรมเด็กและเยาวชน
ทัง้หลายมีความซํา้ซ้อนกนั 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 63.3 76.9 60.9 80.2 
2. ไมใ่ช ่ 27.2 17.9 28.9 13.2 
3. ไมต่อบ  9.5  5.2 10.2  6.6 
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ด้านนโยบายและการบริหารงาน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนทัง้หลายมีระบบการเช่ือมโยง
แผนการดาํเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมใ่ช ่ 50.9 73.3 47.2 61.8 
2. ใช ่ 39.7 22.0 42.6 31.6 
3. ไมต่อบ  9.4  4.7 10.2  6.6 

 
จากตารางที ่8 ผลการสาํรวจพบวา่ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเดก็และเยาวชนทัง้หลายมีโครงสร้างการ

บริหารท่ีเอ้ือต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 52.1 เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 41.6 และ

ไมต่อบ รอ้ยละ 6.3 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 71.5 เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 18.3 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 10.2 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 61.0 เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 28.6 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 10.4 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเดก็และเยาวชนทัง้หลายมีนโยบายการ
บริหารท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 58.4 เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 36.4 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 49.7 เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 39.6 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 10.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 56.6 เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 32.9 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 10.5 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนทัง้หลายขาดการบูรณาการ
แผนการดาํเนินงานร่วมกนั  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 51.5 เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 43.3 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 71.9 เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 18.3 และ
ไม่ตอบ รอ้ยละ 9.8 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 63.2 เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 26.3 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 10.5 

บทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเดก็และเยาวชน
ทัง้หลายมีความซํา้ซ้อนกนั  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 76.9 เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 17.9 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 60.9 เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 28.9 และ
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ไมต่อบ รอ้ยละ 10.2 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 80.2 เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 13.2 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 6.6  

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนทัง้หลายมีระบบการ
เช่ือมโยงแผนการดาํเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 73.3 เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 22.0 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 4.7 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 47.2 เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 42.6 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 10.2 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 61.8 เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 31.6 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 6.6  
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ตางรางที ่9 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็ในการให้
ความสาํคญักบัการปฏบิตังิานในกระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชนในภาพรวม 
 

ระดบัความสาํคญักบัการปฏิบติังาน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ด้านระบบการจาํแนกจดัประเภทเดก็และ
เยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ปานกลาง 37.7 37.3 37.9 36.8 
2. มาก 31.4 26.4 31.9 38.2 
3. น้อย 17.6 25.3 16.6 13.2 
4. มากทีส่ดุ   6.8   1.1   7.7  3.9 
5. ไมต่อบ   4.8   3.0   5.1  1.3 
6. น้อยทีส่ดุ  1.7   6.9  0.8  6.6 
ด้านการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. มาก 41.0 36.5 41.3 51.3 
2. ปานกลาง 33.0 33.6 33.2 23.7 
3. มากทีส่ดุ 13.2  8.5 14.0  7.9 
4. น้อย   8.9 14.3   8.1 10.5 
5. น้อยทีส่ดุ   0.5   3.0  -   5.3 
6. ไมต่อบ   3.4   4.1   3.4   1.3 
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ปานกลาง 40.8 44.8 40.4 35.1 
2. มาก 25.8 15.2 27.2 28.6 
3. น้อย 24.5 24.3 24.7 18.2 
4. ไมต่อบ   3.9   5.2   3.8  1.3 
5. น้อยทีส่ดุ   3.0   7.5   2.1 10.4 
6. มากทีส่ดุ   2.0   3.0  1.7  6.5 
ด้านการติดตามดูแลเด็กและเยาวชน
ภายหลงัปล่อย 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ปานกลาง 35.6 26.4 37.5 21.1 
2. น้อย 34.7 38.8 34.0 35.5 
3. น้อยทีส่ดุ 15.6 18.5 14.9 23.7 
4. มาก   8.7  9.4  8.5 11.8 
5. ไมต่อบ   4.0  5.8  3.8  1.3 
6. มากทีส่ดุ   1.4  1.1  1.3  6.6 
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จากตารางที ่9 ผลการสาํรวจพบวา่ 
การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานในกระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และ

เยาวชนในภาพรวมด้านระบบการจาํแนกจดัประเภทเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 37.3 

ระดบัมาก รอ้ยละ 26.4 ระดบัน้อย รอ้ยละ 25.3 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 6.9 ไม่ตอบ รอ้ยละ 3.0 และ
ระดบัมากทีส่ดุมเีพยีง รอ้ยละ 1.1           

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง ร้อยละ 37.9 
ระดบัมาก รอ้ยละ 31.9 ระดบัน้อย รอ้ยละ 16.6 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 7.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 5.1 และ
ระดบัน้อยทีส่ดุมเีพยีง รอ้ยละ 0.8  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัมาก รอ้ยละ 38.2 ระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 36.8 ระดบัน้อย รอ้ยละ 13.2 ระดบัน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 6.6 ระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 3.9 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 1.3 

การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานในกระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และ
เยาวชนในภาพรวมด้านการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก รอ้ยละ 36.5 ระดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 33.6 ระดบัน้อย รอ้ยละ 14.3 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 8.5 ไม่ตอบ รอ้ยละ 4.1 และ
ระดบัน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 3.0  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัมาก รอ้ยละ 41.3 ระดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 33.2 ระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 14.0 ระดบัน้อย รอ้ยละ 8.1 และไมต่อบ รอ้ยละ 3.4  

 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัมาก รอ้ยละ 51.3 ระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 23.7 ระดบัน้อย รอ้ยละ 10.5 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 7.9  ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 5.3 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 1.3   

การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานในกระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และ
เยาวชนในภาพรวมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 44.8 
ระดบัน้อย รอ้ยละ 24.3 ระดบัมาก รอ้ยละ 15.2 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 7.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 และ
ระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 3.0  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง ร้อยละ 40.4 
ระดบัมาก รอ้ยละ 27.2 ระดบัน้อย รอ้ยละ 24.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 3.8 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 2.1 และ
ระดบัมากทีส่ดุมเีพยีง 1.7   

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 35.1 ระดบั
มาก รอ้ยละ 28.6 ระดบัน้อย รอ้ยละ 18.2 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 10.4 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 6.5 
และไมต่อบ รอ้ยละ 1.3   
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การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานในกระบวนการยติุธรรมสาํหรบัเดก็และ
เยาวชนในภาพรวมด้านการติดตามดแูลเดก็และเยาวชนภายหลงัปล่อย  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสาํคญัในระดบัน้อย รอ้ยละ 38.8 ระดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 26.4 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 18.5 ระดบัมาก รอ้ยละ 9.4 ไม่ตอบ รอ้ยละ 5.8 และ
ระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 1.1  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 37.5  
ระดบัน้อย รอ้ยละ 34.0 ระดบัน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 14.9 ระดบัมาก รอ้ยละ 8.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 3.8 และ
ระดบัมากทีส่ดุมเีพยีง 1.3   

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใหค้วามสําคญัในระดบัระดบัน้อย รอ้ยละ 35.5 ปาน
กลาง รอ้ยละ 21.1 ระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 23.7 ระดบัมาก รอ้ยละ 11.8 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 6.6 
และไมต่อบ รอ้ยละ 1.3   

 

ตารางที่ 10 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครวัร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน  
 

การจดักิจกรรมร่วมกบั 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ม ี 49.6 57.9 55.3 56.8 
2. ไมม่ ี 38.8 29.8 23.7 30.8 
3. ไมต่อบ 11.6 12.3 21.0 12.4 

 

จากตารางที่ 10 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตนปฏบิตัิงานมกีารจดั
กจิกรรมฯ   รอ้ยละ 57.9 ไมม่ ีรอ้ยละ 29.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 12.3 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตนปฏิบตัิงานมกีารจดักิจกรรมฯ  ร้อยละ 
55.3 ไมม่ ีรอ้ยละ 23.7 และไมต่อบ รอ้ยละ 21.0 

 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารจดักจิกรรมฯ รอ้ยละ 56.8 
ไมม่ ีรอ้ยละ 30.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 12.4 
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ตารางที่ 11 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน  
 

หน่วยงานอ่ืนๆ ร้อยละ 
รวม 100.0 
1. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 30.6 
2. สาํนกังานคุมประพฤต ิ 11.5 
3. ศนูยฝึ์กและอบรม 10.9 
4. สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 7.7 
5. กระทรวงศกึษาธกิาร เชน่ โรงเรยีน สถานศกึษา วทิยาลยัการอาชพี เป็นตน้ 7.4 
6. สาํนกังานอยัการ 6.3 
7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 4.9 
8. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 2.7 
9. ศาลเยาวชนและครอบครวัอืน่ๆ 2.5 
10. กระทรวงกลาโหม 1.9 
11. องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เป็นตน้ 1.4 
12. ทีป่รกึษากฎหมาย 1.4 
13. กระทรวงวฒันธรรม เชน่ กรมการศาสนา 1.4 
14. ศาลจงัหวดั 1.1 
15. กรมราชทณัฑ ์ 1.1 
16. กระทรวงสาธารณสขุ เชน่ กรมสขุภาพจติ โรงพยาบาล เป็นตน้ 1.1 
17. สถานแรกรบั 0.8 
18. ชุมชน 0.8 
19. NGO เชน่ มลูนิธต่ิางๆ 0.8 
20. โรงเรยีนฟ้าใส 0.8 
21. โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ 0.5 
22. กระทรวงแรงงาน 0.5 
23. องคก์รภาครฐั/เอกชน 0.3 
24. สหวชิาชพี เชน่ นกัสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ 0.3 
25. สมาคมผูป้ระกอบการ เชน่ สมาคมผูป้ระกอบการถนนขา้วสาร 0.3 
26. ศนูยก์ลางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็เยาวชนและชุมชนวกิฤต ิ 0.3 
27. เครอืขา่ยสภาเดก็และชุมชน 0.3 
28. คณะกรรมการประสานงานเยาวชนอาสาสมคัรแหง่ประเทศไทย 0.3 
29. กระทรวงมหาดไทย 0.3 
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จากตารางที่ 11 หน่วยงานอื่นๆ ที่ศาลเยาวชนและครอบครวัจดักจิกรรมร่วมกนั 
เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก  

ส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 30.6  
สาํนกังานคุมประพฤต ิรอ้ยละ 11.5 และศนูยฝึ์กและอบรม รอ้ยละ 10.9 
 
ตารางที่ 12 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัลกัษณะกจิกรรมของศาลเยาวชนและครอบครวัจดัร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน  
 

ลกัษณะกิจกรรมของศาลเยาวชน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. จดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็นระยะ 46.1 51.8 45.5 43.9 
2. จดักจิกรรมทางวชิาการประจาํปีรว่มกนั 30.1 13.1 32.7 17.2 
3. ศกึษาดงูานรว่มกนั 27.8 20.7 29.1 17.2 
4. จดัทาํโครงการศกึษาวจิยัเพือ่แกป้ญัหา

รว่มกนั 
17.4 13.1 18.2 8.6 

5. อื่นๆ 15.0 16.3 14.5 22.4 
 จดัทํากจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัเดก็และเยาวชนหรอื

สงัคมรว่มกนั เช่น การสรา้งความสามคัคขีอง
ชุมชน/โครงการอบรมความรูก้ฎหมายแก่เดก็
นกัเรยีน/กจิกรรมครอบครวั เป็นตน้ 

         4.8           7.9          4.2          6.7  

 ดูงาน/จดักจิกรรม/เยีย่มเดก็และเยาวชนที่ถูก
อบรมในสถานพนิิจฯ และศนูยฝึ์กอบรม 

         2.6           3.4           2.4           2.2  

 จดักจิกรรมวนัสาํคญัรว่มกนั          1.6            -           1.8            -  

 ไมร่ะบุ          1.4            -           1.9            -  

 จดัสมัมนา/เขา้รว่มสมัมนากบัหน่วยงานภายนอก          1.3           1.7           1.2           4.5  

 เชญิวทิยากรจากหน่วยงานภายนอกมาใหค้วามรู ้          1.1            -           1.2            -  

 ใหค้วามรู ้อบรม และชว่ยเหลอืดา้นต่างๆ          0.8           1.7            -           4.5  

 จดักจิกรรมบรรยายความรูใ้หเ้ดก็และเยาวชน
ในโรงเรยีนต่างๆดว้ยกนั 

         0.7            -           1.2           4.5  

 จดักจิกรรมประจาํภาค          0.5            -           0.6            -  

 จัดโครงการศาลสัมพันธ์ก้าวหน้าพิทักษ์
พฒันาคุม้ครองเดก็ฯ มาประชุมแลกเปลีย่น
ความรู้ ประสบการณ์ และทําแนวทางบูรณา
การรว่มกนั 

         0.1           0.8            -            -  
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ลกัษณะกิจกรรมของศาลเยาวชน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ใชส้ถานที ่บุคลากรอบรมเดก็และเยาวชน          0.1           0.8            -            -  

จากตารางที ่12 ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่ามจีดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็น
ระยะ รอ้ยละ 51.8 ศกึษาดูงานร่วมกนั รอ้ยละ 20.7 อื่นๆ รอ้ยละ 16.3 จดักจิกรรมทางวชิาการ
ประจาํปีรว่มกนั จดัทาํโครงการศกึษาวจิยัเพือ่แกป้ญัหารว่มกนั มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่ามจีดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็นระยะ รอ้ยละ 
45.5 จดักจิกรรมทางวชิาการประจาํปีรว่มกนั รอ้ยละ 32.7 ศกึษาดูงานรว่มกนั รอ้ยละ 29.1 จดัทํา
โครงการศกึษาวจิยัเพือ่แกป้ญัหารว่มกนั รอ้ยละ 18.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 14.5 

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่ามจีดัการประชุมปรกึษาหารอืเป็นระยะ รอ้ยละ 43.9 
อื่นๆ รอ้ยละ 22.4 จดักจิกรรมทางวชิาการประจําปีรว่มกนั ศกึษาดงูานร่วมกนั มจีํานวนเท่ากนั คดิ
เป็นรอ้ยละ 17.2 และจดัทาํโครงการศกึษาวจิยัเพือ่แกป้ญัหารว่มกนั รอ้ยละ 8.6 
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ตารางที่ 13 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปญัหาในการประสานงานของศาลเยาวชนและครอบครวักบัหน่วยงานอื่นๆ 
 

ปัญหาในการประสานงาน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 60.2 55.9 60.9 61.5 
2. ไมม่ปีญัหา 33.1 38.3 32.3 32.9 
3. มปีญัหา  6.7   5.8   6.8  6.6 
มปีญัหา ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี     
 สถานพินิจฯ แจ้งข้อมูลแก่ศาลล่าช้า หรือ

การไมใ่หค้วามรว่มมอืของสถานพนิิจฯ และ
ศูนย์ฝึกอบรม แก้ไขโดยรวมสถานพินิจฯ 
ใหอ้ยูภ่ายใตศ้าลยตุธิรรมเหมอืนเดมิ 

         1.1            -           1.3           1.7  

 ไม่ ได้ร ับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก  เช่น กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ ชุมชน เป็นต้น วธิี
แก้ปญัหา คือ จะต้องจัดให้มีการประชุม
รว่มกนับอ่ยๆ  

         1.1            -           1.3            -  

 มปีญัหาบา้งเลก็น้อย           1.0          1.5           0.9            -  

 ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานวา่ทีม่ ี
ความเข้า ใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เพยีงใด  

         0.7            -           0.9            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.6           1.1           0.4           1.7  

 ข า ด ร ะ บ บ แ ล ะ แ ผ น ง า น  ข า ด ก า ร
ประสานงาน แกไ้ขโดยมหีน่วยงานจดัระบบ
และวางแผนงานรว่มกนั 

         0.5           0.5           0.4            -  

 การรับเด็กและเยาวชนรายงานตัวจาก
สาํนักงานคุมความประพฤต ิมกัไม่ไดต้รวจ
สารเสพตดิ 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรจัดบุคลากรในหน่วยงานทําหน้าที่
ประสานงานไวโ้ดยเฉพาะ 

         0.4            -           0.4            -  

 การพบปะระหว่างหน่วยงานไม่ค่อยพร้อม
เพรยีงกนั 

         0.4            -           0.4            -  

 ปญัหาเกี่ยวกบัอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่          0.4            -           0.4            -  
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ปัญหาในการประสานงาน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

เกีย่วขอ้ง ผูบ้รหิารหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง
ประชุม และมแีนวทางปฏบิตังิานใหช้ดัเจน 

 การประสานงานระหวา่งหน่วยงานทําไดไ้ม่
ดนีกั การใชร้ะบบ Online ช่วยในการบรหิาร
จดัการขอ้มลู โดยใชร้ะบบฐานขอ้มลูกลาง  

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นห่วงภาพลกัษณ์ขององค์กร ทําให้การ
ตดิต่อกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทําไดไ้ม่สะดวก ขาด
ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั การทาํงานขาด
ความเป็นเอกภาค จงึทําใหง้านในภาพรวม
ออกมาไมด่เีทา่ทีค่วร 

         0.1           0.5            -            -  

 การทาํงานของหน่วยงานไมส่อดคลอ้งกนั          0.1           0.5            -            -  

 การทาํขอ้ตกลงกบัหน่วยงานอื่นๆ          0.1           0.5            -            -  

 เวลามปีญัหาไม่เขา้ใจกนั จะไม่มกีารเจรจา
กนัโดยตรง จะใช้หนังสอืตอบโต้ไปมา ซึ่ง
บางครัง้อาจทําให้ความเขา้ใจคลาดเคลื่อน
ได้ ทัง้ไม่มีหน่วยงานที่จะประสานงาน
โดยตรง 

         0.1           0.5            -            -  

 ปญัหาเรื่องการปฏบิตัทิีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่ง
ศาลและทนาย  เช่น  การพบที่ปรึกษา
กฎหมายก่อนรบันดั 

          -            -            -           1.7  

 ศาลเยาวชนฯ ในบางพืน้ทีเ่พิง่เปิดทาํการมา
ไดไ้ม่นาน จงึทําใหห้น่วยงานอื่นๆ ไม่เขา้ใจ
ระบบการทาํงานของศาลเยาวชนฯ นัน้ 

          -            -            -           1.7  

 

จากตารางที ่13 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่ไม่ตอบ รอ้ยละ 55.9 ไมม่ปีญัหา รอ้ย
ละ 38.3 และมปีญัหา รอ้ยละ 5.8 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่ไม่ตอบ รอ้ยละ 60.9 ไมม่ปีญัหา รอ้ย
ละ 32.3 และมปีญัหา รอ้ยละ 6.8 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่ไม่ตอบ รอ้ยละ 61.5 ไม่มปีญัหา รอ้ยละ 
32.9 และมปีญัหา รอ้ยละ 6.6 
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ตารางที ่14 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มคีวามพงึพอใจ   ต่อ
การทาํงานในภาพรวมของหน่วยต่างๆ ทีท่าํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม  
 

ระดบัความพึงพอใจต่อการทาํงาน    
ในภาพรวมของหน่วยต่างๆ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ตาํรวจด้านเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 70.3 69.0 70.6 65.4 
2. ไมพ่อใจ 18.0 19.5 17.9 13.3 
3. ไมต่อบ 11.7 11.5 11.5 21.3 
อยัการด้านเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 84.9 82.1 85.6 77.6 
2. ไมต่อบ 10.8  9.9 10.6 18.4 
3. ไมพ่อใจ   4.3   8.0  3.8  3.9 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 90.7 84.3 91.9 80.3 
2. ไมต่อบ  7.6 11.0  6.8 18.4 
3. ไมพ่อใจ  1.7  4.7  1.3   1.3 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 76.8 76.9 77.0 69.8 
2. ไมพ่อใจ 13.0 14.6 12.8 11.8 
3. ไมต่อบ 10.2   8.5 10.2 18.4 
กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. พอใจถงึพอใจมาก 89.0 81.5 90.6 73.7 
2. ไมต่อบ   7.6 10.5  6.8 18.4 
3. ไมพ่อใจ   3.4   8.0  2.6   7.9 
กรมคมุประพฤติ 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 83.7 79.9 84.7 69.7 
2. ไมต่อบ 10.9 13.2 10.2 23.7 
3. ไมพ่อใจ  5.4  6.9  5.1  6.6 
กรมสขุภาพจิต 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 66.9 57.3 68.9 47.3 
2. ไมต่อบ 24.7 28.9 23.4 46.1 
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ระดบัความพึงพอใจต่อการทาํงาน    
ในภาพรวมของหน่วยต่างๆ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

3. ไมพ่อใจ  8.4 13.8  7.7  6.6 
กรมราชทณัฑ ์ 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 58.9 59.9 59.2 48.0 
2. ไมต่อบ 32.8 28.5 33.1 40.0 
3. ไมพ่อใจ  8.3 11.6  7.7 12.0 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. พอใจถงึพอใจมาก 57.6 48.9 59.1 46.7 
2. ไมต่อบ 27.0 29.6 26.0 48.1 
3. ไมพ่อใจ 15.4 21.5 14.9  5.2 
สถานพยาบาลทางร่างกาย 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 61.3 53.0 63.4 32.9 
2. ไมต่อบ 29.9 33.1 28.5 60.5 
3. ไมพ่อใจ  8.8 13.8  8.1  6.6 
สถานพยาบาลทางจิต 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 59.9 53.2 61.7 33.8 
2. ไมต่อบ 31.2 32.2 28.9 59.7 
3. ไมพ่อใจ   9.9 14.6  9.4  6.5 
องคก์ารด้านเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 57.4 48.8 59.2 42.1 
2. ไมต่อบ 31.0 32.2 30.2 50.0 
3. ไมพ่อใจ 11.6 19.0 10.6  7.9 
ครอบครวั 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 63.9 50.0 66.3 48.7 
2. ไมต่อบ 19.5 26.8 17.9 36.8 
3. ไมพ่อใจ 16.6 23.2 15.8 14.5 
ชมุชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 57.4 43.1 59.6 52.7 
2. ไมพ่อใจ 22.2 30.5 21.3 11.8 
3. ไมต่อบ 20.4 26.4 19.1 35.5 
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ระดบัความพึงพอใจต่อการทาํงาน    
ในภาพรวมของหน่วยต่างๆ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

โรงเรียน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 67.5 53.1 69.8 58.5 
2. ไมต่อบ 18.2 26.8 16.6 31.1 
3. ไมพ่อใจ 14.3 20.1 13.6 10.4 

 

จากตารางที ่14 พบว่าขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจมาก      ต่อ
การทํางานในภาพรวมของหน่วยต่างๆ ที่ทํางานเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม 
ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก ดงัน้ี  

1. ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 84.3 
2. อยัการดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 82.1 
3. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 81.5 
ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจมากต่อการทํางานในภาพรวมของ

หน่วยต่างๆ ทีท่าํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน่วยงาน อนัดบั
แรก ดงัน้ี  

1. ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 91.9 
2. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 90.6 
3. อยัการดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 85.6 
ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจมากต่อการทาํงานในภาพรวมของหน่วย

ต่างๆ ทีท่าํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุตธิรรม ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก 
ดงัน้ี  

1. ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 80.3 
2. อยัการดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 77.6 
3. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 73.7 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการคดีของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

ตารางที ่15 รอ้ยละของอธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล       ของศาล
เยาวชนและครอบครวัเกีย่วกบัการจดัการคดขีองศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

 

การจดัการคดีของศาลเยาวชนและครอบครวั ร้อยละ 
การพิจารณาคดีต่อเน่ืองแล้วเสรจ็ตามกาํหนดนัด 100.0 

1. เสรจ็ตามกาํหนดตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป  86.8 
2. เสรจ็ตามกาํหนดรอ้ยละ 50 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 75   9.2 
3. ไมต่อบ   4.0 
4. เสรจ็ตามกาํหนดน้อยกวา่รอ้ยละ 25   - 
5. เสรจ็ตามกาํหนดรอ้ยละ 25 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50     - 

เหตผุลท่ีการพิจารณาคดีต่อเน่ืองไม่แล้วเสรจ็ตามกาํหนด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
1. พยานไมม่าศาล 73.7 
2. จาํเลยและผูป้กครองไมม่าตามกาํหนดนดั 57.9 
3. วนัวา่งของคูค่วามไมต่รงกนั 22.4 
4. อื่นๆ 13.2 
5. มขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการคดขีองผูพ้พิากษา  2.6 
อื่นๆ ไดแ้ก่  
 การกาํหนดวนันดัสบืพยานต่อเน่ืองไมร่อบคอบ เชน่ กรณีสบืพยานเดก็ไมเ่ชญิ

นกัจติวทิยา,ไมไ่ดส้อบเรือ่งพยานประเดน็ 
2.2 

 จาํเลยแต่งตัง้ทีป่รกึษากฎหมายใหม ่ 2.2 

 จาํเลยและทนายความมคีวามเหน็ไมต่รงกนัในวนัพจิารณา 2.2 

 ชะลอการพพิาทตาม ม.95 2.2 

 พยานยา้ยไปอยูน่อกอาํนาจศาลภายหลงัจากทีก่าํหนดวนันดัสบืพยานแลว้ ทาํใหต้อ้ง
สง่ประเดน็ไปสบืทีศ่าลอื่น 

2.2 

 ระบบการตดิตามพยานโดยพนกังานอยัการ และพนกังานสอบสวนยงัไมส่มบรูณ์ 2.2 

เวลาโดยเฉล่ียในการพิจารณาพิพากษาคดีคดีท่ีเดก็และเยาวชนให้การ
ปฏิเสธหรือต่อสู้คดี  

100.0 

1. 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน 44.7 
2. น้อยกวา่ 3 เดอืน 39.5 
3. 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี 13.2 
4. ไมต่อบ  2.6 
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จากตารางที ่15 ผลการสาํรวจพบวา่ 
จาํนวนร้อยละของปริมาณคดีท่ีมีการพิจารณาคดีต่อเน่ืองแล้วเสรจ็ตาม

กาํหนดนัด 
อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลส่วนใหญ่เหน็ว่า

ศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารพจิารณาคดต่ีอเน่ืองแลว้เสรจ็ตามกําหนดนดัตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป รอ้ย
ละ 86.8 เสรจ็ตามกาํหนดรอ้ยละ 50 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 75 รอ้ยละ 9.2 และไมต่อบ รอ้ยละ 4.0  

เหตผุลท่ีทาํให้การพิจารณาคดีต่อเน่ืองไม่แล้วเสรจ็ตามกาํหนด  
อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลส่วนใหญ่    ให้

เหตุผลว่าเกดิจากพยานไม่มาศาล รอ้ยละ 73.7 รองลงมาเหน็ว่าเกดิจากจําเลยและผูป้กครองไม่มา
ตามกําหนดนดั รอ้ยละ 57.9 เกดิจากวนัว่างของคู่ความไมต่รงกนั รอ้ยละ 22.4 เกดิจากเหตุอื่นๆ รอ้ย
ละ 13.2 และเกดิจากมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการคดขีองผูพ้พิากษา รอ้ยละ 2.6  

เวลาโดยเฉล่ียในการพิจารณาพิพากษาคดีคดีท่ีเด็กและเยาวชนให้การ
ปฏิเสธหรือต่อสู้คดี 

อธบิดผีูพ้พิากษา รองอธบิดผีูพ้พิากษา และผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลส่วนใหญ่  เหน็ว่า
ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ในการพจิารณาพพิากษาคดคีดทีีเ่ดก็และเยาวชนใหก้ารปฏเิสธหรอืต่อ  สูค้ด ี ใช้
เวลา 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน รอ้ยละ 44.7 รองลงมาใชเ้วลาน้อยกว่า 3 เดอืน รอ้ยละ 39.5 ใช้
เวลา 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี รอ้ยละ 13.2 และไมต่อบ รอ้ยละ 2.6  

 

ตารางที ่16 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัหนงัสอืคูม่อืในการแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน และการมกีลุ่มสหวชิาชพีเขา้รว่มในการตดัสนิ
คดเีพือ่แกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

หนังสือคู่มือ/กลุ่มสหวิชาชีพ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

หนังสือคู่มือเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหา
เดก็และเยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ม ี 73.4 49.0 77.9 42.1 
2. ไมม่ ี 19.9 46.3 15.3 44.7 
3. ไมต่อบ  6.7  4.7  6.8 13.2 
การมีกลุ่มสหวิชาชีพเข้าร่วมในการตดัสิน
คดีเพ่ือแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมใ่ช ่ 51.9 65.8 49.8 53.9 
2. ใช ่ 39.1 29.5 40.8 26.3 
3. ไมต่อบ  9.0  4.7  9.4 19.8 
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จากตารางที ่16 ผลการสาํรวจพบวา่ 
การท่ีศาลเยาวชนและครอบครวัมีหนังสือคู่มือเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาเดก็

และเยาวชน   
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานมคีู่มอืฯ รอ้ยละ 49.0 เหน็ว่า

ไม่ม ีรอ้ยละ 46.3 และไม่ตอบ รอ้ยละ 4.7 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานม ี
รอ้ยละ 77.9 เหน็ว่าไม่ม ีรอ้ยละ 15.3 และไม่ตอบ รอ้ยละ 6.8 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่
ตนปฏบิตังิานเหน็วา่ไมม่ ีรอ้ยละ 44.7 เหน็วา่ม ีรอ้ยละ 42.1 และไมต่อบ  รอ้ยละ 13.2 

การท่ีศาลเยาวชนและครอบครวัมีกลุ่มสหวิชาชีพเข้าร่วมในการตดัสินคดี
เพ่ือแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 65.8 เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 29.5 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 4.7 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ไมใ่ช ่รอ้ยละ 49.8 เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 40.8 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 9.4 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 53.9 เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 26.3 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 19.8 
 
ตารางที ่17 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบับุคลากรภายนอกทีป่ฏบิตังิานประจาํในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

บคุลากรภายนอกท่ีปฏิบติังานประจาํใน 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม มี ไม่มี ไม่ตอบ 

1. นกัสงัคมสงเคราะห ์ 100.0 18.2 63.3 18.5 
2. พนกังานคุมประพฤต ิ 100.0 16.9 63.0 20.1 
3. นกัจติวทิยาทีไ่มใ่ชจ่ติวทิยาคลนิิก 100.0  6.0 70.2 23.8 
4. นกัจติวทิยาคลนิิกมใีบประกอบโรคศลิป์ 100.0  5.6 73.7 20.7 
5. นกัจติวทิยาคลนิิกไมม่ใีบประกอบโรคศลิป์ 100.0  2.1 74.5 23.4 
6. พยาบาล 100.0 1.7 74.8 23.5 

 
จากตารางที ่17  
ส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่มนีักสงัคมสงเคราะหท์ีป่ฏบิตังิานประจําในศาลทีต่นปฏบิตังิาน 

รอ้ยละ 63.3 ไมต่อบ รอ้ยละ 18.5 และ ม ีรอ้ยละ 18.2  
สว่นใหญ่เหน็วา่ไมม่พีนกังานคุมประพฤตทิีป่ฏบิตังิานประจาํในศาลทีต่นปฏบิตังิาน 

รอ้ยละ 63.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 20.1 และม ีรอ้ยละ 16.9 
สว่นใหญ่เหน็วา่ไมม่นีกัจติวทิยาทีไ่มใ่ชจ่ติวทิยาคลนิิกปฏบิตังิานประจาํในศาลทีต่น

ปฏบิตังิาน รอ้ยละ 70.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 23.8 และม ีรอ้ยละ 6.0 
ส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่มนีักจติวทิยาคลนิิกมใีบประกอบโรคศลิป์ปฏบิตัิงานประจําใน

ศาลทีต่นปฏบิตังิาน รอ้ยละ 73.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 20.7 และม ีรอ้ยละ 5.6   
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สว่นใหญ่เหน็ว่าไมม่นีกัจติวทิยาคลนิิกไม่มใีบประกอบโรคศลิป์ปฏบิตังิานประจาํใน
ศาลทีต่นปฏบิตังิาน รอ้ยละ 74.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 23.4 และม ีรอ้ยละ 2.1 

สว่นใหญ่เหน็ว่าไมม่พียาบาลปฏบิตังิานประจําในศาลทีต่นปฏบิตังิาน รอ้ยละ 74.8 
ไมต่อบ รอ้ยละ 23.5 และม ีรอ้ยละ 1.7  
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ตารางที ่18 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการทาํหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

หน้าท่ีของผูพิ้พากษาสมทบใน 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ชว่ยพจิารณาพพิากษาคด ี 89.9 55.9 96.2 46.7 
2. จดักิจกรรมการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็ก

และเยาวชน 
81.8 46.8 88.1 40.0 

3. บริจาคเงินและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อ
สนบัสนุนเดก็และเยาวชน 

81.6 43.3 88.5 38.2 

4. เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
ศาลเยาวชนฯ 

69.1 36.4 74.9 33.3 

5. เ ป็นวิทยากรให้ความรู้แ ก่ เด็กและ
เยาวชน 

67.0 50.0 70.2 42.1 

6. ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน 

62.9 39.4 67.3 31.6 

7. สรา้งเครอืขา่ยชุมชน 55.7 25.3 60.9 30.3 
8. ช่วยทําการจําแนกจดัประเภทเด็กและ

เยาวชนทีก่ระทาํผดิ 
27.1 19.6 28.5 17.1 

9. อื่นๆ 5.4  2.6 8.5  - 
 จัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและ

เยาวชน เช่น จดักจิกรรมหารายไดช้่วยเหลอื
เดก็และเยาวชน   

         1.2           1.0           1.6 - 

 ไมร่ะบุ          1.0           0.5           1.6  - 
 ติดตามดูแล/ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนหลงั  

มคีาํพพิากษา          0.8           0.5           1.3  - 
 ไกลเ่กลีย่คด ี          0.5            -           0.8  - 
 แนะนําบิดามารดา/เด็กและเยาวชน เพื่อให้

เยาวชนทีก่ระทาํผดิกลบัตวัเป็นคนด ี
         0.5            -           0.8  - 

 ช่วยประสานงานโครงการเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

         0.4           0.5           0.4  - 

 จดัตัง้ศนูยป์ระชุมประสานงาน และใหค้าํปรกึษา
ปญัหาขอ้พพิาท รวมทัง้จดัตัง้ศูนย์เยาวชน  
มหีวัใจไกลเ่กลีย่ในโรงเรยีน 

         0.2            -           0.4  - 

 จดัทาํแผน และโครงการแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชน          0.2            -           0.4  - 
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หน้าท่ีของผูพิ้พากษาสมทบใน 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ทาํงานอื่นๆ ตามทีผู่พ้พิากษามอบหมาย          0.2            -           0.4  - 

 ทาํแผนเยยีวยาแกไ้ขเชงิสมานฉนัท ์และชว่ย
บรหิารแผน 

         0.2            -           0.4  - 

 รบัรายงานตวัเดก็และเยาวชนทีศ่าลสัง่ใหม้า
รายงานตวั 

         0.2            -           0.4   

 
จากตารางที่ 18 การทําหน้าที่ของผูพ้พิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั 

ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน้าที ่อนัดบัแรก  
ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้พิพากษาสมทบทําหน้าที่ช่วยพิจารณา

พพิากษาคด ีรอ้ยละ 55.9 เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน 50.0 จดักจิกรรมการบาํบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 46.8 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ตนเองทาํหน้าทีช่่วยพจิารณาพพิากษาคด ีรอ้ยละ  
96.2 บรจิาคเงนิและทรพัยส์นิสว่นตวัเพื่อสนบัสนุนเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 88.5 จดักจิกรรมการ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 88.1  

ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าผู้พพิากษาสมทบทําหน้าที่ช่วยพจิารณาพพิากษาคด ี
รอ้ยละ 46.7 เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชน รอ้ยละ 42.1 จดักจิกรรมการบําบดั แก้ไข 
ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 40.0 
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ตารางที ่19 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของตนเองในเรื่องเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนกระทําผิดในการ
ปฏบิตังิานดา้นต่างๆ 
 

ความรู้และประสบการณ์ของตนเองใน
เร่ืองเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทาํผิด 

ในด้านต่างๆ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การจาํแนกแยกประเภทเดก็และ
เยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ปานกลาง 58.0 60.1 58.3 36.8 
2. น้อย 21.6 19.0 21.7 31.6 
3. มาก 13.5 14.3 13.6  7.9 
4. ไมต่อบ   4.9   3.6   4.7 17.1 
5. ไมม่ ี   2.0  3.0   1.7   6.6 
การบาํบดั  แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ปานกลาง 63.3 63.8 63.8 43.4 
2. มาก 26.7 22.7 27.7 13.2 
3. น้อย  6.7  8.8  5.9 19.7 
4. ไมต่อบ  2.6  3.0  2.1 17.1 
5. ไมม่ ี  0.7  1.7  0.4  6.6 
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ปานกลาง 56.3 45.3 58.7 31.2 
2. น้อย 25.7 30.1 24.7 36.4 
3. มาก  7.8   9.4   7.7   5.2 
4. ไมต่อบ  5.3   4.1   5.1 16.9 
5. ไมม่ ี 4.9 11.0   3.8 10.4 
การติดตามเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ปานกลาง 51.4 41.6 53.6 23.7 
2. น้อย 30.3 31.7 29.8 39.5 
3. มาก   9.0   6.9   9.4   5.3 
4. ไมม่ ี   5.5 15.7   3.8 13.2 
5. ไมต่อบ   3.9  4.1  3.4 18.4 
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จากตารางที ่19 ผลการสาํรวจพบวา่ 
ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทําผิด   ด้าน

การจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัปาน

กลาง รอ้ยละ 60.1 ระดบัน้อย รอ้ยละ 19.0 ระดบัมาก รอ้ยละ 14.3 ไม่ตอบ รอ้ยละ 3.6 และไม่ม ี
รอ้ยละ 4.8  

ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรู้และประสบการณ์ในระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 58.3 ระดบัน้อย รอ้ยละ 21.7 ระดบัมาก รอ้ยละ 13.6 ไม่ตอบ รอ้ยละ 4.7 และไม่ม ี
รอ้ยละ 1.7  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัปานกลาง 
รอ้ยละ 36.8 ระดบัน้อย รอ้ยละ 31.6 ไม่ตอบ รอ้ยละ 17.1 ระดบัมาก รอ้ยละ 7.9 และไม่ม ีรอ้ยละ 
6.6    

ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทําผิด   ด้าน
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 63.8 ระดบัมาก รอ้ยละ 22.7 ระดบัน้อย รอ้ยละ 8.8 ไมต่อบ รอ้ยละ 3.0 และไมม่ ีรอ้ยละ 1.7  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบั ปาน
กลาง รอ้ยละ 63.8 ระดบัมาก รอ้ยละ 27.7 ระดบัน้อย รอ้ยละ 5.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 2.1 และไมม่ ีรอ้ย
ละ 0.4  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบั       ปาน
กลาง รอ้ยละ 43.4 ระดบัน้อย รอ้ยละ 19.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 17.1 ระดบัมาก รอ้ยละ 13.2 และ ไม่ม ี
รอ้ยละ 6.6    

ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทําผิด   ด้าน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีความรู้และประสบการณ์ในระดับ     
ปานกลาง รอ้ยละ 45.3 ระดบัน้อย รอ้ยละ 30.1 ไม่ม ีรอ้ยละ 11.0 ระดบัมาก รอ้ยละ 9.4 และ ไม่
ตอบ รอ้ยละ 4.1  

ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีความรู้และประสบการณ์ในระดับ      
ปานกลาง รอ้ยละ 58.7 ระดบัน้อย รอ้ยละ 24.7 ระดบัมาก รอ้ยละ 7.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 5.1 และ   ไม่ม ี
รอ้ยละ 3.8  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัน้อย  รอ้ยละ 
36.4 ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 31.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 16.9 ไมม่ ีรอ้ยละ 10.4 และระดบัมาก รอ้ยละ 5.2    
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ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนกระทําผิด   ด้าน
การติดตามเดก็และเยาวชน  

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีความรู้และประสบการณ์ในระดับ     
ปานกลาง รอ้ยละ 41.6 ระดบัน้อย รอ้ยละ 31.7 ไม่ม ีรอ้ยละ 15.7 ระดบัมาก รอ้ยละ 6.9 และ ไม่
ตอบ รอ้ยละ 4.1  

ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีความรู้และประสบการณ์ในระดับ       
ปานกลาง รอ้ยละ 53.6 ระดบัน้อย รอ้ยละ 29.8 ระดบัมาก รอ้ยละ 9.4 ไมม่รีอ้ยละ 3.8 และไมต่อบ     รอ้ยละ 
3.4 

 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าตนเองมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในระดบัน้อย รอ้ยละ 
39.5 ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 23.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 18.4 ไมม่รีอ้ยละ 13.2 และระดบัมาก รอ้ยละ 5.3    

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชน 
 
ตารางที ่20 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัประโยชน์ของการจาํแนกแยกประเภทเดก็และเยาวชนทีม่ต่ีอการพจิารณาพพิากษาคดใีน
ศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

สาเหตกุารทาํการจาํแนกแยกประเภท
เดก็และเยาวชน 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. จาํแนกเพือ่กาํหนดแนวทางแกไ้ข และ
จดัรปูแบบกจิกรรมเพือ่การบาํบดั 

86.8 87.4 89.8 78.3 

2. จาํแนกเพือ่หาสาเหตุการกระทาํผดิ 84.5 87.9 86.8 75.0 
3. จาํแนกในขัน้ตน้ (ระยะรบัตวั) เพื่อให้

ไดข้อ้มลูเบือ้งตน้ 
69.5 63.7 77.4 55.0 

4. จําแนกเพื่อหาข้อมูลเตรียมความ
พร้อมให้ความช่วยเหลือก่อนปล่อย
และหลงัปล่อยสูส่งัคม 

68.8 62.1 73.6 63.3 

5. จาํแนกเพื่อกําหนดแนวทางการปล่อย
ชัว่คราว 

46.4 31.6 51.1 50.0 

6. จําแนกเพื่อกําหนดแนวทางในการ
เบีย่งเบนคด ี

21.5 23.7 20.0 23.3 

 
 
  

จากตารางที่ 20 ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าจําแนกเพื่อหาสาเหตุการ
กระทาํผดิ รอ้ยละ 87.9 รองลงมาจาํแนกเพื่อกําหนดแนวทางแกไ้ข และจดัรปูแบบกจิกรรมเพื่อการ
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บําบดั รอ้ยละ 87.4 จําแนกในขัน้ตน้ (ระยะรบัตวั) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ รอ้ยละ 63.7 เพื่อหา
ข้อมูลเตรยีมความพร้อมให้ความช่วยเหลือก่อนปล่อยและหลงัปล่อยสู่สงัคม ร้อยละ 62.1 เพื่อ
กาํหนดแนวทางการปล่อยชัว่คราว รอ้ยละ 31.6 และเพือ่กาํหนดแนวทางในการเบีย่งเบนคด ีรอ้ยละ 
23.7   

 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่จาํแนกเพื่อกําหนดแนวทางแกไ้ข และจดัรปูแบบ
กจิกรรมเพื่อการบําบดั รอ้ยละ 89.8 รองลงมาเพื่อหาสาเหตุการกระทําผดิ รอ้ยละ 86.8 จําแนกใน
ขัน้ตน้ (ระยะรบัตวั) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ รอ้ยละ 77.4 เพื่อหาขอ้มลูเตรยีมความพรอ้มใหค้วาม
ชว่ยเหลอืก่อนปล่อยและหลงัปล่อยสูส่งัคม รอ้ยละ 73.6 เพือ่กาํหนดแนวทางการปล่อยชัว่คราว รอ้ย
ละ 51.1 และเพือ่กาํหนดแนวทางในการเบีย่งเบนคด ีรอ้ยละ 20.0  

ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นว่าจําแนกเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข และจดัรูปแบบ
กจิกรรมเพื่อการบําบดั รอ้ยละ 78.3 รองลงมาเพื่อหาสาเหตุการกระทําผดิ รอ้ยละ 75.0 เพื่อหา
ขอ้มลูเตรยีมความพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืก่อนปล่อยและหลงัปล่อยสูส่งัคม รอ้ยละ 63.3 จาํแนกใน
ขัน้ต้น (ระยะรบัตวั) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเบื้องต้น รอ้ยละ 55.0 เพื่อกําหนดแนวทางการปล่อยชัว่คราว 
รอ้ยละ 50.0 และเพือ่กาํหนดแนวทางในการเบีย่งเบนคด ีรอ้ยละ 23.3  
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ตารางที่ 21 ร้อยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัขอบเขตของขอ้มลูเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน เพือ่ประกอบการพจิารณาพพิากษาคด ี
 

ขอบเขตของข้อมลูฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ขอ้มลูเรือ่งครอบครวัของเดก็ 92.8 91.5 93.6 72.0 
2. ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติของเดก็ 89.1 86.2 90.2 67.1 
3. ขอ้มลูเรือ่งชุมชนของเดก็ 79.3 75.8 80.4 60.5 
4. ขอ้มลูดา้นสขุภาพกายของเดก็ 79.2 71.4 80.9 61.8 
5. ขอ้มลูเกีย่วกบัเพือ่นของเดก็ 75.3 67.3 77.0 56.6 
6. ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน/คร ู 73.7 65.1 75.3 61.8 
7. คําแนะนํา เกี่ยวกับศักยภาพของ

ครอบครวัในการดแูลเดก็ 
72.1 74.1 72.3 56.6 

8. คําแนะนําเรื่องการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู
เยยีวยาเดก็ 

69.9 79.9 68.9 55.3 

9. ผลการประเมินความเสี่ยงของเด็ก 
(Risk Assessment) 

64.5 70.9 63.8 55.3 

10. ผลการประเมนิความต้องการของเดก็ 
(Need Assessment) 

58.8 61.5 58.7 48.7 

11. คําแนะนํา เกี่ยวกับศักยภาพของ
ชุมชนในการดแูลเดก็ 

45.7 48.9 45.5 36.8 

12. อื่นๆ  5.4  8.9  4.7  3.3 
 ข้อมู ลของ เด็กและ เย าวชนที่ ก ร ะทํ า

ความผดิ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูเหตุจงูใจใน
การกระทําผิด/สาเหตุการกระทําความผิด 
ดา้นการศกึษาของเดก็/ดา้นสตปิญัญา (IQ) 
โรคติดต่อ /ประวัติการกระทําความผิด /
ความพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนขณะอยู่ใน
สถานพนิิจฯ

2.7          4.8  2.1 3.3 

 ความคดิเหน็แนวทางแผนการฟ้ืนฟู หรอื
พทิกัษ์คุม้ครองเดก็ การชดใชค้า่เสยีหาย

0.9          1.6  0.9 - 

 ขอ้มูลแสดงสภาพฐานะและสิง่แวดล้อมใน
สถานทีอ่ยู/่ฐานะของครอบครวั

0.7  -  0.9 - 

 ข้อมูล เกี่ยวผู้ปกครอง /ความเห็นของ
ผูป้กครอง

0.5          1.0  0.4 - 
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ขอบเขตของข้อมลูฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 รายชื่อองค์กรภาครฐัและเอกชนที่จะเข้า
รว่มหรอืใหก้ารสนบัสนุน

0.3  -  0.4 - 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้สยีหาย เชน่ ความรูส้กึ 0.2          1.0  - - 

 แหลง่ทีม่าของขอ้มลู 0.1          0.5  - - 
 

จากตารางที่ 21 ขอบเขตของข้อมูลเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน เพื่อประกอบการ
พจิารณาพพิากษาคด ี3 อนัดบัแรก  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นขอ้มลูเรื่องครอบครวัของเดก็    รอ้ยละ 
91.5 ขอ้มลูดา้นสุขภาพจติของเดก็ รอ้ยละ 86.2 และคําแนะนําเรื่องการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเยยีวยา
เดก็ รอ้ยละ 79.9  

ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นข้อมูลเรื่องครอบครวัของเด็ก ร้อยละ  
93.6  ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติของเดก็ รอ้ยละ 90.2 และขอ้มลูดา้นสขุภาพกายของเดก็ รอ้ยละ 80.9  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นขอ้มูลเรื่องครอบครวัของเดก็ รอ้ยละ 72.0 
ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติของเดก็ รอ้ยละ 67.1 ขอ้มลูดา้นสุขภาพกายของเดก็ ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน/คร ู
มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 61.8 
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ตารางที ่22 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มคีวามพงึพอใจ   ต่อ
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และกรมคุมประพฤต ิ
 

จากตารางที ่22 ผลการสาํรวจพบวา่ 
ข้อมลูท่ีได้รบัจากสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 60.6 ยงัไม่พอใจ รอ้ยละ 19.6 

พอใจมาก รอ้ยละ 9.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 8.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.1 

ระดบัความพึงพอใจต่อข้อมลู ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1.  พอใจ 62.4 60.6 63.5 36.2 
2.  พอใจมาก 14.7  9.9 15.7   3.9 
3.  ยงัไมพ่อใจ 12.8 19.6 11.9 10.4 
4.  ไมต่อบ  8.4  8.8  7.2 45.5 
5.  อื่นๆ  1.7  1.1  1.7  3.9 
 ไมร่ะบุเหตุผล 0.7 - 0.9 - 

 ไมเ่คยไดร้บัขอ้มลู/ไมท่ราบ
ขอ้มลู 

0.6 1.1 0.4 3.9 

 ขอ้มลูบางครัง้ไมต่รงกบัการ 
สมัภาษณ์เดก็และเยาวชน 

0.4 - 0.4 - 

กรมคมุประพฤติ 100.0 100.0 100.0 100.0 
1.  พอใจ 54.6 51.7 55.3 42.1 
2.  ไมต่อบ 15.6 14.6 14.9 44.7 
3.  ยงัไมพ่อใจ 14.4 22.1 13.6  5.3 
4.  พอใจมาก  8.0  5.8  8.5  1.3 
5.  อื่นๆ  7.4  5.8  7.7  6.6 
 ไมเ่คยไดร้บัขอ้มลู/ไมท่ราบ

ขอ้มลู 
5.8 5.8 6.1 6.6 

 ไมร่ะบุเหตุผล 0.4 -  0.4 -  

 ไดข้อ้มลูน้อยมาก 0.4 -  0.4 -  

 พอใจบางครัง้ 0.4 -  0.4 -  

 ยงัไมเ่พยีงพอ และไมค่รอบคลุมคด ี 0.4 -  0.4 -  
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 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 63.5 พอใจมาก รอ้ยละ 15.7 
ยงัไมพ่อใจ รอ้ยละ 11.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 7.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.7  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่ไมต่อบ รอ้ยละ 45.5 พอใจ รอ้ยละ 36.2 ยงัไมพ่อใจ  รอ้ยละ 
10.4 พอใจมาก และอื่นๆ มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 3.9    

ข้อมลูท่ีได้รบัจากกรมคมุประพฤติ  
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 51.7 ยงัไมพ่อใจ รอ้ยละ 22.1 

ไมต่อบ รอ้ยละ 14.6 พอใจมาก และอื่นๆ มจีาํนวนเทา่กนัคดิเป็น รอ้ยละ 5.8  
ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 55.3 ไมต่อบ รอ้ยละ 14.9 ยงัไม่

พอใจ รอ้ยละ 13.6 พอใจมาก รอ้ยละ 8.5 และอื่นๆ รอ้ยละ 7.7  
ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่ไมต่อบ รอ้ยละ 44.7 พอใจ รอ้ยละ 42.1 อื่นๆ รอ้ยละ 6.6 ยงั

ไมพ่อใจ รอ้ยละ 5.3 และพอใจมาก รอ้ยละ 1.3    
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ตารางที ่23 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัหน่วยงานทีค่วรทาํหน้าทีใ่นการทาํการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ  
 

หน่วยงานท่ีควรทาํหน้าท่ีในการทาํการ
จาํแนกฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 90.7 90.1 91.1 80.3 
2. ศาลเยาวชนและครอบครวั 58.2 38.8 61.7 35.5 
3. สาํนกังานคุมประพฤต ิ 50.2 34.7 53.2 25.0 
4. กรมสขุภาพจติ 35.9 23.7 37.9 28.9 
5. องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 24.6 19.6 25.5 19.7 
6. ผูเ้ชีย่วชาญ 23.8 18.5 24.7 19.7 
7. โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ

(สาํหรบั กทม.และปรมิณฑล) 
16.3 10.5 17.4  6.6 

8. โรงพยาบาลเฉพาะทาง 11.6  8.0 12.3  3.9 
9. หน่วยงานรฐัจดัตัง้ใหม ่  7.0  5.8  7.2  5.3 
10. โรงพยาบาลทัว่ไป  6.2  5.2  6.4  3.9 
11. หน่วยงานเอกชน  4.8  3.0  5.1  1.3 
12. อื่นๆ  3.4  1.1  3.8  1.3 
 ทีมสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห ์แพทย ์เป็นตน้ 
1.1 0.6 1.4 - 

 ทุกองค์กรที่กล่าวมาแล้ว  /  ทุกองค์กรที่
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

0.7 0.5 0.8 1.3 

 ชุมชน/ตาํรวจ 0.4 - 0.4 - 

 อาสาสมคัรคุมประพฤต/ิเครอืขา่ยชุมชน 0.4 - 0.4 - 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.4 - 0.4 - 

 ควรจะเป็นหน่วยงานเฉพาะทีต่ ัง้ขึน้ใหม ่ 0.4 - 0.4 - 
 

จากตารางที่ 23 หน่วยงานที่ควรทําหน้าที่ในการทําการจําแนกเดก็และเยาวชนที่
กระทาํผดิ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นหน้าที่ของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน รอ้ยละ 90.1 ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 38.8 และ สาํนกังานคุมประพฤต ิรอ้ยละ 34.7  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นหน้าทีก่รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
รอ้ยละ 91.1 ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 61.7 และสาํนกังานคุมประพฤต ิรอ้ยละ 53.2  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นหน้าทีก่รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
รอ้ยละ 80.3 ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 35.5 และกรมสขุภาพจติ รอ้ยละ 28.9 
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ตารางที ่24 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
การจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและครอบครวั 
  

การจาํแนกประเภทเดก็และเยาวชนใน
ศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การทาํการจาํแนกเดก็และเยาวชนท่ี
กระทาํผิดของศาลเยาวชนและครอบครวั 

100.0 100.0 100.0 100.0

1. ไมม่ ี 65.4 70.0 66.2 58.3 
2. ม ี 22.2 22.6 24.8 15.0 
3. ไมต่อบ 12.4  7.4  9.0 26.7 
ผู้ ท่ีทําการจําแนกเด็กและเยาวชนท่ี
กระทาํผิดของศาลเยาวชนและครอบครวั 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. ผูพ้พิากษาสมทบ 60.9 73.2 50.9 87.5 
2. ผูพ้พิากษา 44.7 51.2 43.9 37.5 
3. เจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั 26.3 9.8 35.1 12.5 
วิ ธี ท่ีใช้ในการจําแนกเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดของศาลเยาวชนและครอบครัว 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. สมัภาษณ์บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง 76.3 65.1 82.8 66.7 
2. สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนโดยใช้แบบ

สมัภาษณ์ 
61.3 48.8 67.2 55.6 

3. สมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยไม่ใชแ้บบ
สมัภาษณ์ 

46.2 58.1 44.8 33.3 

4. สมัภาษณ์ผูเ้สยีหาย 40.9 20.9 50.0 33.3 
5. สมัภาษณ์คนในชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง 28.0  7.0 34.5 33.2 
6. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และเยาวชน 25.3  4.7 31.0 33.0 
7. สมัภาษณ์คร/ูเพือ่นทีโ่รงเรยีน 22.6  7.0 25.9 33.0 
8. จดัประชุมกลุ่ม 14.0  4.7 15.5 22.2 
9. ทดสอบด้วย เครื่ อ งมือทดสอบทาง

จติวิทยา(เช่น แบบทดสอบทางสติปญัญา 
แบบทดสอบบุคลกิภาพ 

10.2  7.0 13.8 - 

10. ทดสอบดว้ยเครื่องมอืทดสอบทางพฤตกิรรม
อื่นทีไ่มใ่ชเ่ครือ่งมอืทดสอบทางจติวทิยา 

3.8  2.3  5.2 - 
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จากตารางที ่24 ผลการสาํรวจพบวา่ 
การทําการจําแนกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดของศาลเยาวชนและ

ครอบครวั  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่กีารทําการจําแนก รอ้ย

ละ 70.0 มี 22.6 ร้อยละ และไม่ตอบ ร้อยละ 7.4 ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าศาลที่ตน
ปฏบิตังิานไมม่กีารทาํการจาํแนก รอ้ยละ 66.2 ม ีรอ้ยละ 24.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 9.0 ผูอ้าํนวยการ
สว่นใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่กีารทาํการจาํแนก รอ้ยละ 58.3 ไมต่อบ รอ้ยละ 26.7 และม ี
รอ้ยละ 15.0  

ผูท่ี้ทาํการจาํแนกเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดของศาลเยาวชนและครอบครวั 
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้พพิากษาสมทบเป็นผู้ทําการจําแนก ร้อยละ 

73.2 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 51.2 และเจา้หน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 9.8 ผูพ้พิากษา
สมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าตนเป็นผูท้ําการจําแนก รอ้ยละ 50.9 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 43.9 และเจา้หน้าที่
ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 35.1  ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าผูพ้พิากษาสมทบเป็นผูท้ําการ
จาํแนก รอ้ยละ 87.5 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 37.5 และเจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 12.5  

วิธีท่ีใช้ในการจาํแนกเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดของศาลเยาวชนและครอบครวั  3 
วธิ ีอนัดบัแรก ดงัน้ี 

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าใช้วิธีการสมัภาษณ์บิดามารดา/ครอบครวั/
ผูป้กครอง รอ้ยละ 65.1 วธิกีารสมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยไมใ่ชแ้บบสมัภาษณ์ รอ้ยละ 58.1 และ
วธิกีารสมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ รอ้ยละ 48.8 

ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าใช้วิธีการสัมภาษณ์บิดามารดา/ครอบครัว/
ผูป้กครอง รอ้ยละ 82.8 วธิกีารสมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ รอ้ยละ 67.2 และ
วธิกีารสมัภาษณ์ผูเ้สยีหาย รอ้ยละ 50.0 

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใชว้ธิกีารสมัภาษณ์บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง 
รอ้ยละ 66.7 วธิีการสมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยใช้แบบสมัภาษณ์ รอ้ยละ 55.6 ส่วนวธิกีาร
สมัภาษณ์เดก็และเยาวชนโดยไมใ่ชแ้บบสมัภาษณ์ และสมัภาษณ์ผูเ้สยีหาย มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็น
รอ้ยละ 33.3 
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ตารางที่ 25 ร้อยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัเหตุผลการไมท่าํการจาํแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

เหตผุลการไม่ทาํการจาํแนกเดก็และ
เยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่ไม่มคีวามรู้
เพยีงพอ และขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม 

41.4 47.6 39.8 39.2 

2. การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่สามารถใช้
ขอ้มูลจากหน่วยงานอื่นที่เพยีงพอและ
เชื่อถอืได ้ถา้ศาลทาํจะเป็นการซํ้าซอ้น 

38.5 29.3 42.0 39.2 

3. การจําแนกไม่มีความจําเป็นต่อการ
พจิารณาพพิากษา 

5.2 10.2 2.8 5.9 

4. อื่นๆ 2.0 3.4 2.3 - 
 ยังไม่มีแนวทางให้ปฏิบัติที่ช ัด เจน /ไม่มี

นโยบายจากผูบ้รหิารศาลใหด้าํเนินการ 
0.5 0.7 0.6 -  

 พิพากษาคดี โดยใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูเ้กี่ยวขอ้ง และสถานพนิิจฯ ไม่เป็นตอ้งทํา
การจาํแนกประเภท 

1.5 2.7 1.7 -  

 
จากตารางที ่25 ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าการจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่ไม่

มคีวามรูเ้พยีงพอ และขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม รอ้ยละ 47.6 การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่สามารถ
ใชข้อ้มูลจากหน่วยงานอื่นทีเ่พยีงพอและเชื่อถอืได ้ถ้าศาลทําจะเป็นการซํ้าซอ้น รอ้ยละ 29.3 การ
จาํแนกไมม่คีวามจาํเป็นต่อการพจิารณาพพิากษา รอ้ยละ 10.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.4 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าการจําแนกมคีวามจําเป็น แต่สามารถใชข้อ้มูล
จากหน่วยงานอื่นทีเ่พยีงพอและเชื่อถอืได ้ถ้าศาลทําจะเป็นการซํ้าซอ้น รอ้ยละ 42.0 การจําแนกมี
ความจําเป็น แต่ไม่มคีวามรูเ้พยีงพอ และขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม รอ้ยละ 39.8 การจําแนกไม่มี
ความจาํเป็นต่อการพจิารณาพพิากษา รอ้ยละ 2.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 2.3 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าการจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่ไมม่คีวามรูเ้พยีงพอ และ
ขาดบุคลากรทีเ่หมาะสม รอ้ยละ 51.4 การจาํแนกมคีวามจาํเป็น แต่สามารถใชข้อ้มลูจากหน่วยงาน
อื่นทีเ่พยีงพอและเชื่อถอืได ้ถ้าศาลทําจะเป็นการซํ้าซอ้น รอ้ยละ 48.6 และการจําแนกไม่มคีวาม
จาํเป็นต่อการพจิารณาพพิากษา รอ้ยละ 8.6 

 
 
 
 
 
 
 



260 
 

ตารางที ่26 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการจําแนกเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนจนถงึศาลและหน่วยงานอื่น 
 

การจาํแนกเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด
ในทุกขัน้ตอน ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ทําหลายครัง้ เฉพาะกรณีที่จําเป็น 

เพือ่ตรวจสอบปญัหาพเิศษเทา่นัน้ 
45.8 35.3 47.7 35.5 

2. ทําครัง้เดยีว เพื่อไม่ใหก้ระทบกระเทอืน
ต่อเดก็หรอืเยาวชน 

25.2 30.0 24.3 31.6 

3. ทาํหลายครัง้ แต่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้น 11.5 15.2 11.0   7.9 
4. ทาํหลายครัง้ เพือ่ใหร้อบคอบ   8.2   8.0   8.5   1.3 
5. ไมต่อบ   7.5   8.5   6.8 23.7 
6. อื่นๆ   1.8   3.0   1.7 - 
 ไมร่ะบุเหตุผล 0.6 1.0 0.6 - 

 ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํหลายครัง้  0.3 1.5 0.3 - 

 ความผดิทีไ่มร่า้ยแรง ควรจาํแนกโดยสถานพนิิจฯ 0.2 - 0.2 - 

 ทําครัง้เดยีว แต่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้
ตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน หรือ
เมือ่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

0.2 - 0.2 - 

 ทําครัง้เดยีวที่ศาลเยาวชนฯ แล้วนําขอ้มูล
จากสถานพนิิจฯ มาประกอบการสมัภาษณ์
เดก็และเยาวชน เพื่อลดความรุนแรง โดยมี
คนกลางชว่ยไกลเ่กลีย่ 

0.2 - 0.2 - 

 ควรตรวจสอบหลายครัง้ กรณีที่หากเด็ก
อายตุํ่ากวา่ 15 ปี  

0.2 - 0.2 - 

 ทําเท่าที่จําเป็น เพราะในการพิจารณาและ
พพิากษาคดยีอ่มมกีารจาํแนกอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ 

0.1 0.5 - - 

จากตารางที ่26 ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรทาํหลายครัง้ เฉพาะกรณีที่
จาํเป็น เพื่อตรวจสอบปญัหาพเิศษเท่านัน้ รอ้ยละ 35.3 ทาํครัง้เดยีว เพื่อไมใ่หก้ระทบกระเทอืนต่อ
เดก็หรอืเยาวชน รอ้ยละ 30.0 ทาํหลายครัง้ แต่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้น รอ้ยละ 15.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 8.5 ทาํ
หลายครัง้ เพือ่ใหร้อบคอบ รอ้ยละ 8.0 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.0  
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ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรทําหลายครัง้ เฉพาะกรณีที่จําเป็น เพื่อ
ตรวจสอบปญัหาพเิศษเท่านัน้ ร้อยละ 47.7 ทําครัง้เดียว เพื่อไม่ให้กระทบกระเทอืนต่อเด็กหรอื
เยาวชน รอ้ยละ 24.3 ทาํหลายครัง้ แต่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้น รอ้ยละ 11.0 ทาํหลายครัง้ เพือ่ใหร้อบคอบ รอ้ย
ละ 8.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 6.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.7 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรทาํหลายครัง้ เฉพาะกรณีทีจ่ําเป็น เพื่อตรวจสอบ
ปญัหาพเิศษเท่านัน้ รอ้ยละ 35.5 ทําครัง้เดยีว เพื่อไมใ่หก้ระทบกระเทอืนต่อเดก็หรอืเยาวชน รอ้ย
ละ 31.6 ไมต่อบ รอ้ยละ 23.7 ทาํหลายครัง้ แต่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้น รอ้ยละ 7.9 และทําหลายครัง้ เพื่อให้
รอบคอบ รอ้ยละ 1.3 
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ส่วนท่ี 5 ข้อมลูเก่ียวกบัการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน 

ตารางที ่27 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนที่กระทําผดิของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยตุธิรรมเดก็และเยาวชนในภาพรวม  
 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน    

ท่ีกระทาํผิด 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัมี
ความหลากหลาย 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 77.7 53.9 81.3 72.0 
2. ไมม่ขีอ้มลู  9.5 26.8  6.8 14.7 
3. ไมต่อบ  6.6  4.1  6.8 12.0 
4. ไมเ่หน็ดว้ย  6.2 15.2  5.1  1.3 
รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และ
เยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้อยู่เหมาะสม
กบัปัญหาของเดก็และเยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 62.1 40.1 65.5 53.9 
2. ไมม่ขีอ้มลู 15.3 27.3 13.2 26.3 
3. ไมเ่หน็ดว้ย 14.8 26.8 13.2 11.8 
4. ไมต่อบ  7.8  5.8  8.1  7.9 
รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และ
เยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
มีมาตรฐานตามหลกัวิชาการ 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 56.8 37.9 60.1 40.0 
2. ไมม่ขีอ้มลู 21.5 37.4 18.7 38.7 
3. ไมเ่หน็ดว้ย 13.2 19.5 12.3 13.3 
4. ไมต่อบ  8.5  5.2  8.9  8.0 
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การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน    
ท่ีกระทาํผิด 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ท่ีกระทาํผิด ควรนําผู้เสียหายเข้ามามี
ส่วนร่วม 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 58.2 54.9 58.8 58.7 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 27.6 31.1 27.2 21.3 
3. ไมต่อบ  7.7  5.2  8.1   8.0 
4. ไมม่ขีอ้มลู  6.5  8.8  5.9 12.0 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน
ท่ีกระทาํผิด ควรมีการนําครอบครวัเข้า
มามีส่วนร่วม 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 88.6 90.0 88.5 88.1 
2. ไมต่อบ   7.3   4.7   7.7   6.6 
3. ไมม่ขีอ้มลู   3.3   4.7   3.0   5.3 
4. ไมเ่หน็ดว้ย   0.8   0.6  0.8 - 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน
ท่ีกระทาํผิด ควรมีการนําชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม  

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 79.0 80.7 78.8 80.2 
2. ไมต่อบ  8.3  4.7  8.9  7.9 
3. ไมเ่หน็ดว้ย  6.7  5.8  6.8  5.3 
4. ไมม่ขีอ้มลู  6.0  8.8  5.5  6.6 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน
ท่ีกระทาํผิด ควรเน้นระบบเปิดมากกว่า
ระบบฝึกอบรมแบบปิดท่ีมีการควบคุม
ตวัเดก็และเยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 63.9 61.2 64.3 61.8 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 18.3 23.1 17.4 23.7 
3. ไมต่อบ   9.1   5.2   9.8   6.6 
4. ไมม่ขีอ้มลู   8.7 10.5   8.5   7.9 
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ตารางที ่27 ผลการสาํรวจพบวา่ 
รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีหน่วยงานต่างๆ ใน

กระบวนการยติุรรมเดก็และเยาวชนใช้อยู่ในปัจจบุนัมีความหลากหลาย  
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 53.9 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 26.8 ไมเ่หน็

ดว้ย รอ้ยละ 15.2 และไม่ตอบ รอ้ยละ 4.1 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 81.3 ไม่มี
ขอ้มลู กบัไมต่อบ มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 5.1 ผูอ้าํนวยการสว่น
ใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 72.0 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 14.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 12.0 และ    ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 1.3 

 รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยติุรรมเดก็และเยาวชนใช้อยู่มีเหมาะสมกบัปัญหาของเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 40.1 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 27.3    ไม่
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 26.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 5.8 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 65.5 ไม่
มขีอ้มลู กบัทีไ่มเ่หน็ดว้ย มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 และไมต่อบ รอ้ยละ 8.1 ผูอ้าํนวยการ
สว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 53.9 ไม่มขีอ้มลู รอ้ยละ 26.3 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 11.8 และไมต่อบ รอ้ย
ละ 7.9 

 รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยติุรรมเดก็และเยาวชนใช้อยู่ในปัจจบุนัมีมาตรฐานตามหลกัวิชาการ  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ด้วย รอ้ยละ 37.9 ไม่มขีอ้มูล รอ้ยละ 37.4   ไม่
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 19.5 และไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 60.1 ไม่
มขีอ้มูล รอ้ยละ 18.7 ไม่เหน็ด้วย รอ้ยละ 12.3 และไม่ตอบ รอ้ยละ 8.9 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็
ดว้ย รอ้ยละ 40.0 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 38.7 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 13.3 และไมต่อบ รอ้ยละ 8.0 

 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรนําผู้เสียหายเข้ามามี
ส่วนร่วม  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ด้วย รอ้ยละ 54.9 ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 31.1 ไม่มี
ขอ้มลู รอ้ยละ 8.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 58.8 ไมเ่หน็
ดว้ย รอ้ยละ 27.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 8.1 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 5.9 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 
58.7 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 21.3 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 12.0 และไมต่อบ รอ้ยละ 8.0 

 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรมีการนําครอบครวัเข้า
มามีส่วนร่วม  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ด้วย รอ้ยละ 90.0 ส่วนที่ไม่มขีอ้มูล และ      ไม่
ตอบ มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 และไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 0.6 ผูพ้พิากษาสมทบ   สว่นใหญ่
เหน็ดว้ย รอ้ยละ 88.5 ไม่ตอบ รอ้ยละ 7.7 ไม่มขีอ้มูล รอ้ยละ 3.0 และไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 0.8 
ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 88.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 6.6 และไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 5.3 

 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรมีการนําชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม   
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ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ด้วย รอ้ยละ 80.7 ไม่มขีอ้มูล ร้อยละ 8.8 ไม่เหน็
ดว้ย รอ้ยละ 5.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 4.7 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 78.8  ไมต่อบ 
รอ้ยละ 8.9 ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 6.8 และไม่มขีอ้มลู รอ้ยละ 5.5 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ย
ละ 80.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 7.9 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 6.6 และไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 5.3 

 การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ควรเน้นระบบเปิดมากกว่า
ระบบฝึกอบรมแบบปิดท่ีมีการควบคมุตวัเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 61.2 ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 23.1 ไม่มี
ขอ้มลู รอ้ยละ 10.5 และไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 64.3ไมเ่หน็
ดว้ย รอ้ยละ 17.4 ไม่ตอบ รอ้ยละ 9.8 และไม่มขีอ้มูล รอ้ยละ 8.5 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ด้วย 
รอ้ยละ 61.8 ไมเ่หน็ดว้ย รอ้ยละ 23.7 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 7.9 และไมต่อบ รอ้ยละ 6.6 

 

ตารางที่ 28 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา เพื่อกําหนดความหนักเบาของมาตรการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
ต่างๆ                   
 

เกณฑใ์นการพิจารณา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ฐานความผดิทีก่ระทาํและโทษ 40.4 38.0 42.9 30.0 
2. พฤตกิรรมแหง่คด ี 30.7 30.2 31.7 25.0 
3. การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน 12.5 14.3 12.2   5.0 
4. การรบัสารภาพ 10.4  9.5   9.0 30.0 
5. โอกาสในการกลบัตวั   4.5   4.8   4.2   5.0 
6. ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย   0.9   1.6 -   5.0 
7. การเยยีวยาผูเ้สยีหาย   0.6   1.6 - - 

 

จากตารางที่ 28 การใช้เกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อกําหนดความหนักเบาของ
มาตรการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูต่างๆ 3 เกณฑ ์อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรกําหนดจากฐานความผดิทีก่ระทําและ โทษ 
รอ้ยละ 38.0 พฤตกิรรมแหง่คด ีรอ้ยละ 30.2 และการสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 14.3 

ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าควรกําหนดจากฐานความผิดที่กระทําและโทษ  
รอ้ยละ 42.9 พฤตกิรรมแหง่คด ีรอ้ยละ 31.7 และการสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 12.2  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ควรกาํหนดจากฐานความผดิทีก่ระทาํและโทษ        การรบั
สารภาพ มจีํานวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 พฤตกิรรมแห่งคด ี รอ้ยละ 25.0 การสาํนึกผดิของเดก็
และเยาวชน โอกาสในการกลบัตวั ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.0  
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ตารางที ่29 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิซึง่ศาลเยาวชนและครอบครวัใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
 

การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน 
ท่ีกระทาํผิด 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และ
เยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
มีความหลากหลาย 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 75.5 54.3 78.7 69.7 
2. ไมใ่ช ่ 15.6 31.1 13.6  6.6 
3. ไมต่อบ  8.9 14.6  7.7 23.7 
รปูแบบการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และ
เยาวชนท่ีกระทาํผิดท่ีใช้อยู่เหมาะสม
กบัปัญหาของเดก็และเยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1.  ใช ่ 68.9 46.8 72.8 46.6 
2.  ไมใ่ช ่ 20.9 37.5 18.3 26.7 
3.  ไมต่อบ 10.2 15.7  8.9 26.7 
รปูแบบการบาํบดั  แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนท่ีกระทําผิดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัมี
มาตรฐานตามหลกัวิชาการ  

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 65.9 46.2 69.3 43.4 
2. ไมใ่ช ่ 22.0 35.3 20.0 26.3 
3. ไมต่อบ 12.1 18.5 10.7 30.3 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน
ท่ีกระทําผิด ได้นําผู้เสียหายเข้ามามี
ส่วนร่วม  

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมใ่ช ่ 47.1 47.4 47.2 39.5 
2. ใช ่ 40.6 35.8 41.7 30.2 
3. ไมต่อบ 12.3 16.8 11.1 30.3 
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การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ูเดก็และเยาวชน 
ท่ีกระทาํผิด 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน
ท่ีกระทาํผิด ได้มีการนําครอบครวัของ
เดก็และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 81.1 64.7 83.8 71.1 
2. ไมต่อบ  9.7 14.6   8.5 25.0 
3. ไมใ่ช ่  9.2 20.7   7.7  3.9 
การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ี
กระทาํผิด ได้นําชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ใช ่ 54.6 37.4 57.4 41.5 
2. ไมใ่ช ่ 34.7 46.3 33.2 29.9 
3. ไมต่อบ 10.7 16.3  9.4 28.6 

 

จากตารางที ่29 ผลการสาํรวจพบวา่ 

รปูแบบการบาํบดั แก้ไข  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดซ่ึงศาลเยาวชนและ
ครอบครวัใช้อยู่ในปัจจบุนัมีความหลากหลาย  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 54.3 ไม่ใช่ รอ้ยละ 31.1 และ   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 14.6 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 78.7 ไมใ่ช่ รอ้ยละ 13.6 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 7.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 69.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 23.7 และไมใ่ช ่รอ้ยละ 6.6 

รปูแบบการบาํบดั แก้ไข  ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดซ่ึงศาลเยาวชนและ
ครอบครวัใช้อยู่ในปัจจบุนัมีเหมาะสมกบัปัญหาของเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 46.8 ไม่ใช่ รอ้ยละ 37.5 และ   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 15.7 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 72.8 ไมใ่ช่ รอ้ยละ 18.3 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 8.9 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 46.6 ไมใ่ช่ กบัไม่ตอบ มจีํานวนเท่ากบั คดิเป็น
เป็น รอ้ยละ 26.7 

รปูแบบการบาํบดั  แก้ไข  ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิดซ่ึงศาลเยาวชนและ
ครอบครวัใช้อยู่ในปัจจบุนัมีมาตรฐานตามหลกัวิชาการ   

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 46.2 ไมใ่ช่ รอ้ยละ 35.3 และ   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 18.5 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 69.3 ไมใ่ช่ รอ้ยละ 20.0 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 10.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 43.4 ไมต่อบ รอ้ยละ 30.3 และไมใ่ช ่รอ้ยละ 26.3 
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การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ได้นําผู้เสียหายเข้ามา            
มีส่วนร่วม    

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 47.4 ใช่ รอ้ยละ 35.8 และ   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 16.8 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 47.2 ใช่ รอ้ยละ 41.7 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 11.1 ผูอ้าํนวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าไมใ่ช่ รอ้ยละ 39.5 ไม่ตอบ รอ้ยละ 30.3 และ     ใช่ รอ้ยละ 
30.2 

การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ได้มีการนําครอบครวัของ
เดก็และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 64.7 ไม่ใช่ รอ้ยละ 20.7 และ   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 14.6 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 83.8 ไม่ตอบ รอ้ยละ 8.5 และไม่ใช ่
รอ้ยละ 7.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 71.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 25.0 และไมใ่ช ่รอ้ยละ 3.9 

การบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผิด ได้นําชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ใช่ รอ้ยละ 46.3 ใช่ รอ้ยละ 37.4 และ   ไม่

ตอบ รอ้ยละ 16.3 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าใช่ รอ้ยละ 57.4 ไมใ่ช่ รอ้ยละ 33.2 และไมต่อบ 
รอ้ยละ 9.4 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ใช ่รอ้ยละ 41.5 ไมใ่ช ่รอ้ยละ 29.9 และไมต่อบ รอ้ยละ 28.6  
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ตารางที่ 30 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัการดําเนินการของศาลเยาวชนและครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนกระทาํผดิ 
 

การดาํเนินการของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ศาลควรเป็นผู้ประสานงานระหว่ าง
ห น่ วย งาน ต่ า งๆ   เพื่ อ ให้ เ กิ ด จั ด
กจิกรรมบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู  ใหม้าทํางาน
ร่วมกนั ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรือองค์กร
ดา้นเดก็และเยาวชน 

47.9 30.6 50.7 38.2 

2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ควรเป็นผูป้ระสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิจดักจิกรรมบาํบดั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟู ใหม้าทํางานร่วมกนั ทัง้หน่วยงาน
ภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 

30.6 45.2 28.1 44.7 

3. ศาลทาํบางสว่น และใหห้น่วยงานอื่นทาํ
บางสว่น 

12.9 15.2 12.8  6.6 

4. ไมต่อบ  5.0  5.8  4.7 10.5 
5. ศาลควรทาํเองทัง้หมด  1.8  2.8  1.7 - 
6. อื่นๆ  1.9  0.6  2.1 - 
 บูรณาการความร่วมมือ ในหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
0.6 -  0.9 -  

 ควรตัง้หน่วยงานอื่นขึ้นมา เพื่อร ับผิดชอบ
โดยเฉพาะ 

0.4 -  0.4 -  

 รว่มมอืกนัทุกฝา่ยเพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัโอกาส 0.4 -  0.4 -  

 ศาลและสถานพินิจฯ  เป็นผู้ประสานงาน
รว่มกนั 

0.4 -  0.4 -  

 ศาลและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ควรทํางานร่วมกนั ไม่ควรแยกเป็น
องคก์รอสิระ ทาํใหข้าดการบรณูาการร่วมกนั  

0.1 0.6 -  -  

 

จากตารางที่ 30  ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่ากรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนควรเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิจดักจิกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใหม้า
ทํางานร่วมกนั ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ร้อยละ 45.2   ศาลควรเป็นผู้
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ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  เพื่อใหเ้กดิจดักจิกรรมบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู  ใหม้าทํางานร่วมกนั ทัง้
หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 30.6  ศาลทาํบางสว่น และใหห้น่วยงานอื่นทาํ
บางสว่น รอ้ยละ 15.2 ศาลทาํเองทัง้หมด รอ้ยละ 2.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 0.6 

 ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลควรเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดจดักิจกรรมบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู  ให้มาทํางานร่วมกนั ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอื
องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 50.7 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนควรเป็น         ผู้
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิจดักจิกรรมบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใหม้าทาํงานรว่มกนั 
ทัง้หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 28.1 ศาลทาํบางสว่น และใหห้น่วยงาน
อื่นทําบางส่วน รอ้ยละ 12.8 ไม่ตอบ รอ้ยละ 4.7 อื่นๆ รอ้ยละ 2.1 และศาลทําเองทัง้หมด รอ้ยละ 
1.7 

 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่ากรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนควรเป็น     ผู้
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิจดักจิกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใหม้าทาํงานรว่มกนั ทัง้
หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 44.7 ศาลควรเป็น               ผูป้ระสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  เพื่อใหเ้กดิจดักจิกรรมบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู  ใหม้าทํางานร่วมกนั ทัง้หน่วยงาน
ภาครฐัหรอืองค์กรด้านเดก็และเยาวชน ร้อยละ 38.2 ไม่ตอบ รอ้ยละ 10.5 ศาลทําบางส่วน และให้
หน่วยงานอื่นทาํบางสว่น รอ้ยละ 6.6 
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ตารางที่ 31 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัผูด้าํเนินการโครงการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ ในกรณีทีเ่ป็นโครงการ
ของศาลเยาวชนและครอบครวัไดด้าํเนินการเอง 
 

ผูด้าํเนินการโครงการบาํบดัฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ผูพ้พิากษาสมทบ 89.7 80.1 91.5 76.3 
2. เจา้หน้าทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั 71.3 55.9 74.0 55.3 
3. ผูพ้พิากษา 66.7 43.3 70.6 46.7 
4. อื่นๆ 11.9 12.1 11.9 10.5 
 ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน          3.8   3.5          3.2          1.4  

 สถานพนิิจฯ          1.4          1.6           1.2       2.8  

 นกัจติวทิยา/นกัสงัคมสงเคราะห ์/แพทย/์
องคก์รทีท่าํเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         1.0        1.0           0.8           -  

 สาํนกังานคุมประพฤต ิสถานพนิิจฯ          0.8            -           0.8            -  

 ศนูยฝึ์กและอบรม สถานพนิิจฯ          0.8            -           0.8            -  

 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน          0.4            -           0.4            -  

 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน องคก์ร
ดา้นเดก็และเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 ทุกองคก์รทีส่ามารถเขา้มาฟ้ืนฟูโดยใหต้รงกบั
รปูแบบทีก่าํหนดแต่ละคราว 

         0.4            -           0.4            -  

 ผูป้กครอง          0.4            -           0.4            -  

 โรงเรยีน สถานฝึกวชิาชพี          0.4            -           0.4            -  

 ศนูยฝึ์กและอบรมเดก็ของแต่ละเขต          0.4            -           0.4            -  

 สถานพนิิจฯ สาํนกังานคุมประพฤต ิ
คณะกรรมการสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 สถานพนิิจฯ หน่วยงานสหวชิาชพีต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งโครงการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 

         0.4            -           0.4            -  

 องคก์รอื่นๆ ตามแต่ละสถานการณ์          0.4            -           0.4            -  

 องคก์รเอกชน รฐั โดยเฉพาะกระทรวงการ
พฒันาสงัคมฯ 

         0.4            -           0.4            -  

 องคก์รเอกชน ครอบครวัและสถานศกึษา          0.4            -           0.4            -  

 ไมร่ะบุ          0.3           2.2            -           1.4  

 หน่วยงานของทหาร เชน่ ศนูยส์งครามพเิศษ
จงัหวดัลพบุร/ีเจา้หน้าทีก่รมการสตัวท์หารบก
(คา่ยทองฑฆีายุ) เป็นตน้ 

         0.2           1.0           -           1.4  
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ผูด้าํเนินการโครงการบาํบดัฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ชุมชนรว่มกบัศาล          0.1           0.5            -            -  

 ผูพ้พิากษาสมทบ และเจา้หน้าทีข่องกรมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน  

         0.1           0.5            -            -  

 สถาบนัการศกึษา ตชด.          0.1           0.5            -            -  

 สาํนกังานคุมประพฤต ิหน่วยงานเอกชน          0.1           0.5            -            -  

 หน่วยงานของกระทรวงการพฒันาฯ          0.1           0.5            -            -  

 โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ           -            -            -           1.4  

 
จากตารางที ่31 ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าเป็นผูพ้พิากษาสมทบ   รอ้ยละ 

80.1 เจา้หน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 55.9 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 43.3 และอื่นๆ รอ้ยละ 
12.1  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นตนเอง รอ้ยละ 91.5 เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน
และครอบครวั รอ้ยละ 74.0 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 70.6 และอื่นๆ รอ้ยละ 11.9  

ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นผู้พพิากษาสมทบ ร้อยละ 76.3 เจ้าหน้าที่ศาล
เยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 55.3 ผูพ้พิากษา รอ้ยละ 46.7 และอื่นๆ รอ้ยละ 10.5  
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ตารางที่ 32 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูของศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

ปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินการฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมม่ ี 53.5 40.5 55.8 39.5 
2. ม ี 32.2 34.7 31.9 31.6 
3. ไมต่อบ 14.3 24.8 12.3 28.9 
ม ีดงัน้ี         
 ขาดงบประมาณ/ขาดบุคลากร (จํานวนไม่

เพยีงพอ หรอืขาดความเชี่ยวชาญด้านเดก็
และเยาวชน)  

        13.1           12.9           13.2           22.1  

 ขาดความร่วมมือจากครอบครัวหรือ
ผู้ปกครอง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการกบั
เดก็และเยาวชนไดอ้ย่างต่อเน่ือง/ผูป้กครอง
ชว่ยปกป้องเดก็และเยาวชนใหข้อ้มลูไมต่รง
กบัความเป็นจรงิ/ไมม่าตามนดั  

         3.3             0.5             3.8             1.6  

 ไมร่ะบุเหตุ           2.4             5.7             2.2             1.6  

 ข า ด ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ห รื อ ก า ร
ประเมนิผลภายหลงัการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู
เดก็และเยาวชน   

         2.1             3.6             1.7             1.6  

 ปญัหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ความเขา้ใจไม่ตรงกนั/การ
ประสานงานทาํไดล้าํบาก/ความลา่ชา้ในการ
ดําเนินงานในแต่ละขัน้ตอน/การให้ความ
รว่มมอืระหวา่งงาน/ขาดผูป้ระสานงาน  

         1.6             3.1             1.3             1.6  

 ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากเดก็และเยาวชนที่
กระทําผิดเท่าที่ควร  เช่น  ผิดนัดไม่มา
รายงานตวักบัผู้พิพากษาสมทบ หรือการ
เข้าร่วมโครงการที่จ ัดขึ้น /ไม่ปฏิบัติตาม
เงือ่นไขทีก่าํหนด  

         1.2             2.6             0.8              -  

 ความทุ่มเทในการทํางานของเจ้าหน้าที่
ศาล/ผูพ้พิากษาสมทบ  

         0.7              -             0.8              -  

 โครงการทีท่ําไม่มคีวามต่อเน่ือง ขาดความ
ชดัเจน   

         0.7              -             0.8              -  

 หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายบําบัด แก้ไข          0.6             1.5             0.4             1.6  
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ปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินการฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน เพื่อรองรบัเด็กและ
เยาวชนมไีมเ่พยีงพอ  

 ไดร้บัความรว่มมอืจากชุมชนน้อย            0.5             1.0             0.4             1.6  

 ความหลากหลายของโปรแกรมการบําบดั
แกไ้ข ฟ้ืนฟู มอียูใ่นปจัจุบนัมไีมเ่พยีงพอกบั
เดก็และเยาวชนในแต่ละประเภท  

         0.4             1.1             0.4              -  

 ผูพ้พิากษาสมทบใหม ่ทาํใหข้าดความมัน่ใจ
ในการทาํกจิกรรม/ยงัดาํเนินงานไดไ้มเ่ตม็ที ่ 

         0.4             0.5             0.4              -  

 การทํารายงานประเมินผลเยาวชนนั ้น  
ศาลฯถอืวา่ขอ้มลูเยาวชน (รายงานสบืเสาะ)
เป็นเอกสารลับ ทําให้ไม่สามารถนํามา
ประกอบการประเมนิผลได้ เพราะศาลให้ผู้
พิพากษาสมทบมาอ่านในสํานวนขัน้ตอน 
การเบิกสํานวนยุ่งยาก และไม่สะดวกใน
การทาํงานประเมนิผล  

  
0.4  

            -             0.4              -  

 การยอมรบัของผู้เสยีหายและชุมชนสงัคม
ของผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณในการ
ดาํเนินงาน  

         0.4              -             0.4              -  

 ความร่วมมือจากโจทก์และจําเลย,ความ
ร่ วมมือจากชุมชน ,ความร่ วมมือจาก
ผู้ปกครองโจทก์และจําเลย,ความร่วมมือ
ของผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบและ
ผูท้รงคุณวฒุไิกลเ่กลีย่  

         0.4              -             0.4              -  

 ยังขาดความชัดเจน และการนําเอาชุมชน 
ผูเ้สยีหาย ผูป้กครองเขา้มามสีว่นร่วมบําบดัฯ 
ยงัขาดความเป็นรปูธรรม  

         0.4              -             0.4              -  

 ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม           0.4              -             0.4              -  

 เดก็เยาวชนทีย่งักระทาํความผดิซํ้า           0.4              -             0.4              -  

 บางกรณีชุมชนยงัไม่มคีวามเห็นเพียงพอ
ควรจดัการอบรมใหค้วามรูชุ้มชน ในรปูการ
ใหม้เีครอืขา่ยกเ็หมาะสม  

         0.4              -             0.4              -  

 ผู้พิพากษาสมทบเข้าไปดูแลเด็กและ
เยาวชนอย่างใกล้ชิดได้น้อย เพราะส่วน
ใหญ่เดก็จะอยู่ในสถานพนิิจฯ เป็นผูจ้ดัการ
ดแูลทัง้หมด  

         0.4              -             0.4              -  
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ปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินการฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ไม่มีศูนย์ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดของตน เด็กและเยาวชนต้องไป
อาศยัศูนย์ฝึกอบรมจงัหวดัอื่น ต้องเบกิตวั
เดก็และเยาวชนมา ยากแก่การควบคุมเดก็
และเยาวชน  

         0.4              -             0.4              -  

 ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืเทา่ทีค่วร           0.4              -             0.4              -  

 เยาวชนกลบัมาเป็นบางครัง้ที่2-3ในกรณีที่
ไดร้บัการเยยีวยาในสถานบาํบดั  

         0.4              -             0.4              -  

 สภาพภูมิประเทศและการคมนาคมไม่
สามารถตดิตามไดค้รอบคลุม  

         0.4              -             0.4              -  

 อยูท่ีข่อ้มลูทีไ่ด ้จะจรงิหรอืเทจ็           0.4              -             0.4              -  

 เดก็และเยาวชนที่เรยีนหนังสอืภาคปกตไิม่
สะดวกในการเข้าร่วมโครงการที่จดัตัง้ขึ้น
โดยใชเ้วลาทัง้วนั  

         0.1             0.5              -              -  

 ปญัหาภายหลงัมคีําพพิากษาแลว้ เดก็หรอื
เยาวชนกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม มี
ความเสีย่งทีจ่ะกระทาํผดิซํ้า  

         0.1             0.5              -              -  

 สถานการณ์ความไมส่งบ ความเชื่อมัน่ในทอ้งถิน่           0.1             0.5              -              -  

 สถ านที่ ข อ ง ร า ชก า ร  เ ช่ น  รพ .ด้ า น
สุขภาพจิตมีบุคลากรไม่เพียงพอ ในการ
แกไ้ข บําบดัฯ ในสว่นขององคก์ารดา้นเดก็
และเยาวชนมน้ีอยมาก  

         0.1             0.5              -              -  

 
ตารางที ่32 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานไม่ม ี ปญัหาฯ 

รอ้ยละ 40.5 ม ีรอ้ยละ 34.7 และไม่ตอบ รอ้ยละ 24.8 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตน
ปฏบิตังิานไม่มปีญัหาฯ รอ้ยละ 55.8 ม ีรอ้ยละ 31.9 และไม่ตอบ รอ้ยละ 12.3  ผูอ้ํานวยการส่วน
ใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่ปีญัหาฯ รอ้ยละ 39.5 ม ีรอ้ยละ 31.6 และ ไมต่อบ รอ้ยละ 28.9 
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ตารางที่ 33 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มคีวามเหน็เกี่ยวกบั
ประเภทกจิกรรม/โปรแกรมการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอกทีจ่ดัขึน้ 
 

หน่วยงานภายนอก กิจกรรม/โปรแกรม 
สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ 

1. การทาํกจิกรรมเน่ืองในโอกาสต่างๆ เชน่ วนัพบ
ผูป้กครอง วนัสาํคญัต่างๆ 

2. การฝึกอบรมจติ/การปฏบิตัธิรรม/คุณธรรมจรยิธรรม 
3. การเล่นกฬีา 
4. การเล่นดนตร ี
5. การใหศ้กึษาความรูเ้พิม่เตมิ 
6. กจิกรรมคา่ยสานสายใยครอบครวั โปรแกรมครอบครวั

เป้าหมายหลอมชวีติใจประสานใจการสือ่สารใน
ครอบครวั 

7. กจิกรรมฝึกระเบยีบวนิยั และความรบัผดิชอบ 
8. คา่ยสมัพนัธ ์
9. การใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้ 
10. การฝึกอาชพี 
11. บรรพชาสามเณร 
12. จดักจิกรรมสาธารณะ 

ศนูยฝึ์กและอบรม 1. การฝึกอบรมจติ/คุณธรรมจรยิธรรม 
2. กจิกรรมในวนัสาํคญั เชน่ กจิกรรมวนัพอ่/วนัแม ่
3. โครงการ All For One 
4. โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพือ่อนาคตชาต ิ
5. บรรพชาสามเณร 
6. การแขง่กฬีา/เล่นกฬีาในศนูยฝึ์ก 
7. การฝึกอาชพี 
8. การอบรมระเบยีบวนิยัและการอยูร่ว่มกนั 

บา้นกาญจนาภิเษก 1. การเล่นกฬีา 
2. การฝึกอาชพี 

โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระ
เกียรติ 

1. การรกัษาพยาบาล 
2. ใหน้กัจติวทิยาบาํบดัรกัษาอาการตดิยาเสพตดิ อาการ

ทางจติ และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพืน้ฐาน  
3. ใหค้าํแนะนําและตดิตามผลเดก็และเยาวชน 
4. อบรมใหค้วามรูแ้ก่เดก็และเยาวชนในดา้นต่างๆ 
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หน่วยงานภายนอก กิจกรรม/โปรแกรม 
บิดามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง 1. การจดัใหผู้ป้กครองและเยาวชนทาํกจิกรรมรว่มกนั 

2. ครอบครวัสมานฉนัท ์
3. ครอบครวัสมัพนัธ ์
4. งานวนัพบญาต ิ
5. ทาํกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
6. ใหจ้ดัทาํรายงานกจิกรรมประจาํวนัของเดก็และเยาวชน

สง่ใหผู้พ้พิากษาสมทบ เพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

7. อบรมแนะแนวสถาบนัครอบครวั 
8. อบรม/การดแูลบุตรหลานใหเ้ป็นไปตามคุมประพฤต ิ

องคก์ารด้านเดก็และเยาวชน 1. จดัการแขง่ขนั 
2. ดา้นวชิาการ/หนงัสอื 
3. สถานสงเคราะหเ์อกชน ศนูยเ์มอรซ์ี ่

เครือข่ายชมุชน 1. เขา้คา่ยเยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิ
2. ตดิตามความประพฤตเิยาวชนหลงัปล่อย 
3. สรา้งเครอืขา่ยชุมชนเพือ่ดแูล/แกไ้ขเดก็และเยาวชน 
4. ใหค้วามรูก้บัชุมชนในการดแูลพทิกัษ์เดก็กลุ่มเสีย่ง 
5. อบรมสมัมนาตดิตามเครอืขา่ยพทิกัษ์เดก็ยาวชนและ

ครอบครวั 
กระทรวงศึกษาธิการ  1. การศกึษานอกโรงเรยีน 

2. การสงเคราะหเ์ดก็ เชน่ การใหก้ารศกึษาพเิศษแก่เดก็
ทีม่ปีญัหาพเิศษ 

3. การพฒันาคุณภาพชวีติ/ความรูส้กึของเดก็และเยาวชน 
4. การใหเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทาํความผดิไดเ้ขา้เรยีน

ตามปกต ิ
5. จดักจิกรรมศาลสญัจรไปยงัโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดั

อยา่งสมํ่าเสมอ 
กระทรวงวฒันธรรม  1. อบรมคา่ยคุณธรรม/จรยิธรรม/ศลีธรรม 

2. ดา้นวฒันธรรม 
3. ฟ้ืนฟูพฒันาจติใจ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

1. สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานโครงการรฐั-
ราษฎรร์ว่มใจคนืเดก็ดใีหส้งัคม 

2. ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ 
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หน่วยงานภายนอก กิจกรรม/โปรแกรม 
3. ในกรณเีดก็เรร่อ่นไมม่ผีูป้กครองดแูลความผดิเลก็น้อย 

กจ็ะไดร้บัการศกึษาจนอายคุรบ 18 ปี 
4. บา้นพกัเดก็และเยาวชน 
5. อบรมจติใจและขดัเกลาจติใจใหบ้รสิทุธิ ์
6. อบรมคา่ยจรยิธรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1. โครงการไถ่ชวีติโคกระบอื 
2. อบรมอาชพีทางเกษตร 

กระทรวงสาธารณสขุ  1. โครงการทกัษะการดาํรงชวีติ 
2. โครงการบาํบดัรกัษาและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ

สาธารณสขุจงัหวดั 
3. ชว่ยเหลอืดา้นการรกัษาสขุภาพ 
4. การบาํบดั ฟ้ืนฟู เยาวชนทีม่ปีญัหาดา้นยาเสพตดิ 
5. การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
6. การอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษา 

กระทรวงยติุธรรม  1. การบาํบดั ฟ้ืนฟู เยาวชนทีม่ปีญัหาดา้นยาเสพตดิ 
2. ใหค้วามรูด้า้นกฎหมายทัว่ไป 

กระทรวงแรงงาน  1. การจดัหางาน 
2. การฝึกอบรมฝีมอืแรงงานตามความตอ้งการและถนดั

ของเดก็และเยาวชน 
กระทรวงมหาดไทย  1. ความรูด้า้นวนิยัจราจร 

2. ความรูป้ระชาธปิไตยและการรบัผดิชอบตวัเอง 
3. ใหค้วามรว่มมอืทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

กระทรวงกลาโหม  1. การเขา้คา่ยเยาวชนเพือ่อนาคตของชาต ิ
2. คา่ยทหาร ฝึกอบรมสขุภาพพลานามยั ฝึกใหม้รีะเบยีบ

วนิยัในการดาํรงตนอยูใ่นสงัคม 
3. คา่ยอบรมเยาวชนเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
4. โครงการอบรมระเบยีบวนิยั เทดิไทอ้งคร์าชนัย ์
5. รว่มกจิกรรมสตัวท์หารบก (คา่ยทองฑฆีาย)ุ 
6. รฐัราษฎรร์ว่มใจ 
7. ใหค้วามรว่มมอือบรมเยาวชนในคา่ยอนิทรยี ์
8. ใหใ้ชส้ถานทีแ่ละบุคลากรในการอบรมและบรรยาย 

กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา  1. จดัการแขง่ขนักฬีา 
2. มอบอุปกรณ์กฬีา 
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ตารางที ่34 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มคีวามพงึพอใจ   ต่อ
การดาํเนินการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของหน่วยงานภายนอก 

 
ระดบัความพึงพอใจ รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน (แรกรบั)  ในจงัหวดันัน้ 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. พอใจถงึพอใจมาก 74.1 68.1 75.8 51.3 
2. ไมต่อบ 22.2 26.7 20.8 43.4 
3. ไมพ่อใจ  3.7  5.2  3.4  5.3 
ศนูยฝึ์กและอบรม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 68.0 63.8 68.9 60.0 
2. ไมต่อบ 26.8 29.9 26.0 38.7 
3. ไมพ่อใจ  5.2  6.3  5.1  1.3 
บา้นกาญจนาภิเษก 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 73.9 79.6 72.8 82.9 
2. พอใจถงึพอใจมาก 23.9 17.4 25.1 15.8 
3. ไมพ่อใจ  2.2   3.0  2.1  1.3 
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความดูแล
ของสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมต่อบ 76.3 84.8 74.9 80.3 
2. พอใจถงึพอใจมาก 21.4 11.6 23.0 15.8 
3. ไมพ่อใจ  2.3  3.6  2.1   3.9 
โรงพยาบาลตลุาการเฉลิมพระ
เกียรติ 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมต่อบ 68.4 76.5 66.8 81.6 
2. พอใจถงึพอใจมาก 30.0 19.9 31.9 17.1 
3. ไมพ่อใจ  1.6  3.6  1.3  1.3 
บิดามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจถงึพอใจมาก 47.6 35.2 49.8 35.1 
2. ไมต่อบ 43.0 54.3 40.8 59.7 
3. ไมพ่อใจ  9.4 10.5  9.4  5.2 
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ระดบัความพึงพอใจ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

องคก์ารด้านเดก็และเยาวชน 100.0 100.0 100.0 100.0
1. ไมต่อบ 72.0 75.7 71.5 75.3 
2. พอใจถงึพอใจมาก 23.9 15.5 25.1 20.8 
3. ไมพ่อใจ  4.1  8.8  3.4  3.9 
เครือข่ายชมุชน 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 63.8 76.3 61.7 72.0 
2. พอใจถงึพอใจมาก 27.3 13.8 29.4 26.7 
3. ไมพ่อใจ  8.9  9.9  8.9  1.3 
กระทรวงศึกษาธิการ  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 68.5 78.0 66.7 79.2 
2. พอใจถงึพอใจมาก 22.1 11.6 23.9 15.6 
3. ไมพ่อใจ  9.4 10.4  9.4  5.2 
กระทรวงวฒันธรรม  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 72.1 80.4 70.6 80.5 
2. พอใจถงึพอใจมาก 20.3  9.1 22.2 14.3 
3. ไมพ่อใจ  7.6 10.5  7.2  5.2 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมต่อบ 63.4 73.2 61.7 69.7 
2. พอใจถงึพอใจมาก 29.7 15.8 31.9 25.0 
3. ไมพ่อใจ 6.9 11.0  6.4  5.3 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 75.7 80.4 74.9 80.3 
2. พอใจถงึพอใจมาก 13.2  6.9 14.1 13.1 
3. ไมพ่อใจ 11.1 12.7 11.0  6.6 
กระทรวงสาธารณสขุ  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 70.5 79.6 69.0 80.5 
2. พอใจถงึพอใจมาก 23.0  9.9 25.1 14.3 
3. ไมพ่อใจ  6.5 10.5  5.9  5.2 
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ระดบัความพึงพอใจ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

กระทรวงยติุธรรม  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 67.1 78.8 65.1 76.3 
2. พอใจถงึพอใจมาก 27.5 13.2 29.8 19.8 
3. ไมพ่อใจ  5.4  8.0  5.1  3.9 
กระทรวงแรงงาน  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 73.3 81.0 71.9 81.6 
2. พอใจถงึพอใจมาก 16.1 8.0 17.4 13.1 
3. ไมพ่อใจ 10.6 11.0 10.7  5.3 
กระทรวงมหาดไทย  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 72.7 82.1 71.0 81.6 
2. พอใจถงึพอใจมาก 17.2 8.0 18.8 11.8 
3. ไมพ่อใจ 10.1  9.9 10.2  6.6 
กระทรวงกลาโหม  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 68.9 78.0 67.3 81.6 
2. พอใจถงึพอใจมาก 22.1 17.3 22.9 13.1 
3. ไมพ่อใจ  9.0  4.7  9.8  5.3 
กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา  100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมต่อบ 75.9 81.5 74.9 80.5 
2. พอใจถงึพอใจมาก 14.1 9.1 14.9 14.3 
3. ไมพ่อใจ 10.0  9.4 10.2  5.2 

จากตารางที่ 34 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจมากต่อ        การ
ดาํเนินงาน ดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก ดงัน้ี  

1. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้  รอ้ยละ 68.1 
2. ศนูยฝึ์กและอบรม รอ้ยละ 63.8 
3. บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง รอ้ยละ 35.2 
ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่มคีวามพอใจถงึพอใจมากต่อการดําเนินงานดา้นการบําบดั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของ ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก ดงัน้ี  
1. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ รอ้ยละ 75.8 
2. ศนูยฝึ์กและอบรม รอ้ยละ 68.9 
3. บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง รอ้ยละ 49.8 
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ผู้อํานวยการส่วนใหญ่มคีวามพอใจถึงพอใจมากต่อการดําเนินงาน ด้านการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนของ ซึง่ไดแ้ก่ 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก ดงัน้ี  

1. ศนูยฝึ์กและอบรม รอ้ยละ 60.0 
2. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ รอ้ยละ  51.3 
3. บดิามารดา/ครอบครวั/ผูป้กครอง รอ้ยละ 35.1 
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ตารางที่ 35 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการที่มคีวามเหน็เกี่ยวกบั
หน่วยงานต่างๆ ทีส่มควรปรบัปรงุพฒันางานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
 

ประเดน็ท่ีควรพฒันาปรบัปรงุ ร้อยละ 
รวม 100.0 
1. หน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนควรทํางานเชงิบูรณาการร่วมกนั

มากยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพ และการทํางานที่สอดคล้องกนัเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

38.1 

2. ควรมคีวามพรอ้มในเรือ่งงบประมาณ/บุคลากร/สถานที/่อุปกรณ์ ฯลฯ 10.2 
3. หน่วยงานต่างๆ ควรทาํงานอยา่งจรงิจงั และดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  9.0 
4. พฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้คีวามรูเ้ขา้ใจในกระบวนการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 

ใหม้ากยิง่ขึน้ 
 6.3 

5. จดัทาํโครงการเกีย่วกบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูใหเ้ดก็และเยาวชน ใหม้สีว่นรว่มมากขึน้  4.4 
6. ตัง้หน่วยงานมารองรบัการแกไ้ขเดก็และเยาวชน/สง่ต่อเดก็และเยาวชน  4.4 
7. ควรมหีน่วยงานทีต่ดิตามเดก็และเยาวชนและประเมนิผล  3.2 
8. ปรบัปรุงระบบ/โปรแกรมการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนควรมคีวาม

ชดัเจนกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั  
 3.2 

9. โปรแกรมการการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ควรมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้   2.5 
10. บดิา มารดา ผูป้กครองตอ้งเขม้งวดในการดแูลเดก็และเยาวชนใหม้าก  2.5 
11. ควรมผีูเ้ชี่ยวชาญดา้นจติแพทย ์นักจติวทิยา เป็นต้น ไปบรรยายใหค้วามรูแ้ก่

เดก็และเยาวชนในสถานบาํบดัเป็นครัง้คราว 
 1.9 

12. ควรมีอาสาสมัคร/ชุมชน/พนักงานฝ่ายปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วย
ตดิตามเดก็และเยาวชน 

 1.9 

13. ควรปลูกฝ ัง่การพฒันาทางด้านจติใจของเดก็/โครงการที่เป็นปจัจยัเสรมิ เช่น 
สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีท่าํใหเ้ดก็มคีวามละเอยีดอ่อนและสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่  เรยีนรู้
การปลกูตน้ไม ้การดแูลรกัษาตน้ไม ้จะทาํใหช้วีติจติใจของเดก็ๆ ออ่นโยน 

 1.9 

14. อบรมการฝึกอาชพีทีห่ลากหลายมากกวา่น้ี   1.9 
15. ควรจดัสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และแนวทางในการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 

รว่มกนัเป็นประจาํ 
 1.3 

16. สรา้งทศันคต ิและความเขา้ใจในปญัหาของเดก็มากกวา่ทาํงานตามรปูแบบ โดย
ขาดเป้าหมาย สมัฤทธิผ์ลในการพฒันาเดก็ 

 1.3 

17. จดับรรยายให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบตัิตนเป็นคนดีของสงัคม รวมทัง้แนะนําอาชีพต่างๆ 
ใหแ้ก่เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 

 0.6 
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ประเดน็ท่ีควรพฒันาปรบัปรงุ ร้อยละ 
18. พฒันาดา้นความเป็นอยูข่องเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะความปลอดภยัของเดก็

และเยาวชน ความเอาใจใสข่องเจา้หน้าทีใ่นสถานพนิิจฯ 
 0.6 

19. กําหนดบทบาทและงบประมาณที่ชดัเจนในการกําหนดรูปแบบงานดา้นบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟู เพื่อรองรบัเยาวชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดัทีไ่ม่มศีูนยฝึ์กอบรมทีร่องรบัเดก็และ
เยาวชน 

 0.6 

20. มตีวัชีว้ดัความสาํเรจ็ และมมีาตรฐานสากลเทยีบเทา่ต่างประเทศ  0.6 
21. ทุกหน่วยงานควรมกีารปฏบิตังิานดา้นสงัคมสงเคราะห ์  0.6 
22. สถานฝึกและอบรม ควรมกีารบาํบดั ฟ้ืนฟูเดก็อยา่งจรงิจงั อยา่เป็นคุกเดก็  0.6 
23. สถานฝึกอบรมเดก็และเยาวชนควรมปีระจําศาลเยาวชนฯทุกจงัหวดั และมกีาร

ฝึกอบรมใหค้วามรูค้รบวงจร ทัง้ใหก้ารศกึษาฝึกอาชพีทุกแขนงรวมถงึการให้
การศกึษาถงึระดบัอุดมศกึษา 

 0.6 

24. สถานพนิิจและศูนยฝึ์กอบรม ควรจดัการควบคุมแบ่งตามอายุเดก็ ไม่ควรปล่อย
ใหอ้ยูร่ว่มกนั 

 0.6 

25. สถานแรกรบัตอ้งแยกออกจากศนูยฝึ์กอบรมใหช้ดัเจน  0.6 
26. หน่วยงานของกระทรวงยตุธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็เยาวชน ควรเหน็ความสาํคญั

ใหม้ากกว่าน้ี กรมคุมประพฤตคิวรแยกเดก็ ผูใ้หญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน และ
มมีาตรการรองรบัปญัหาเยาวชนเหล่าน้ีใหม้ากกวา่ปจัจุบนั 

 0.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



285 
 

ตารางที ่36 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามเหน็เกีย่วกบั
หน่วยงานทีส่มควรมสีว่นรว่มในงานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
 

หน่วยงาน ร้อยละ 
รวม 100.0 
1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 10.9 
2. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 9.4 
3. กระทรวงศกึษาธกิาร 8.0 
4. กระทรวงสาธารณสขุ เชน่ กรมสขุภาพจติ  6.6 
5. ชุมชน/เครอืขา่ยชุมชน 6.1 
6. กระทรวงวฒันธรรม เชน่ กรมการศาสนา วดั  5.9 
7. กระทรวงแรงงาน 5.2 
8. ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน 4.9 
9. ศาลยตุธิรรม 4.7 
10. โรงเรยีน/สถานศกึษา 4.2 
11. กระทรวงกลาโหม 4.2 
12. องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบล  3.7 
13. กระทรวงยตุธิรรม 3.7 
14. ครอบครวั/ผูป้กครอง/บดิามารดา 3.3 
15. กระทรวงมหาดไทย 3.3 
16. สาํนกังานคุมประพฤต ิ 3.0 
17. ศนูยฝึ์กและอบรม 3.0 
18. องคเ์อกชนเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 2.3 
19. สาํนกังานตํารวจ 1.0 
20. โรงพยาบาล เชน่ ดา้นจติเวช  1.0 
21. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 1.0 
22. สหวชิาชพี เชน่ นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจติวทิยา 0.9 
23. สาํนกังานอยัการ 0.9 
24. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 0.7 
25. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0.7 
26. NGO เชน่ มลูนิธ ิ 0.5 
27. โรงพยาบาลตุลาเฉลมิพระเกยีรต ิ 0.5 
28. บา้นกาญจนาภเิษก 0.2 
29. สถานแรกรบั 0.2 



286 
 

จากตารางที ่36  ส่วนใหญ่เหน็ว่าหน่วยงานทีส่มควรมสี่วนร่วมในงานดา้นการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก ดงัน้ี  

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์รอ้ยละ 10.9 
2. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 9.4 
3. กระทรวงศกึษาธกิาร รอ้ยละ 8.0 

 

ตารางที ่37 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามเหน็เกีย่วกบั
การมสีว่นรว่มของหน่วยงานในงานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
 

หน่วยงาน ส่วนร่วมของหน่วยงานในงานด้านการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ู
เดก็และเยาวชน 

กระทรวงพฒันา
สงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

1. จดัอบรมหลกัสตูรวชิาชพีต่างๆ ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 
2. จดัหางานใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 
3. สนบัสนุนหน่วยงานเฉพาะทางเพือ่รองรบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ  
4. จดักจิกรรมเป็นประจาํดา้นการสง่เสรมิเยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
5. ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู ้ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนใหเ้ป็นคนด ี
6. สนบัสนุนดา้นงบประมาณ บุคลากรกบัหน่วยงานทีท่าํงานดา้นการบําบดั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน  
7. มกีจิกรรมโครงการดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชนทีม่กีาร

ทาํงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากกวา่น้ี 
8. เป็นผูป้ระสานการดาํเนินการของหน่วยงานทีท่าํงานดา้นเดก็และเยาวชน 
9. ใหก้ารสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน 

สถานพินิจและ
คุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

1. ควรจดัใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการศกึษาสายสามญั 
2. จดักจิกรรมดา้นต่างๆ แก่เดก็และเยาวชนใหม้าก 
3. เป็นศูนยก์ลางประสานงาน เพื่อการดแูลและสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน

และครอบครวัเตม็รปูแบบ 
4. ควรใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู รวมทัง้ดา้นจรยิธรรม 

ความรูด้า้นอื่นๆ และฝึกใหเ้ยาวชนไดร้บัความรูด้า้นวชิาชพีเพื่อการดาํเนิน
ชวีติทีด่ขี ึน้ 

5. มสีว่นรว่มในการบาํบดั แกไ้ขฯ เพราะมคีวามพรอ้มในดา้นเจา้หน้าทีซ่ึง่มี
ประสบการณ์ในการบาํบดัฯ 

6. ควรมนีกัจติวทิยาทีผ่า่นการอบรมและมคีวามชาํนาญ เพื่อจะหามาตรการ
ทีเ่หมาะสมแก่เดก็   

7. ควรวางแผนยุทธศาสตร์ในการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
รว่มกบัองคก์รหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน 
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หน่วยงาน ส่วนร่วมของหน่วยงานในงานด้านการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ู
เดก็และเยาวชน 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเดก็และ
เยาวชน 

1. ปรบัปรุงการบรหิารภายในดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
พรอ้ม 

2. ทุกหน่วยงานดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนตอ้งร่วมมอืกนั 
โดยใหก้รมพนิิจฯ เป็นหลกัในการดาํเนินการ 

กรมสขุภาพ 1. มจีติแพทยช์่วยในกรณีเดก็และเยาวชนเจบ็ป่วยทางจติจนมพีฤตกิรรม
เบีย่งเบนเป็นผลเสยีกบัเดก็และเยาวชนโดยตรง 

กระทรวงกลาโหม 1.  เขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรม และมงีบประมาณใหแ้ก่กจิกรรมนัน้ๆ 
กระทรวงแรงงาน 1. จดัหางานใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

2. จดัศนูยก์ารพฒันาฝีมอืแรงงาน ควรเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทีย่งัไมม่อีาชพี
เขา้ไปฝึกอาชพีเพือ่ประกอบอาชพีในระยะเวลาทีก่าํหนด 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1. ใหค้วามรูด้า้นการเกษตรแก่เดก็และเยาวชน เพือ่ใชป้ระกอบอาชพี 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

1. จะจดักจิกรรมความรูเ้รือ่งสขุภาพ ยาเสพตดิและเอดส ์
2. มนีักจติวทิยาประจําในโรงพยาบาลทุกจงัหวดั เพื่อประสานการทํางาน 

ในการวเิคราะห ์จาํแนก และแกไ้ขพฤตกิรรมเดก็และเยาวชน 
3. ดา้นการบาํบดัทางกาย ทางจติ ยาเสพตดิ รวมทัง้บุหรีแ่ละสรุา 

กระทรวง
วฒันธรรม 

1. เขา้มาชว่ยเผยแพรด่า้นจรยิธรรมแก่เดก็เป็นการฟ้ืนฟูจติ 
2. จดัหลกัสตูรฝึกอบรมเกีย่วกบัหลกัธรรมในการดาํเนินชวีติ 
3. จดัหลกัสูตรฝึกอบรมให้เด็กได้เข้าใจในหลกัธรรมคําสอนของศาสนา 

ศาสนาทีเ่ดก็และเยาวชนทีน่บัถอื 
4. สนบัสนุนงบประมาณจดัอบรมจรยิธรรม 

ครอบครวั/บิดา
มารดา/ผูป้กครอง 

1. ไปเยีย่มเยยีนเดก็และเยาวชน 
2. การเอาใจใสด่แูล/ใหค้าํแนะนําแก่เดก็และเยาวชน 

องคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เช่น 
เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

1. ใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรมความรูก้จิกรรมต่างๆ ในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
2. ช่วยในดา้นการตดิตาม บําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน เพราะเป็น

องคก์รทีเ่ดก็และเยาวชนเป็นสถานทีใ่กลช้ดิ  
3. ควรจดักจิกรรมที่ทําใหเ้ดก็และเยาวชนที่มปีญัหา หรอืเป็นศตัรูกนัไดม้ี

โอกาสมาเจรจากนัในเชงิสมานฉนัท ์เพือ่ปรบัความเขา้ใจ 
โรงเรียน/
สถานศึกษา 

1.  ใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรมความรูก้จิกรรมต่างๆ ในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
2. ควรจดักจิกรรมทีท่าํใหเ้ดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหาหรอืเป็นคูอ่รไิดม้โีอกาส

มาพบปะพดูคุยกนัในเชงิสมานฉนัท ์ 
  



288 
 

หน่วยงาน ส่วนร่วมของหน่วยงานในงานด้านการบาํบดั แก้ไข ฟ้ืนฟ ู
เดก็และเยาวชน 

หน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องเดก็และ
เยาวชน 

1. ส่งบุคลากรมาร่วมงานดา้นการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน เพื่อ
จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่เดก็และเยาวชนไดเ้ตม็ที ่

2. แต่ละหน่วยงานควรปรบัปรุงเรื่องการตดิตามและประเมนิผลการทํางาน
ขัน้สดุทา้ยของตน 

ชมุชน/เครือข่าย
ชมุชน  

1. ผูนํ้าชุมชนควรไดร้บัการอบรมในสว่นงานดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชนใหม้ากขึน้ 

2. ใหก้ารสอดสอ่งดแูลเดก็และเยาวชนในชุมชนไมใ่หท้าํสิง่ผดิ เช่น แหล่งมัว่สุม 
ยาเสพตดิ การพนนั อบายมขุทัง้หลาย และชว่ยชีแ้นะเดก็และเยาวชน ฯลฯ 

3. คดัเลอืกชุมชนทีม่แีบบอยา่งทีด่ ีมหีลกัธรรม มจีติสาธารณะ เขา้มามสีว่น
ชว่ยเหลอืและอบรมใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนอื่น 

4. ร่วมกบัโรงเรยีน วดั ซึง่เดก็และเยาวชนพกัอาศยัอยู่ เขา้มามสี่วนร่วม
บรูณาการ วางเป้าหมายและแนวทางรว่มกนั ในทศิทางเดยีวกนั 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

1. จดักจิกรรมทีช่ว่ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางทีด่ ี

2. ควบคุมดูแลและวางหลกันโยบายในการปฏบิตัิงานของสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน 

3. จดักจิกรรมดา้นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนใหม้ากขึน้ 
4. ควรมนีกัจติวทิยาทีผ่า่นการอบรมและมคีวามชาํนาญ เพื่อจะหามาตรการ 

ทีเ่หมาะสมแก่เดก็   
คร/ูโรงเรียน 1. ตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 
สถานศึกษา 1. เขา้มาเป็นเครอืข่ายของศาลเยาวชนฯ ในการร่วมกนักําหนดแนวทาง

บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
ศนูยฝึ์กและอบรม 1. ใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูฯ รวมทัง้ดา้นจรยิธรรม 

2. ใหค้วามรูด้า้นอื่นๆ แก่เดก็และเยาวชน เชน่ ดา้นวชิาชพี 
3. มสีว่นรว่มในการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน เพราะมคีวามพรอ้ม

ในดา้นเจา้หน้าทีซ่ึง่มปีระสบการณ์ในการบาํบดัฯ 
สาํนักงานคมุ
ประพฤติจงัหวดั 

1. มีส่วนร่วมงานด้านการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในระดับ
จงัหวดั 

สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ 

1. มนีกัจติวทิยาทีผ่า่นการอบรมและมคีวามชํานาญ เพื่อจะหามาตรการที่
เหมาะสมแก่เดก็   

โรงพยาบาลตลุาการ
เฉลิมพระเกียรติ 

1. ในดา้นการบาํบดัทางกาย ทางจติ ยาเสพตดิ รวมทัง้บุหรีแ่ละสรุา 
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ตารางที่ 38 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้อํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวมีหน้าที่ตรวจสอบและการประเมินผลการ
ดาํเนินการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู กรณทีีห่น่วยงานอื่นเป็นผูด้าํเนินการ 
 

การให้อาํนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครวัฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และ
เยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็น
ระยะ 

85.2 78.0 86.4 80.3 

2. ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล 64.2 35.3 69.4 32.9 
3. ศาลเขา้ตรวจเยีย่มสถานที ่ 52.5 45.3 53.6 50.0 
4. เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม 30.9 32.2 31.1 19.7 
5. ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  3.3 11.0  2.1  5.3 
6. อื่นๆ  2.7  1.1  3.0 - 

 อื่นๆ         
 ดคูวามเหมาะสม ถา้หน่วยงานอื่นตอ้งการ

ศาลกค็วรรว่ม 
         0.4  -          0.4  - 

 แนะนําไดแ้ต่ส ัง่การไมไ่ด ้          0.4  -          0.4  - 

 ประสานขอทราบผลดาํเนินงานเป็นครัง้คราว          0.4  -          0.4  - 

 ไม่ควรให้หน่วยงานอื่นดําเนินการมาตรการ
พเิศษดงักล่าวควรใหศ้าลเป็นผูด้าํเนินการโดย
ใหถ้อืเป็นขัน้ตอนหลงัจากการประทบัรบัฟ้อง 

         0.4  -          0.4  - 

 ศาลควรแต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบเขา้ไปตรวจสอบ
และประเมนิผล 

         0.4  -          0.4  - 

 ใหต้ดิตามอยา่งต่อเน่ือง          0.4  -          0.4  - 

 ใหศ้าลมเีจา้หน้าทีป่ระสานงานดแูลรบัผดิชอบ
เยาวชนทีเ่ขา้สูศู่นยฝึ์กและอบรมเพื่อรบัทราบ
ขอ้มลูและสามารถหาแนวทางทีเ่หมาะสม 

         0.4  -          0.4  - 

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.1           0.6  - - 

 ขอตรวจสอบโดยไมน่ดัหมาย          0.1           0.5  - - 
 

จากตารางที่ 38 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหห้น่วยงานที่รบัผดิชอบ
ดแูลเดก็และเยาวชนสง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ รอ้ยละ 78.0 ศาลเขา้ตรวจเยีย่มสถานทีร่อ้ย
ละ 45.3 ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล รอ้ยละ 35.3 เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม รอ้ยละ 32.2 
ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ 11.0 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.1 

 



290 
 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชน
สง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ รอ้ยละ 86.4 ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล รอ้ยละ 69.4 ศาลเขา้ตรวจ
เยีย่มสถานทีร่อ้ยละ 53.6 เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม รอ้ยละ 31.1 อื่นๆ รอ้ยละ 3.0 และ
ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง รอ้ยละ 2.1 

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลเดก็และเยาวชนส่ง
รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ รอ้ยละ 80.3 ศาลเขา้ตรวจเยีย่มสถานที ่รอ้ยละ 50.0 ใหเ้ดก็รายงาน
ตวัต่อศาล รอ้ยละ 32.9 เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม รอ้ยละ 19.7 และศาลไมส่มควรเขา้ไป
เกีย่วขอ้ง รอ้ยละ 5.3 

 

ตารางที ่39 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั 

 

ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมเดก็
และเยาวชนแบบมีการควบคมุตวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. พอใจ 63.8 55.4 65.1 59.7 
2. ยงัไมพ่อใจ 21.9 22.6 22.1 11.7 
3. ไมต่อบ  6.7   9.4   5.9 19.5 
4. พอใจมาก  5.8   8.0   5.5   5.2 
5. อื่นๆ  1.8   4.6   1.4   3.9 

จากตารางที ่39 ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่มคีวามพอใจ รอ้ยละ 55.4 ยงัไมพ่อใจ 
รอ้ยละ 22.6   ไม่ตอบ รอ้ยละ 9.4 พอใจมาก รอ้ยละ 8.0 และอื่นๆ รอ้ยละ 4.6 ผูพ้พิากษาสมทบ
ส่วนใหญ่พอใจ รอ้ยละ 65.1 ยงัไม่พอใจ รอ้ยละ 22.1 ไม่ตอบ รอ้ยละ 5.9 พอใจมาก รอ้ยละ 5.5 
และอื่นๆ รอ้ยละ 1.4 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่พอใจ รอ้ยละ 59.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 19.5  ยงัไมพ่อใจ 
รอ้ยละ 11.7 พอใจมาก รอ้ยละ 5.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.9 
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ตารางที่ 40 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคิดเห็น
เกีย่วกบัหน่วยงานทีค่วรทาํหน้าทีด่แูลศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั  

หน่วยงานท่ีควรทาํหน้าท่ีดแูลศนูย์
ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมี 

การควบคมุตวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. อยู่ ในความดูแลของกรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนเทา่นัน้ 

52.0 43.9 53.2 52.1 

2. หากไม่อยู่ในความดูแลของกรมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งให้
ศาลพจิารณาความเหมาะสม 

21.9 22.0 22.1 13.3 

3. หากไม่อยู่ในความดูแลของกรมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งให้
กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
รบัรองมาตรฐาน 

11.0 14.3 10.6  8.0 

4. ไมต่อบ 10.7 12.1 10.2 20.0 
5. อื่นๆ  2.8  4.1  2.6  5.3 
6. อยู่ในความดูแลของภาคเอกชนและ

ประชาสงัคม 
 1.6  3.6  1.3  1.3 

อื่นๆ ไดแ้ก่     
 อยู่ ใ นคว ามดู แ ลของศาล เ ยา วชนฯ /

สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
         1.4           2.6           1.3            -  

 อยู่ในความดูแลกรมพนิิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และควรมีหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลการทํางาน
หรือตรวจสอบการทํางานได้ เช่น ผู้
พิพากษาสมทบ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชนของเดก็และเยาวชน เป็นตน้ 

         0.7            -           0.9           1.8  

 อยู่ในความดูแลของกรมพนิิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน และภาคเอกชนดว้ย แต่
ตอ้งไดร้บัการรบัรองจากศาลเยาวชนฯ และ
กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.3           1.5            -            -  

 อยูใ่นความดแูลของกระทรวงยตุธิรรม           -            -            -           1.8  

 อยูใ่นความดแูลของชุมชน           -            -            -           1.7  
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จากตารางที่ 40 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรอยู่ในความดูแลของกรม
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเท่านัน้ รอ้ยละ 43.9 สว่นทีเ่หน็ว่าหากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรม
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหศ้าลพจิารณาความเหมาะสม รอ้ยละ 22.0 สว่นทีเ่หน็ว่า
หากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหก้รมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชนรบัรองมาตรฐาน รอ้ยละ 14.3 ไม่ตอบ รอ้ยละ 12.1 อื่นๆ รอ้ยละ 4.1 และส่วนที่เหน็ว่า
ควรอยูใ่นความดแูลของภาคเอกชนและประชาสงัคม มเีพยีง รอ้ยละ 3.6 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ควรอยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชนเท่านัน้ รอ้ยละ 53.2 สว่นทีเ่หน็ว่าหากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็
และเยาวชน ตอ้งใหศ้าลพจิารณาความเหมาะสม รอ้ยละ 22.1 สว่นทีเ่หน็ว่าหากไมอ่ยูใ่นความดแูล
ของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ต้องใหก้รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนรบัรอง
มาตรฐาน รอ้ยละ 10.6 ไมต่อบ รอ้ยละ 10.2 อื่นๆ รอ้ยละ 2.6 และสว่นทีเ่หน็ว่าควรอยูใ่นความดแูล
ของภาคเอกชนและประชาสงัคม มเีพยีง รอ้ยละ 1.3 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรอยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนเทา่นัน้ รอ้ยละ 52.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 20.0 สว่นทีเ่หน็วา่หากไมอ่ยูใ่นความดแูลของกรมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหศ้าลพจิารณาความเหมาะสม รอ้ยละ 13.3 สว่นทีเ่หน็ว่าหากไม่
อยู่ในความดูแลของกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งใหก้รมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนรบัรองมาตรฐาน รอ้ยละ 8.0 อื่นๆ รอ้ยละ 5.3 และส่วนทีเ่หน็ว่าควรอยู่ในความดูแลของ
ภาคเอกชนและประชาสงัคม มเีพยีง รอ้ยละ 1.3 
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ตารางที่ 41 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใหอ้ํานาจศาลเยาวชนและครอบครวัในการตดิตามการฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมี
การควบคุมตวั  

 

การให้อาํนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ควร 76.0 76.3 76.7 56.6 
2. ไมค่วร 12.6 13.2 12.3 17.1 
3. ไมต่อบ 10.6  9.9 10.2 25.0 
4. อื่นๆ  0.8  0.6  0.8  1.3 
ควร เพราะ     
 ไมร่ะบุเหตุผล        17.0         35.6         16.7         34.1  

 จ ะ ไ ด้ท ร าบค ว ามก้ า วห น้ า ใ นก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กว่าดีขึ้น
หรอืไมเ่พยีงใด 

       23.0         12.5         22.8  9.0  

 จะได้เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงคํา
พิพากษา  เพื่อประโยชน์แก่ เด็กและ
เยาวชน /ข้อมูลประกอบการพิจารณา
พพิากษาคดไีด ้

        14.9         9.9          14.7          3.0  

 จะไดท้ราบว่าวธิกีารที่ศาลใชก้บัเดก็และ
เยาวชนแต่ละคนมคีวามเหมาะสมกบัเดก็
และเยาวชนหรอืไม ่

         4.1           6.2          3.3          4.5 

 จะไดต้ดิตามพฤตกิรรมเดก็ เยาวชน เพื่อ
กาํหนดมาตรการทีเ่หมาะสมต่อไป 

         3.3         1.0           3.2           1.5  

 จะไดด้แูลอยา่งใกลช้ดิ          1.2           0.5           1.3            -  

 ศาลควรดูแลโดยตรงเพราะเป็นผู้ตดัสนิ
คดี/ศาลเป็นผู้ร ับทราบปญัหาเด็กและ
เยาวชน 

         2.4  1.5           3.3       1.5  

 จะชว่ยใหก้ารฝึกอบรมมคีุณภาพมากขึน้          1.7           1.0           1.6           -  

 จะเป็นการชว่ยฟ้ืนฟูเยาวชนดขีึน้          0.1           0.5            -            -  

 จะได้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามคํา
พพิากษาหรอืไมอ่ยา่งไร 

         0.7            -           0.8           3.0 

 จะไดรู้ป้ญัหา เพื่อหาแนวทางแกไ้ข เพื่อ
หาแนวทางปรับปรุ ง แก้ ไ ข ร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น 

 

         1.8          0.5           2.9           -  
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การให้อาํนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 จะได้ต่อเน่ืองและตรงตามเจตนารมณ์
ของ พรบ. จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ 

         0.4            -           0.4            -  

 จะได้ตดิตามเดก็ว่าได้ฝึกอบรมตรงตาม
วตัถุประสงคข์องเดก็หรอืไม ่

         0.4            -           0.4            -  

 จะเป็นวิธีจะทําให้เยาวชนเข้าใจและ
ปฏบิตัติามคาํสัง่ศาลทีพ่พิากษาคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 ต้องให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนอยู่ในสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อให้ศาลเยาวชนทํางานได้ครบวงจร 
ตามเจตนารมณ์ของการตัง้ศาลเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 เป็นการเพิม่ระบบตดิตามผลหลงัตดัสนิคด ี          0.4            -           0.4            -  

 เพือ่ป้องกนัการหลบหนี          0.8            -           0.8            -  

 เพื่อเป็นการรับฟงัความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภายนอก เน่ืองจากการให้
อํานาจหน่วยงานใดๆ แบบเบ็ดเสร็จจะ
ทาํใหเ้กดิการหว่งอาํนาจ 

         0.4            -           0.4            -  

 เพือ่ไมใ่หเ้กดิการกระทาํผดิซํ้า          0.5  0.5          0.4            -  

 เพื่อให้กระบวนการตามมาตรการพเิศษ
บงัเกดิผลตามเป้าหมายวตัถุประสงค ์

         0.4            -           0.4            -  

 เมือ่มอบหมายใหแ้ลว้ควรตดิตามผล          0.4            -           0.4            -  

 ศาลเป็นองค์กรกลาง ปราศจาก
ผลประโยชน์ เป็นทีย่อมรบันับถอื และ
สามารถประสานภาคสงัคมให้เข้ามามี
สว่นรว่มไดด้กีวา่ 

         0.4            -           0.4            -  

 สามารถดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน/
ชว่ยดแูลสอดสอ่งเดก็และเยาวชน 

         0.7  1.5           0.4            -  

 ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของคาํพพิากษา          0.4            -           0.4            -  

 กฎหมายต้องการแก้ไข  ฟ้ืน ฟู  เด็ก
มากกวา่ประสงคล์งโทษ 

         0.1           0.5            -            -  

 จะไดค้วบคุมมใิหม้กีารทุจรติได ้          0.1           0.5            -            -  

 จะไดช้ว่ยพจิารณาแกไ้ขฟ้ืนฟูต่อไป          0.1           0.5            -            -  

 เน้นขอ้มลูในการกาํหนดมาตราแกไ้ข          0.1           0.5            -            -  

 เพื่อความเป็นกลางกบัเด็กและเยาวชน
อยา่งเทา่เทยีมกนัมากทีส่ดุ 

         0.1           0.5            -            -  
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การให้อาํนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เพื่ อ ได้ทราบผลการ ฝึกอบรมอย่า ง
ถกูตอ้งแมน่ยาํรอบดา้น 

         0.1           0.5            -            -  

 เพือ่ป้องกนัการกระทาํความผดิอกี          0.1           0.5            -            -  

 เพื่อสบืเน่ืองกบัการรายงานข้อเท็จจริง
ของสถานพนิิจฯก่อนพพิากษา 

         0.1           0.5            -            -  

 ส่งฝึกและอบรมเพื่อเป็นการบําบดัฯ ผล
การอบรมเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่
จะได้นํามาประกอบการใช้วิธีการแก้ไข
ปญัหาเดก็ต่อไป 

         0.1           0.5            -            -  

ไมค่วร เพราะ         
 มีหน่วยงานที่ทํ าหน้าที่  และมีความ

รบัผดิชอบโดยตรงอยู่แลว้ เช่น กรมพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชนศูนยฝึ์กและ
อบรม 

         5.5           4.1           5.5           5.3  

 ไมร่ะบุเหตุผล          4.1           7.6           4.0         10.1  

 เพิม่ภาระใหศ้าลเกนิความจาํเป็น          0.7            -           0.8            -  

 ควรใหอ้สิระเดก็ แต่สามารถตดิตามผลได ้          0.4            -           0.4            -  

 คว ร อยู่ ใ น ดุ ล ยพิ นิ จ ข อ งศู น ย์ ฝึ ก ฯ 
เพยีงแต่รายงานใหศ้าลทราบเทา่นัน้ 

         0.4            -           0.4            -  

 ต้อ งวางตัว เ ป็ นกลางและ ไม่ทํ า ให้
หน่วยงานที่รองรบังานต่อศาลเยาวชนฯ 
รู้สึกว่าถูกศาลเยาวชนฯควบคุมการ
ทาํงานมากเกนิไป 

         0.4            -           0.4            -  

 แต่หากศาลเยาวชนฯ มคีวามประสงค์ที่
จะทราบหรอืประสงค์จะตดิตามบางกรณี
กส็ามารถทาํได ้

         0.4            -           0.4            -  

 คิดว่าศาลเยาวชนฯ  ไม่มีอํ านาจใน
ขัน้ตอนของการฝึกอบรม 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรรายงานศาลทุกระยะหรอืตดิตามการ
แกไ้ขฟ้ืนฟู 

         0.1           0.5            -            -  

 เพราะมีการกําหนดระยะเวลาได้แล้ว 
และหากผลความก้าวหน้าก็จะรายงาน
ศาลเพือ่ขอปลอ่ยตวัเดก็อยูแ่ลว้ 

         0.1           0.5            -            -  
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การให้อาํนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครวั ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เพื่อความอสิระและใช้อํานาจอย่างเต็มที่
ของสถานพนิิจ ฯ 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรดาํเนินการอยูใ่นขอบเขตอาํนาจศาล           -            -            -           1.7  
อื่นๆ         
 ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ทํา

หน้าทีค่วบคุมอบรมเดก็โดยตรง 
0.4 -  0.4 -  

 อยูใ่นความดแูลของศาล 0.3 -  0.4 -  

 ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมเดก็ 0.1 0.6 -  -  

 ผูม้หีน้าทีค่วรรายงานศาลใหท้ราบ - -  -  1.3 
 

จากตารางที่ 41 การให้อํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการติดตามการ
ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนแบบมกีารควบคุมตวั ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควร รอ้ยละ 76.3 
ไมค่วร รอ้ยละ 13.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 9.9 และอื่นๆ รอ้ยละ 0.6 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควร 
รอ้ยละ 76.7 ไม่ควร รอ้ยละ 12.3 ไม่ตอบ รอ้ยละ 10.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 0.8 ผูอ้ํานวยการส่วน
ใหญ่เหน็วา่ควร รอ้ยละ 56.6 ไมต่อบ รอ้ยละ 25.0 ไมค่วร รอ้ยละ 17.1 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.3 

 
 

ตารางที่ 42 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการพกัหรอืลดการฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัเดก็และเยาวชน  
 

การพกัหรือลดการฝึกอบรมฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 59.9 69.5 58.8 54.5 
2. แจง้ใหศ้าลทราบก่อน 32.3 20.9 34.0 31.2 
3. ไมต่อบ  4.4  7.4  3.8 10.4 
4. อื่นๆ  3.3  2.2  3.4  3.9 
 ควรอยู่ ในดุลพินิจของสถานพินิจฯ  ใช้

ระเบยีบของสถานพนิิจฯ ดาํเนินการ 
         1.5           0.6           1.7            -  

 รายงานพฤตกิรรมหรอืรายงานเหตุให้ศาล
ทราบ 

         1.4           1.0           1.3           2.0  

 ไมร่ะบุ          0.4           0.6           0.4            -  

 ควรเป็นอาํนาจของสถานฝึกและอบรมเอง           -            -            -           1.9  
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จากตารางที ่42 การใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพกัหรอืลด
การฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมแบบมกีารควบคุมตวัเดก็และเยาวชน  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าต้องขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ รอ้ยละ 69.5 
แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 20.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 7.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 2.2 ผูพ้พิากษาสมทบสว่น
ใหญ่เหน็ว่าตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ รอ้ยละ 58.8 แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 34.0 อื่นๆ 
รอ้ยละ 3.8 และไม่ตอบ รอ้ยละ 3.4 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 
รอ้ยละ 54.5 แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 31.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 10.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.9  
 
ตารางที่ 43 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการพกัการลงโทษจาํคุกหรอืการลดการลงโทษจาํคุกเดก็และเยาวชน  
 

การพกัการลงโทษจาํคกุฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ 69.3 74.1 69.0 60.5 
2. แจง้ใหศ้าลทราบก่อน 21.7 15.7 22.5 21.1 
3. ไมต่อบ  7.5  8.5  7.2 11.8 
4. อื่นๆ  1.5 1.7  1.3  6.6 
 รายงานพฤติกรรมหรือรายงานเหตุให้

ศาลทราบ 
         1.3           0.7           1.3           3.3  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.1           0.6            -            -  

 ควรทาํไปไดเ้องแลว้แจง้ใหศ้าลทราบ          0.1           0.6            -           1.7  

 ก า ร ข อ ค ว า ม เ ห็ น จ า ก ศ า ล เ พื่ อ
ประกอบการพจิารณา 

          -            -            -           1.7  

 
จากตารางที่ 43 การใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพกัการ

ลงโทษจาํคุกหรอืการลดการลงโทษจาํคุกเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าต้องขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ รอ้ยละ 74.1  

แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 15.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 8.5 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.7 ผูพ้พิากษาสมทบสว่น
ใหญ่เหน็ว่าตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ รอ้ยละ 69.0 แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 22.5 ไมต่อบ 
รอ้ยละ 7.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.3 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าตอ้งขอใหศ้าลอนุญาตก่อนเสมอ รอ้ย
ละ 60.5 แจง้ใหศ้าลทราบก่อน รอ้ยละ 21.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 11.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 6.6 
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ตารางที่ 44 ร้อยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัวธิกีารตดิตามผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนที่อยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมแบบมี
การควบคุมตวั หรอืเรอืนจาํ  
 

วิธีการติดตาม ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลเดก็
และเยาวชนส่งรายงานให้ศาลทราบ
เป็นระยะ 

84.7 82.6 85.1 82.9 

2. ควร ให้ผู้พิพ ากษาสมทบ เข้ า ไป
ตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้

65.7 62.5 66.8 44.7 

3. ควรให้องค์การด้านเด็กและเยาวชน
เขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยา 

46.6 34.2 48.5 44.7 

4. ควรให้ผู้พิพากษาเข้าไปตรวจสอบ
ตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้

38.9 41.0 39.1 19.7 

5. ใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล 38.1 25.8 40.4 19.7 
6. ควรใหเ้จา้หน้าทีศ่าลเขา้ไปตรวจสอบ

ตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
33.9 25.3 35.7 14.5 

7. ควรใหชุ้มชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตาม
เดก็หรอืเยาวชนได ้

28.5 23.1 29.4 26.3 

8. เรยีกเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถาม 25.1 31.6 24.3 21.1 
9. ศาลไมส่มควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  2.5  2.2  2.6  3.9 
10. อื่นๆ  1.3  1.1  1.3  - 
 รายงานให้ศาลทราบเฉพาะในกรณีพิเศษ 

เช่น กรณีที่ศูนยฝึ์กเหน็ว่าเดก็สมควรไดร้บั
โทษมากขึน้หรอืลดลง 

0.4 - 0.5 - 

 การให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัเด็กและ
เยาวชนเข้าไปตรวจสอบติดตามเด็กและ
เยาวชนได ้

0.4 - 0.4 - 

 ควร ให้บิด ามารดา /ผู้ปกครอง เข้า ไป
ตรวจสอบตดิตามเดก็และเยาวชนได ้

0.4 0.6 0.4  

 ควรสอบถามเดก็โดยตรง 0.1 0.5 - - 

 



299 
 

จากตารางที่ 44 วธิกีารตดิตามผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนที่อยู่ใน
ศนูยฝึ์กและอบรมแบบมกีารควบคุมตวั หรอืเรอืนจาํ 3 วธิ ีอนัดบัแรก  

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบดูแลเด็กและ
เยาวชนส่งรายงานให้ศาลทราบเป็นระยะ ร้อยละ 82.6 ควรให้พพิากษาสมทบเข้าไปตรวจสอบ
ติดตามเด็กหรอืเยาวชนได้ ร้อยละ 62.5 และควรให้ผู้พพิากษาเขา้ไปตรวจสอบติดตามเด็กหรอื
เยาวชนได ้รอ้ยละ 41.0 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลเดก็และเยาวชน
สง่รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ รอ้ยละ 85.1 ควรใหผู้พ้พิากษาสมทบเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็
หรอืเยาวชนได ้รอ้ยละ 66.8 และควรใหอ้งคก์ารดา้นเดก็และเยาวชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็
หรอืเยาชน รอ้ยละ 48.5 

 ผูอ้ํานวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลเดก็และเยาวชนส่ง
รายงานใหศ้าลทราบเป็นระยะ รอ้ยละ 82.9 ควรใหผู้พ้พิากษาสมทบเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็
หรอืเยาวชนได ้กบัควรใหอ้งคก์ารดา้นเดก็และเยาวชนเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชนได ้
มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 และควรใหผู้พ้พิากษาเขา้ไปตรวจสอบตดิตามเดก็หรอืเยาวชน
ได ้กบัใหเ้ดก็รายงานตวัต่อศาล มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็น รอ้ยละ 19.7 
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ตารางที่ 45 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการส่งเดก็และเยาวชนเขา้รบัการบําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู กรณีไม่มศีูนยฝึ์กและอบรมตัง้อยู่ใน
เขตศาลเยาวชนและครอบครวั  

 
การส่งเดก็และเยาวชนเข้ารบัการ

บาํบดัฯ 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ศนูยฝึ์กและอบรมประจาํเขตนัน้ๆ 69.5 55.4 71.9 56.6 
2. สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ 
66.5 59.0 68.1 50.0 

3. อื่นๆ  3.2  4.1  3.0 5.3 
 องคก์รภาครฐับาล/เอกชนทีท่าํงาน

เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีม่คีวามพรอ้ม
         1.0           1.6           0.9           3.5  

 ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน/ศนูยฝึ์กอาชพี 
ของรฐับาลหรอืเอกชน

         0.8           0.5           0.9            -  

 สถานศกึษา          0.8           0.5           0.9            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.3            -           0.3            -  

 สถานทีอ่ื่นๆ ทีม่คีวามพรอ้มและเหมาะสม
กบัสภาพของเดก็และเยาวชน

         0.1           0.5            -            -  

 สง่เดก็ไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีงทีส่ดุ ทีม่สีถาน
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู

         0.1           0.5            -            -  

 หน่วยงานรฐัในเขตนัน้ๆ          0.1           0.5            -            -  

 สถานทีเ่ดก็และเยาวชนรอ้งขอ           -            -            -           1.8  

 

จากตารางที ่45 การสง่เดก็และเยาวชนเขา้รบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู กรณีไมม่ศีูนย์
ฝึกและอบรมตัง้อยูใ่นเขตศาลเยาวชนและครอบครวั 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรส่งเดก็ฯ ไปสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ รอ้ยละ 59.0 ส่งเดก็ฯไปศูนยฝึ์กและอบรมประจําเขตนัน้ๆ รอ้ยละ 
55.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 4.1 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรส่งเดก็ฯไปศูนยฝึ์กและอบรมประจําเขตนัน้ๆ 
รอ้ยละ 71.9 ส่งเดก็ฯ ไปสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ รอ้ยละ 
68.1 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.0 

 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ควรสง่เดก็ฯไปศูนยฝึ์กและอบรมประจาํเขตนัน้ๆ รอ้ย
ละ 56.6 ส่งเดก็ฯ ไปสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน (แรกรบั) ในจงัหวดันัน้ รอ้ยละ 50.0 
และอื่นๆ รอ้ยละ 5.3 
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ตารางที่ 46 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อยเดก็และเยาวชน  
 

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยเดก็และเยาวชน 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ฝึกงานและจดัหางาน 84.1 79.9 84.7 84.0 
2. ปจัฉิมนิเทศ 73.9 64.2 75.7 58.7 
3. หาสถานทีศ่กึษา 72.1 71.1 72.4 68.4 
4. จดัอบรมหลกัสตูรทีจ่าํเป็นสาํหรบั

เดก็และเยาวชน 
64.3 53.2 66.4 46.7 

5. อื่นๆ 2.6 5.2 2.1 5.3 
หลักสูตรที่จําเป็นสําหรับเด็กและเยาวชน 
ไดแ้ก่ 

        

 ไมร่ะบุเหตุผล        21.2         29.9         23.3         28.1  

 การประกอบอาชีพหลักสูตรระยะสัน้/
ระยะยาว  ตามความถนัดหรือความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน หรือตาม
ความเหมาะสม  เช่น  งานช่างไฟฟ้า 
เกษตรกรรม หตัถกรรม เป็นตน้ 

       19.2           9.4         18.4           5.7  

 อบรมดา้นศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม /
การฝึกปฏิบตัิธรรม/พฒันาจิตใจ/หน้าที่
พลเมอืงทีด่ ี

       11.5           7.8        11.7           8.6  

 ทกัษะการใชช้วีติอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม          6.8           2.6           7.4           2.9  

 การปฏบิตัตินใหเ้ป็นคนดต่ีอสงัคมต่อไป/
การกลบัตวักลบัใจเป็นคนด ี

         2.5           1.0           2.6            -  

 หลกัสูตรที่เหมาะสม/ความต้องการของ
เดก็และเยาวชน 

         1.4           1.5           1.3           -  

 ความรู้เรื่องกฎหมาย/ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงกบัการดาํเนินชวีติ 

         1.2           0.5           1.3           1.4  

 EQ , MQ          0.4            -           0.4            -  

 บวชก่อนครบกาํหนดปลอ่ย          0.1           0.5            -            -  

 อื่นๆ         
 จดัหาทีพ่กัอาศยัทีเ่หมาะสม           0.9           1.0           0.8           1.3  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.4           1.2           0.5           2.7  

 มคีณะกรรมการตดิตามผลและประเมนิผล          0.4            -           0.4            -  
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โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยเดก็และเยาวชน 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 จดัประชุมกลุ่มครอบครวัและญาตเิพื่อทํา
ความเขา้ใจใหย้อมรบัเดก็ไปอยูด่ว้ยอยา่ง
ปกตสิขุ/เรยีกครอบครวัมาทาํความเขา้ใจ
ดว้ย 

         0.4           0.5           0.4            -  

 ดูสภาพครอบครวัของเด็กและเยาวชน
ประกอบดว้ย 

         0.1           0.5            -            -  

 แลว้แต่ผูร้บัผดิชอบจะเหน็สมควร          0.1           0.5            -            -  

 เป็นพี่เลี้ยงให้คําปรกึษาแนะนํา เมื่อเดก็
และเยาวชนมปีญัหา และหาวธิกีารแกไ้ข
ปญัหาในการดาํเนินชวีติ 

         0.1           0.5            -            -  

 ใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในโปรแกรม          0.1           0.5            -            -  

 อบรมผูป้กครองเกีย่วการดแูลบุตร          0.1           0.5            -            -  

 ควรใหม้ผีูต้ดิตามพฤตกิรรมหลงัปลอ่ย           -            -            -           1.3  

จากตารางที ่46 โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อยเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหก้ารฝึกงานและจดัหางาน รอ้ยละ 79.9 

รองลงมาเหน็ว่าควรหาสถานที่ศกึษา รอ้ยละ 71.1 ปจัฉิมนิเทศ รอ้ยละ 64.2 จดัอบรมหลกัสูตรที่
จาํเป็นสาํหรบัเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 53.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 5.2  

ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้การฝึกงานและจดัหางาน ร้อยละ 84.7 
รองลงมาเห็นว่าควรเป็นการปจัฉิมนิเทศ ร้อยละ 75.7 หาสถานที่ศึกษา ร้อยละ 72.4 จดัอบรม
หลกัสตูรทีจ่าํเป็นสาํหรบัเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 66.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 2.1  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหก้ารฝึกงานและจดัหางาน รอ้ยละ 84.0 รองลงมา
เห็นว่าควรหาสถานที่ศึกษา ร้อยละ 68.4 ปจัฉิมนิเทศ ร้อยละ 58.7 จดัอบรมหลกัสูตรที่จําเป็น
สาํหรบัเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 46.7 และอื่นๆ รอ้ยละ 5.3 
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ตารางที่ 47 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการดาํเนินการกบัเดก็และเยาวชนทีย่งัไมส่ามารถปรบัตวัได ้แต่ครบกาํหนดปล่อยตวั  
 

การดาํเนินการกบัเดก็และเยาวชน ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. คุมประพฤตภิายหลงัปล่อย 51.5 52.8 51.1 58.7 
2. สง่ต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสม

ควบคุมตวั 
32.2 27.3 33.2 24.0 

3. ไมต่อบ 6.6 9.4 5.9 14.7 
4. ควบคุมตวัต่อไป 6.4 4.7 6.8 1.3 
5. อื่นๆ 3.3 5.8 3.0 1.3 
 รายงานศาล  เพื่ อพิจารณาแนวทางที่

เหมาะสมเป็นรายกรณี 
         1.2           3.3           0.8            -  

 ส่งต่อให้หน่วยงานที่เหมาะสมดูแลต่อไป 
เช่น ส่งให้กระทรวงพฒันาสงัคมฯ องค์กร
หรืออาสาสมัครที่ เกี่ยวข้องกับกับการ
คุม้ครองชว่ยเหลอื สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ 

         1.1           0.5           1.3           1.3  

 ปลอ่ยตวัไป โดยใหก้ารอบรม แนะนํา          1.0           2.0           0.9            -  

จากตารางที ่47  การดาํเนินการกบัเดก็และเยาวชนทีย่งัไมส่ามารถปรบัตวัได ้แต่ครบ
กาํหนดปล่อยตวั  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรคุมประพฤตภิายหลงัปล่อย รอ้ยละ 52.8 
รองลงมาเหน็ว่าควรส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสมควบคุมตวั รอ้ยละ 27.3 ไม่ตอบ รอ้ยละ 9.4 
ควบคุมตวัต่อไป รอ้ยละ 4.7 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.3  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรคุมประพฤตภิายหลงัปล่อย รอ้ยละ 51.1 
รองลงมาเหน็ว่าควรส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่เหมาะสมควบคุมตวั ร้อยละ 33.2 ส่วนที่เหน็ว่าควร
ควบคุมต่อไป รอ้ยละ 6.8 ไมต่อบรอ้ยละ 5.9 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.0  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ควรคุมประพฤตภิายหลงัปล่อย รอ้ยละ 58.7 รองลงมา
เห็นว่าควรส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่เหมาะสมควบคุมตวั ร้อยละ 24.0 ไม่ตอบ ร้อยละ 14.7 ควร
ควบคุมตวัต่อไป รอ้ยละ 1.3 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.3  
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ตารางที่ 48 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัความจําเป็นของการจดัตัง้บา้นพกัเตรยีมความพรอ้มหรอืบ้านกึ่งวถิ ี(Halfway House) 
ก่อนปล่อย  
 
ระดบัความจาํเป็นของการจดัตัง้

บา้นพกั ฯ 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. จาํเป็นมาก 36.2 37.0 36.2 30.6 
2. จาํเป็นปานกลาง 23.7 22.0 23.8 26.7 
3. จาํเป็นมากทีส่ดุ 17.2 24.8 16.2 14.7 
4. จาํเป็นน้อย 11.3  5.2 12.3  8.0 
5. ไมต่อบ  8.2  8.0   8.1 13.3 
6. จาํเป็นน้อยทีส่ดุ  3.4  3.0  3.4  6.7 

จากตารางที ่48 ความจําเป็นของการจดัตัง้บา้นพกัเตรยีมความพรอ้มหรอืบา้นกึ่ง
วถิ ี(Halfway House) ก่อนปล่อย 

 ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่ามคีวามจําเป็นมาก รอ้ยละ 37.0 รองลงมาเหน็
วา่จาํเป็นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 24.8 จาํเป็นปานกลาง รอ้ยละ 22.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 8.0 จาํเป็นน้อย รอ้ย
ละ 5.2 และจาํเป็นน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 3.0  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่ามคีวามจําเป็นมาก รอ้ยละ 36.2 รองลงมาเหน็ว่า
จาํเป็นปานกลาง รอ้ยละ 23.8 จาํเป็นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 16.2 จาํเป็นน้อย รอ้ยละ 12.3  ไมต่อบ รอ้ย
ละ 8.1 และจาํเป็นน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 3.4 

 ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจําเป็นมาก ร้อยละ 30.6 รองลงมาเห็นว่า
จําเป็นปานกลาง ร้อยละ 26.7 จําเป็นมากที่สุด ร้อยละ 14.7 ไม่ตอบ ร้อยละ 13.3 จําเป็นน้อย    
รอ้ยละ 8.0 และจาํเป็นน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 6.7 
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ส่วนท่ี 6 ข้อมลูเก่ียวกบัการติดตามเดก็และเยาวชน 
ตารางที่ 49 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั  
 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตาม ฯ รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ม ี 57.2 31.7 61.7 28.5 
2. ไมม่ ี 32.8 56.7 28.9 48.1 
3. ไมต่อบ 10.0 11.6  9.4 23.4 
ไมม่ ีเน่ืองจาก         
 ไมร่ะบุเหตุผล        19.9         34.8         19.0         24.5  

 ขาดงบประมาณ/ขาดบุคลากร/ขาดความรู้
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         5.1         14.4           3.0         13.8  

 ไม่มขีอ้มูลใหศ้าลทราบว่าปล่อยตวัเดก็และ
เยาวชนเมื่อใด อยู่ที่ใด/มทีี่อยู่ไม่เป็นหลกั
แหล่งทําให้การติดตามทําได้ยาก/อยู่ไกล 
ไมส่ะดวก/อยูค่นละจงัหวดั 

         3.2           1.5           3.3           2.8  

 ไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของศาล/ศาลไม่มี
อาํนาจ 

         1.0           1.5           0.8            -  

 ขึน้อยูก่บันโยบายของหวัหน้าศาล          0.8            -           0.8            -  

 สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งจะไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินในการออกไปติดตามเด็กและ
เยาวชน 

         0.8           0.5           0.8           1.4  

 เป็นศาลเปิดใหม่ จงึยงัไม่มกีารดําเนินการ
ดา้นน้ี 

         0.8            -           0.8            -  

 เป็นงานที่อยู่ในความรบัผดิชอบของสถาน
พนิิจฯ/กรมคุมประพฤต ิเป็นผูส้อดสอ่งหลงั
ปลอ่ยอยูแ่ลว้ 

         0.5           2.5            -           4.2  

 งานเด็กและเยาวชนมีความละเอียดอ่อน 
ตอ้งใชค้วามรอบคอบ 

         0.4            -           0.4            -  

 ศาลมงีานประจาํมากอยูแ่ลว้          0.2           1.0            -            -  

 อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้ม          0.1           0.5            -            -  

 เพิง่จะเริม่โครงการ จะดาํเนินการต่อไป           -            -            -           1.4  
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จากตารางที ่49 การมกีระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั  

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่กีระบวนการตดิตามเดก็
และเยาวชน รอ้ยละ 56.7 ม ีรอ้ยละ 31.7 และไม่ตอบ รอ้ยละ 11.6 ผูพ้พิากษาสมทบ    ส่วนใหญ่
เหน็ว่าศาลที่ตนปฏบิตัิงานมกีระบวนการติดตามเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 61.7 ไม่ม ีรอ้ยละ 28.9 
และไม่ตอบ รอ้ยละ 9.4 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานไม่มกีระบวนการตดิตาม
เดก็และเยาวชน รอ้ยละ 48.1 ม ีรอ้ยละ 28.5 และไมต่อบ รอ้ยละ 23.4 

 
ตารางที่ 50 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มีความคิดเห็น
เกีย่วกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครวั  
 

กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตาม ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รปูแบบกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ติดตามเดก็และเยาวชนของศาลเยาวชน
และครอบครวั 

100.0 100.0 100.0 100.0

1. มกีารตดิตามหลงัปล่อย 32.2 37.6 31.7 32.5 
2. มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อย และการ

ตดิตามหลงัปล่อย 
29.6 17.2 31.2 10.0 

3. มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อย 22.1 17.2 22.7 12.5 
4. ไมต่อบ 16.1 28.0 14.4 45.0 
วตัถปุระสงคใ์นการติดตาม ฯ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. ป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า 88.3 72.3 90.7 52.9 
2. เพือ่ชว่ยเหลอืในทางเศรษฐกจิ 35.2 26.4 36.4 18.2 
3. เพือ่ชว่ยเหลอืในทางสงัคม 55.5 32.3 58.1 38.2 
4. เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นจติใจ 62.1 36.9 65.1 33.3 
5. อื่นๆ  4.6  4.6  4.7  3.0 
 ช่วยเหลอืเป็นที่ปรกึษาแนะนํา/การประกอบ

อาชพี 
3.0 3.0 3.1  - 

 ไมร่ะบุเหตุผล 0.8 1.6 0.8  - 

 เพือ่อนาคตของเดก็ 0.7  - 0.8  - 

 สรา้งความเขม้แขง็ใหค้รอบครวั 0.1  -  - 3.0 
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จากตารางที ่50 ผลการสาํรวจพบวา่ 
รูปแบบกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตามเดก็และเยาวชนของ   ศาล

เยาวชนและครอบครวั  
ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าศาลที่ตนปฏิบตัิงานมีรูปแบบกระบวนการฯ  

แบบมกีารตดิตามหลงัปล่อย รอ้ยละ 37.6 ไมต่อบ รอ้ยละ 28.0 มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อย รอ้ย
ละ 17.2 และสว่นมกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยและมกีารตดิตามหลงัปล่อย รอ้ยละ 17.2  

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานมรีปูแบบกระบวนการฯ  แบบ
มกีารตดิตามหลงัปล่อย รอ้ยละ 31.7 มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยและมกีารตดิตามหลงัปล่อย รอ้ย
ละ 31.2 มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อย รอ้ยละ 22.7 และไมต่อบ รอ้ยละ 14.4 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานมรีปูแบบกระบวนการฯ แบบมกีาร
ตดิตามหลงัปล่อย รอ้ยละ 32.5 ไม่ตอบ รอ้ยละ 45.0 มกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อย รอ้ยละ 12.5 
และสว่นมกีารเตรยีมการณ์ก่อนปล่อยและการตดิตามหลงัปล่อย รอ้ยละ 10.0 

วตัถปุระสงคใ์นการติดตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อยของศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าศาลที่ตนปฏิบัติงานมีการติดตามเด็กและ
เยาวชนหลงัปล่อย มวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการกระทําความผดิซํ้า รอ้ยละ 72.3 เพื่อช่วยเหลอื
ดา้นจติใจ รอ้ยละ 36.9 เพือ่ชว่ยเหลอืในทางสงัคม รอ้ยละ 32.3 เพื่อช่วยเหลอืในทางเศรษฐกจิ รอ้ย
ละ 26.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 4.6  

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารตดิตามเดก็และเยาวชน
หลงัปล่อย มวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการกระทาํความผดิซํ้า รอ้ยละ 90.7 เพื่อช่วยเหลอืในทางจติใจ 
รอ้ยละ 65.1 เพื่อช่วยเหลอืในทางสงัคม รอ้ยละ 58.1 เพื่อช่วยเหลอืในทางเศรษฐกจิ รอ้ยละ 36.4 และ
อื่นๆ รอ้ยละ 4.7 

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารตดิตามเดก็และเยาวชนหลงั
ปล่อย มวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการกระทําความผดิซํ้า รอ้ยละ 52.9 เพื่อช่วยเหลอืในทางสงัคม 
รอ้ยละ 38.2 เพื่อช่วยเหลอืดา้นจติใจ รอ้ยละ 33.3 เพื่อช่วยเหลอืในทางเศรษฐกจิ รอ้ยละ 18.2 และ
อื่นๆ รอ้ยละ 3.0 
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ตารางที่ 51 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการจดัตัง้สถานทีเ่พื่อรองรบัเดก็และเยาวชน ทีป่ระสบปญัหาภายหลงัปล่อย หรอืเดก็และ
เยาวชนควรไดร้บัการตดิตามดแูลภายหลงัการปล่อยตวั โดยมกีําหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน เมื่อไดร้บัการ
ปล่อยตวัจากศนูยฝึ์กและอบรม 
 

ระดบัความจาํเป็น รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การจดัตัง้สถานท่ีเพ่ือรองรบัเด็กและ
เยาวชนท่ีประสบปัญหาภายหลงัปล่อย 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. จาํเป็นมาก 39.4 38.3 39.7 35.6 
2. จาํเป็นปานกลาง 21.1 14.3 22.1 19.7 
3. จาํเป็นมากทีส่ดุ 20.0 25.9 19.1 18.4 
4. จาํเป็นน้อย   7.6  5.8   8.1   1.3 
5. จาํเป็นน้อยทีส่ดุ   5.6  3.0   5.9   7.9 
6. ไมต่อบ   6.3 12.7   5.1  17.1 
เดก็และเยาวชนควรได้รบัการติดตามดแูล
ภายหลงัการปล่อยตัว โดยมีกําหนด
ระยะเวลาท่ีแน่นอน เม่ือเดก็และเยาวชน
ได้รบัการปล่อยตวัจากศนูยฝึ์กและอบรม 

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. จาํเป็นมาก 50.4 43.1 51.9 36.8 
2. จาํเป็นปานกลาง 18.5 17.9 18.7 13.2 
3. จาํเป็นมากทีส่ดุ 17.3 17.9 17.0 25.0 
4. จาํเป็นน้อย  7.4   2.7   8.1   5.3 
5. ไมต่อบ  5.4  13.7   3.8 18.4 
6. จาํเป็นน้อยทีส่ดุ  1.0   4.7   0.5   1.3 

 

  จากตารางที ่51 ผลการสาํรวจพบวา่ 
ความจาํเป็นในการจดัตัง้สถานท่ีเพ่ือรองรบัเดก็และเยาวชนท่ีประสบปัญหา

ภายหลงัปล่อย 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นมาก รอ้ยละ 38.3 จาํเป็นมากทีสุ่ด 

รอ้ยละ 25.9 จาํเป็นปานกลาง รอ้ยละ 14.3 ไมต่อบ รอ้ยละ 12.7 จาํเป็นน้อย รอ้ยละ 5.8 และจาํเป็น
น้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 3.0  

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นมาก รอ้ยละ 39.7 จาํเป็นปานกลาง รอ้ย
ละ 22.1 จําเป็นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 19.1 จําเป็นน้อย รอ้ยละ 8.1 จําเป็นน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 5.9 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 5.1  
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ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่ามคีวามจาํเป็นมาก รอ้ยละ 35.6 จาํเป็นปานกลาง รอ้ย
ละ 19.7 จาํเป็นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 18.4 ไมต่อบ รอ้ยละ 17.1 จาํเป็นน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 7.9 และจาํเป็น
น้อย รอ้ยละ 1.3   
  ความจาํเป็นท่ีเดก็และเยาวชนควรได้รบัการติดตามดแูลภายหลงัการปล่อย
ตวั โดยมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน เม่ือเดก็และเยาวชนได้รบัการปล่อยตวัจากศนูยฝึ์ก
และอบรม 
  ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นมาก รอ้ยละ 43.1 จาํเป็นมากทีสุ่ด 
กบั จาํเป็นปานกลาง มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 13.7 จาํเป็นน้อยทีสุ่ด รอ้ย
ละ 4.7 และจาํเป็นน้อย รอ้ยละ 2.7  

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่ามคีวามจําเป็นมาก รอ้ยละ 51.9 จําเป็น   ปาน
กลาง รอ้ยละ 18.7 จาํเป็นมากทีสุ่ด รอ้ยละ 17.0 จาํเป็นน้อย รอ้ยละ 8.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 3.8 และ
จาํเป็นน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 0.5  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่ามคีวามจาํเป็นมาก รอ้ยละ 36.8 จาํเป็นมากทีสุ่ด รอ้ย
ละ 25.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 18.4 จาํเป็นปานกลาง รอ้ยละ 13.2 จาํเป็นน้อย รอ้ยละ 5.3 และจาํเป็น
น้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 1.3 
 

ตารางที่ 52 ร้อยละของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัหน่วยงานทีค่วรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการตดิตามเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิหลงัปล่อย  
 

หน่วยงานท่ีควรเป็นผูร้บัผิดชอบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
1. กรมคุมประพฤต ิ 53.4 26.7 57.9 35.6 
2. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 24.6 52.6 20.0 43.4 
3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์
 6.6  4.7  6.8  7.9 

4. เครอืขา่ยชุมชน  5.1  2.8  5.5 - 
5. ไมต่อบ  4.8  7.4  4.3 10.5 
6. ศาลเยาวชนและครอบครวั  3.2  2.8  3.4 - 
7. องคด์า้นเดก็และเยาวชน  1.5  3.0  1.3  1.3 
8. อาสาสมคัร  0.4 -  0.4  1.3 
9. อื่นๆ  0.4 - 0.4 - 
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จากตารางที่ 52 หน่วยงานที่ควรเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการติดตามเด็กและ
เยาวชนทีก่ระทาํผดิหลงัปล่อย 3 หน่วยงาน อนัดบัแรก  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
รอ้ยละ 52.6 กรมคุมประพฤต ิ รอ้ยละ 26.7 และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์รอ้ยละ 4.7 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นเหน็ว่าควรเป็นกรมคุมประพฤต ิ รอ้ยละ 57.9 กรมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 20.0 และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
รอ้ยละ 6.8 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรเป็นกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 
43.4 กรมคุมประพฤต ิรอ้ยละ 35.6 และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์รอ้ย
ละ 7.9 
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ส่วนท่ี 7 การใช้มาตรการพิเศษ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการฟ้องหรือ
การดาํเนินคดีตามปกติ 

ตารางที่ 53 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องหรือการดําเนินคดีตามปกติ (เช่น การไกล่เกลี่ย การใช้
กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท)์ เพื่อเดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใน
ครอบครวัและชุมชนโดยไมต่อ้งฟ้องคด ี
 

การใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหน็ดว้ย 92.3 86.5 93.1 90.9 
2. ไมเ่หน็ดว้ย  5.0  9.9  4.3   3.9 
3. ไมต่อบ  2.7  3.6  2.6   5.2 

 ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ     
 ไมร่ะบุเหตุผล          1.2           5.4           1.0            -  

 เดก็จะกระทาํความผดิซํ้าแลว้ซํ้าอกี เพราะเหน็วา่การ
กระทาํความผดิแลว้ไมต่อ้งรบัโทษ 

         0.7            -           0.9           2.0  

 มศีาลเยาวชนและครอบครวัทีใ่หค้วามเป็นธรรมอยู่
แลว้ 

         0.6           1.5           0.4            -  

 ควรจะมกีารฟ้องคดตีามกระบวนการยุตธิรรมปกติ
ก่อนแล้วค่อยให้มีการใช้มาตรการพิเศษเป็น
ขัน้ตอนต่อไป  โดยถือ เ ป็นขัน้ตอนก่อนการ
พจิารณาคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 เดก็ทีย่งัไมเ่คยกระทาํผดิจะไดเ้กรงกลวัและไมก่ลา้
กระทําผิด หากไม่ฟ้องคดีเด็กและเยาวชนจะ
กระทาํผดิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

         0.4           0.5           0.4           1.9  

 ไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทย ในเรื่องโครงสร้างทาง
สงัคมหรอืระดบัการศกึษา 

         0.4            -           0.4            -  

 ปจัจุบนัการกระทําความผิดของเด็กมกีารพฒันา
จนไมอ่าจทีจ่ะหลกีเลีย่งในการฟ้องคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 เมื่อมกีารไกล่เกลี่ยแล้ว หากสําเร็จก็ต้องปล่อยตวั
เด็กจึงไม่เหมาะสม ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อ
กระบวนการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู  

         0.4            -           0.4            -  

 อาจจะมกีารพจิารณาคดโีดยไมย่ตุธิรรม          0.2           1.0            -            -  

 ไมม่คีวามพรอ้มในหลายดา้น          0.1           0.5            -            -  

 เป็นการนําอาํนาจบรหิารมาแทนอาํนาจตุลาการ          0.1           0.5            -            -  
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การใช้มาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เรือ่งเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน
หากผู้สมานฉันท์ไม่มีความรู้เพียงพอ จะทําให้
ไดร้บัผลรา้ยต่อเดก็และเยาวชนมากกวา่ไดร้บัผลด ี

         0.1           0.5            -            -  

 
จากตารางที ่53 การใชม้าตรการพเิศษและกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทแ์ทน

การฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิและเพื่อเดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู ใน
ครอบครวัและชุมชนโดยไมต่อ้งฟ้องคด ี

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 86.5 ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 9.9 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 3.6 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 93.1 ไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 4.3 และไม่
ตอบ รอ้ยละ 2.6 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 90.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 5.2 และ ไมเ่หน็ดว้ย 
รอ้ยละ 3.9 
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ตารางที ่54 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง 
 
ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาใช้มาตรการ

พิเศษแทนการฟ้อง 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ฐานความผดิทีก่ระทาํ 88.3 88.3 88.4 82.4 
2. พฤตกิรรมแหง่คด ี 83.5 88.3 82.7 87.8 
3. การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน 82.8 83.6 82.7 82.4 
4. โอกาสในการกลบัตวั 82.3 79.4 82.7 82.4 
5. ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย 77.4 77.2 77.3 82.4 
6. การเยยีวยาผูเ้สยีหาย 75.2 83.0 74.2 72.6 
7. การรบัสารภาพ 69.7 60.6 71.6 50.0 
8. โทษ 52.4 63.6 50.7 58.1 
9. ความยนิยอมของชุมชน 38.8 43.5 38.2 37.8 
10. การเยยีวยาชมุชน 37.8 50.0 36.0 44.6 
11. อื่นๆ  5.6  4.6  5.8  4.2 
 ข้อมูลด้านครอบครวัหรือผู้ปกครอง เช่น 

การเอาใจเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิด /
ความรบัผดิชอบ/ปญัหา 

2.1 1.9 1.8 2.1 

 ขอ้มลูดา้นเดก็และเยาวชน เช่น วุฒภิาวะ
ของเด็ก /อายุ /ความตัง้ ใจที่จะกลับตัว /
อนาคตของเดก็และเยาวชน/การกระทําผดิ
ซํ้า 

1.3 0.6 1.5 - 

 ปจัจยัทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน 0.8 - 1.0 - 

 ไมร่ะบุเหตุผล 0.5 1.4 0.5 2.1 

 งบประมาณ สถานที ่และเวลาทีเ่อือ้อาํนวย 0.4 - 0.5 - 

 ภาวะสิง่แวดลอ้มของเยาวชน 0.4 - 0.5 - 

 ผูเ้ชีย่วชาญในการดาํเนินการทีค่นยอมรบั 0.1 0.6 - - 

 
จากตารางที ่54 ปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง  
ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าควรพิจารณาจากฐานความผิดที่กระทํา   

พฤตกิรรมแหง่คด ีมจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 88.3 การสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 83.6 และ
โอกาสในการกลบัตวั รอ้ยละ 79.4 
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ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรพจิารณาจากฐานความผดิทีก่ระทํา    รอ้ยละ 
88.4 พฤตกิรรมแหง่คด ีการสาํนึกผดิของเดก็และเยาวชนโอกาสในการกลบัตวั มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็น
รอ้ยละ 82.7 และความยนิยอมของผูเ้สยีหาย รอ้ยละ 77.3 

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรพจิารณาจากพฤตกิรรมแห่งคด ีรอ้ยละ 87.8  ฐาน
ความผิดที่กระทํา การสํานึกผิดของเด็กและเยาวชน โอกาสในการกลับตัว ความยินยอมของ
ผูเ้สยีหาย มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 82.4 และการเยยีวยาผูเ้สยีหาย รอ้ยละ 72.6 
 

ตารางที่ 55 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใชอ้ตัราโทษเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง 
 

อตัราโทษ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. โทษไมเ่กนิ 3 ปี 37.6 39.7 37.3 36.4 
2. โทษไมเ่กนิ 1 ปี 35.4 13.5 38.7 25.7 
3. อื่นๆ 11.1 11.0 11.1 10.8 
4. โทษไมเ่กนิ 5 ปี  8.4 26.9 5.8 12.2 
5. ไมต่อบ  7.5  8.9 7.1 14.9 
อื่นๆ         
 ควรขึ้นอยู่กับฐานความผิด/เจตนา/ความ

รุนแรง/จาํนวนครัง้ของการกระทาํความผดิ/
พฤตกิารณ์ของเดก็และเยาวชน เป็นตน้ 

5.9 2.2 6.9 - 

 ไมค่วรใชอ้ตัราโทษเป็นเกณฑ ์ 1.5 2.3 1.3 7.2 

 โทษไมเ่กนิ 2 ปี 0.8 - 0.9 1.8 

 ไมเ่กนิ 6 เดอืน 0.5 0.6 0.4 - 

 กฎหมายกาํหนดโทษไวแ้ลว้ 0.4 - 0.4 - 

 ควรใชก้บัคดทีีย่อมความได ้ 0.4 - 0.4 - 

 ควรดดูา้นอื่นประกอบดว้ย 0.4 - 0.4 - 

 โทษ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 0.4 - 0.4 - 

 โทษไมเ่กนิ 10 ปี 0.4 3.5 - - 

 ไมร่ะบุเหตุผล 0.1 0.6 - - 

 ใชก้บัทุกคด ี 0.1 0.6 - - 

 โทษไมเ่กนิ 1 - 3 ปี 0.1 0.6 - - 

 โทษมากวา่ 5 ปี  0.1 0.6 - - 

 โทษปรบัอยา่งเดยีว - - - 1.8 
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จากตารางที ่55 การใชอ้ตัราโทษเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใชม้าตรการพเิศษ
แทนการฟ้อง  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใช้อตัราโทษไม่เกนิ 3 ปี รอ้ยละ 39.7       
ใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 26.9 ใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 1 ปี รอ้ยละ 13.5 อื่นๆ รอ้ยละ 11.0 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 8.9  

ผูพ้พิากษาสมทบเหน็ว่าควรใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 1 ปี รอ้ยละ 38.7 ใชอ้ตัราโทษไม่
เกนิ 3 ปี รอ้ยละ 37.3 อื่นๆ รอ้ยละ 11.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 7.1 และใชอ้ตัราโทษไม่เกนิ 5 ปี รอ้ยละ 
5.8  

ผูอ้าํนวยการเหน็ว่าควรใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 3 ปี รอ้ยละ 36.4 ใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 1 
ปี รอ้ยละ 25.7 ไมต่อบ รอ้ยละ 14.9 ใชอ้ตัราโทษไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 12.2 และอื่นๆ 10.8 
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ตารางที่ 56 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทแ์ทนการฟ้องหรอืการดาํเนินคดตีามปกต ิ 
 

การใช้กระบวนการยติุธรรม            
เชิงสมานฉันทฯ์ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ควรสนบัสนุน 84.3 81.0 85.1 72.0 
2. ไมต่อบ 10.1  7.4 10.2 20.0 
3. ไมค่วรสนบัสนุน 5.6 11.6  4.7  8.0 

 ควรสนบัสนุน เพราะ         
 ปรมิาณคดขีึน้สูศ่าลลดน้อยลง        23.7         13.8          10.2           9.6  

 ลดคา่ใชจ้า่ย และลดเวลาในการดาํเนินคด ี         11.6           4.8        15.5          6.4  

 ไมร่ะบุเหตุผล        10.5         21.2        13.3        17.5 

 ให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดได้
กลบัตวัเป็นคนด ี

         9.3           4.2         12.3          9.6 

 เพือ่สมัพนัธภ์าพอนัดรีะหวา่งกนั สรา้งเสรมิ
ค ว าม รู้ สึก ข อ งก า ร ให้ อภัย /ลดความ
บาดหมาง ความแตกแยกทัง้สองฝา่ย เพื่อให้
อยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสขุ 

         9.3          8.5          10.3          6.4 

 เป็นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเด็กและ
เยาวชนกระทาํผดิเพราะสาเหตุใด เพื่อใหม้ี
การใช้มาตรการที่เหมาะสมกบัผูก้ระทําผดิ 
ผูเ้สยีหายไดร้บัการเยยีวยาทีเ่หมาะสม 

        6.4          5.2          7.1         1.6  

 คดเีสรจ็เรว็โดยอยู่บนพื้นฐานความพอใจ/
เขา้ใจกนัของทุกฝ่าย/เป็นประโยชน์แก่ทุก
ฝา่ย 

        5.2          3.7          6.4          8.0  

 ควรใชก้บักรณีความผดิไมร่า้ยแรง/ความผดิ
เลก็น้อย/ยอมความกนัได้/ตามสมควรหรอื
แลว้แต่ละคด ี

         2.2           4.2          2.1          3.2  

 จะได้ไม่เป็นตราบาปแก่เด็กและเยาวชน/
เดก็ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิตดิตวั 

         1.5           4.4           1.3           3.2  

 เพิ่มช่องทางและโอกาสทางเลือกในการ
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน โดยไม่
เน้นการลงโทษ 

         1.4           2.6           1.3         3.2  

 เป็นวธิกีารที่ไม่กระทบกระเทอืนจติใจของ
ผูเ้สยีหาย/ผูก้ระทาํความผดิ  

         1.2           0.6           1.3           1.6  
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การใช้กระบวนการยติุธรรม            
เชิงสมานฉันทฯ์ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

     

 เป็นวธิกีารทีใ่หเ้ดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิ
มโีอกาสไดร้บัรูถ้งึความเป็นจรงิและผลลพัธ์
ทีเ่กดิขึน้ซึง่เกดิจากการกระทาํของตนเองที่
กระทําต่อผูอ้ื่น  เพื่อใหเ้กดิความสาํนึกในการ
กระทาํผดิของตน 

         0.6            -           0.8           -  

 เป็นการแก้ปญัหาที่ส่งผลดีต่อเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้สงัคมโดยรวมมากกว่าการ
ดาํเนินคดปีกต ิ

         0.5           2.6           -           1.6  

 จะทําให้เกิดความเป็นธรรมในสงัคม/เพื่อ
คุณธรรม 

         0.4           0.5           0.4            -  

 ผู้กระทําความผดิยงัเป็นเดก็และเยาวชน แต่
ควรมมีาตรการลงโทษผูป้กครองตามกฎหมาย
สทิธเิดก็ เน่ืองจากไม่ได้ดูแลเดก็และเยาวชน
ตามสมควร 

         0.4          0.5           0.4            -  

 เพราะคดีบางประเภทเด็กและเยาวชนไม่
ควรถกูฟ้องตามกฎหมาย 

        0.4           0.5  0.4           -  

 ความหลากหลายของคด ีอาจมหีลายคดทีี่
ใช้มาตรการพเิศษแทนการฟ้องรอ้งได้ แต่
ตอ้งจาํแนกคดัเลอืกใหไ้ดร้บัความเป็นธรรม
มากทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะมหีลกัฐานและเหตุผล 

         0.3            -           0.4            -  

 สามารถติดตามระวงัพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนไมใ่หก้ระทาํผดิซํ้าอกี 

         0.3            -           0.4            -  

 การฟ้องการลงโทษ ไมไ่ดท้าํใหป้ญัหาหมดไป          0.2           1.1            -            -  

 จะทําให้ชุมชนหรือสงัคมที่ใกล้ชิดเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดได้ตระหนักถึงการ
ป้องกันและแก้ไขการกระทําผิดของคนใน
ชุมชน และให้โอกาสผู้กระทําผิดที่สามารถ
กลบัตวัได ้

         0.2           1.0           -            -  

 ใช้เฉพาะกบัความผิดบางประเภทเท่านัน้ 
นอกนั ้น ก ร ะบวนกา รพฤติก ร รม เชิ ง
สมานฉันท์ไม่อาจนํามาแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กให้
กลบัตวัได้ในกรณีที่เดก็ กระทําผดิตดินิสยั
หรอืเป็นนิสยัถาวร 

         0.1           0.5            -            -  

 พืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้วีฒันธรรม          0.1           0.5            -            -  
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การใช้กระบวนการยติุธรรม            
เชิงสมานฉันทฯ์ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ขนบธรรมเ นียมประเพณีที่พิเศษและ
แตกต่างไปจากทอ้งถิน่อื่น 

ไมค่วรสนบัสนุน เพราะ         
 ผูก้ระทําความผดิตอ้งไดร้บัโทษทีเ่หมาะสม 

เพื่อใหเ้กดิความเกรงกลวัต่อกฎหมาย และ
ไมก่ระทาํผดิซํ้า 

         1.2           0.5           1.4           4.0  

 ไมร่ะบุเหตุผล          1.1           2.8           0.9           4.0  

 ข า ด ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ ใ น พ นั ก ง า น ผู้ ใ ช้
กระบวนการสมานฉันท์ในเรื่ องความ
ยุติธรรม/ความโปร่ง/คุณธรรมจริยธรรม/
ความซื่อสตัยส์จุรติ 

         0.7           2.1           0.5            -  

 ยงัไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทยในปจัจุบนั ซึ่ง
คนมเีงนิ และมอีํานาจจะสามารถทาํผดิโดย
ไมต่อ้งรบัโทษ 

         0.6           1.0           0.5            -  

 อาจจะมีผลกระทบต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชน เสมอืนหน่ึงเป็นการซุกปญัหา  

         0.4            -           0.5            -  

 ปญัหาความเข้าใจของบุคคลที่จะเข้ามา
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะฝา่ยผูเ้สยีหาย บางครัง้
จะทําใหผู้เ้สยีหาย เกดิความละอายมากขึน้ 
และบางครัง้กอ็าจส่งผลไปเดก็และเยาวชน
ผูก้ระทาํความผดิหมดโอกาสกลบัสูส่งัคมได ้

         0.4            -           0.5            -  

 มาตรการพิเศษและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ควรจะนํามาใช้หลงัจากที่ได้มกีาร
ฟ้องคดแีลว้ 

         0.4            -           0.5            -  

 มักคํานึงถึงแต่สิทธิเด็กเกินขอบเขต แต่
เพยีงดา้นเดยีว ในขณะที่ละเลยปญัหาดา้น
อื่นๆ เชน่ ครอบครวั 

         0.2           1.0           -            -  

 จนกว่าจะมรีะบบตรวจสอบที่ด ีและควรให้
ผู้เสียหายมีส่วนร่วมทุกขัน้ตอน และให้
อํานาจในการตัดสินใจของผู้เสียหายทุก
ขัน้ตอน ในกระบวนการต้องมีหน่วยงาน
ภาครฐัอื่น และภาคเอกชนเขา้มสีว่นรว่ม 

         0.1           0.5            -            -  

 เหน็ใจผูเ้สยีหาย          0.1           0.5            -            -  

 ในชัน้พจิารณาคดมีอีาํนาจไกลเ่กลีย่คูก่รณีอยูแ่ลว้          0.1           0.5            -            -  

 ปจัจยัพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งยงั          0.1           0.5            -            -  



319 
 

การใช้กระบวนการยติุธรรม            
เชิงสมานฉันทฯ์ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ไมส่นบัสนุนใหป้ระสบความสาํเรจ็ได ้
     

 เรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน หากผู้สมานฉันท์ไม่มคีวามรู้
เพยีงพอ จะทําให้ได้รบัผลร้ายต่อเด็กและ
เยาวชนมากกวา่ไดร้บัผลด ี

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นการนําอาํนาจบรหิารมาแทนอาํนาจตุลาการ          0.1           0.5            -            -  

 ผู้กระทําผดิควรได้รบัการพจิารณาพพิากษา
โดยศาล 

         0.1           0.5            -            -  

 สมานฉนัทไ์ดบ้างเฉพาะลกัษณะคด ีทัง้ยาก
แก่การกาํหนดวา่คดลีกัษณะใดสมควรใช ้

         0.1           0.5            -            -  

 
 

จากตารางที ่56 การใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทแ์ทนการฟ้องคด ี 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรสนบัสนุนใหม้กีารใช ้รอ้ยละ 81.0      ไม่

ควรสนับสนุน รอ้ยละ 11.6 และไม่ตอบ รอ้ยละ 7.4 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรสนับสนุน 
รอ้ยละ 85.1 ไม่ตอบ รอ้ยละ 10.2 และไม่ควรสนับสนุน รอ้ยละ 4.7 ผูอ้ํานวยการ   ส่วนใหญ่เหน็ว่า
ควรสนบัสนุน รอ้ยละ 72.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 20.0 และไมค่วรสนบัสนุน รอ้ยละ 8.0 
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ตารางที ่57  รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใหพ้นกังานสอบสวนมอีาํนาจไกล่เกลีย่และยุตคิดตีามรา่งกฎหมายว่าดว้ยการไกล่เกลีย่
ในชัน้สอบสวนเป็นผู้ใช้มาตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รบัการเยยีวยา 
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี
 

พนักงานสอบสวนเป็นผูใ้ช้มาตรการ
พิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. สมควร 41.6 29.5 43.4 43.5 
2. ไมส่มควร 41.4 49.0 40.4 35.5 
3. ไมต่อบ 12.4 16.8 11.5 19.7 
4. อื่นๆ  4.6  4.7  4.7  1.3 
สมควร เพราะ         
 ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล          9.8          2.6         11.1           7.8 

 ไมร่ะบุเหตุผล          8.1         13.8           8.0         21.6  

 กระบวนการสอบสวนเริ่มต้นจากพนักงาน
สอบสวน เป็นผู้ที่ใกล้ชดิพยานหลกัฐาน และ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเบื้องตน้ การไกล่เกลี่ยทําให้
ยตุลิงได ้

         7.4           6.3           7.6         10.9  

 ประหยดัเวลาและงบประมาณ ของทุกๆ ฝา่ย          7.2           5.3           7.2            -  

 ใช้กับกรณีคดีไม่รุนแรง /คดีที่มีความผิด
เลก็น้อย/ยอมความกนัได ้

         4.6           0.5           5.1            -  

 เป็นผู้ที่มคีวามน่าเชื่อถือ เพราะเป็นผู้รกัษา
กฎหมาย/ผูม้คีวามรูด้า้นกฎหมาย 

         0.8            -           0.8           1.6  

 เป็นการให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมมสีว่นร่วม โดยไมเ่ป็นหน้าทีข่องฝา่ย
ใดฝา่ยหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

         0.8            -           0.8            -  

 เด็กและเยาวชนจะไม่มีประวัติการกระทํา
ความผดิ 

         0.7            -           0.8            -  

 การสอบสวนในชัน้ต้นจะเป็นข้อมูลที่สําคญั
เด็กและเยาวชนไม่สามารถจะหลอกลวงได้
งา่ย 

         0.4            -           0.4            -  

 ทัง้ผู้เสียหาย และกระทําผิด ยอมรับการ
เยยีวยา ไม่เป็นอรต่ิอกนั และกลบัสู่สงัคมได้

         0.4            -           0.4            -  
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พนักงานสอบสวนเป็นผูใ้ช้มาตรการ
พิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ตามปกต ิ
 เป็นการออมชอมไมม่แีพ-้ชนะ          0.4            -           0.4            -  

 ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้กลบัตนเป็น
คนด ี

         0.4            -           0.4           1.6  

 เป็นหน่วยงานที่สามารถเขา้ถึงตวัจําเลยและ
ชุมชนไดโ้ดยตรง 

         0.1           0.5            -            -  

ไมส่มควร เพราะ         
 ขาดความเชื่อมัน่ในพนักงานสอบสวนเรื่อง

ความยุตธิรรม/ความโปรง่/คุณธรรมจรยิธรรม/
ความซื่อสตัยส์จุรติ 

       19.9        15.2        20.2          6.8 

 ไมร่ะบุเหตุผล          7.9         18.5           7.5         20.2  

 พนักงานสอบสวนขาดความรู้ ความชํานาญ
ด้านเด็กและเยาวชน  อาจทําให้เด็กและ
เยาวชนไม่ได้รบัการเยียวยา บําบัด แก้ไข 
ฟ้ืนฟูทีถ่กูตอ้ง 

         4.0           4.2          3.3          5.1  

 พนกังานสอบสวนไมม่เีวลาเพยีงพอ          1.4           1.6           1.3            -  

 ควรมหีน่วยงานอื่นร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบ/
รว่มไกลเ่กลีย่ดว้ย 

         1.2           0.5           1.3           1.7  

 พนักงานสอบสวนมหีน้าทีร่วบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
หากให้พนักงานสอบสวนมอีํานาจไกล่เกลี่ย 
อาจทาํใหร้ปูคดผีดิไปจากความเป็นจรงิ 

         1.0           2.1          0.8            -  

 กระบวนการยุติธรรมสัน้ และมขี ัน้ตอนเดยีว
อาจบกพรอ่งได ้

         1.0         1.0          0.9           -  

 อาจมปีญัหาอื่นๆ ตามมาในสงัคม          0.8            -           0.8            -  

 ศาลควรเป็นผูด้าํเนินการ          0.8          0.5            0.8            -  

 เจ้าพนักงานสอบสวนไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัเดก็
และเยาวชนเพยีงพอ 

         0.7            -           0.8            -  

 ไมม่คีวามพรอ้มทัง้ตวับุคคลและระบบ          0.6           1.6           0.4            -  

 กา้วก่ายอาํนาจฝา่ยตุลาการ          0.5           0.5           0.4            -  

 พนักงานสอบสวนเป็นผู้จบักุมและกล่าวหา
และไกล่เกลี่ยจบในขัน้ตอนเดยีว เป็นการให้
อาํนาจมากเกนิไป 

         0.5           0.5          0.4           1.7  

 เดก็และเยาวชนทีม่นิีสยัชอบทาํความผดิจะไมห่ลาบจาํ          0.4            -           0.4            -  

 พนกังานสอบสวนมอีํานาจจบักุมเดก็และเยาวชน 
ซึง่ตอ้งหาวา่กระทาํความผดิตอ้งสอบสวนใหเ้สรจ็

         0.4            -           0.4            -  
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พนักงานสอบสวนเป็นผูใ้ช้มาตรการ
พิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ภายใน 24 ช.ม. แลว้ส่งไปสถานพนิิจฯ จงึไม่ควร
ใชม้าตรการพเิศษ/ไกลเ่กลีย่ 

 พนักงานสอบสวนยงัไม่ทราบแน่ชดัว่า ผู้ถูก
จบักุมมานัน้ เป็นผู้กระทําผิดหรอืไม่ และยงั
ไมรู่ส้าเหตุของการกระทาํความผดิ 

         0.4            -           0.4            -  

 ไมม่รีะบบตรวจสอบหรอืคานอาํนาจกนั          0.2           1.1            -            -  

 ควรให้คนกลางทําหน้าที่/ควรเป็นพนักงาน
อยัการ 

         0.2           1.0           -            -  

 พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น เ ป็ น ผู้ ร ว บ ร ว ม
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดเท่านัน้ 
มไิด้รบัรู้สภาพปญัหาของเด็กและเยาวชนที่
กระทาํความผดิทีแ่ทจ้รงิ 

         0.2           1.0           -            -  

อื่นๆ         
 ไม่มีความเห็นเพราะไม่ทราบแนวทางของ

หน่วยงานราชการอื่น / ยงัไมเ่หน็รา่งฯ 
         0.8           0.6           0.9            -  

 ต้องเป็นการใช้อํานาจที่ถูกต้อง ไม่ใช้ไปใน
แนวทางทีแ่สวงหาผลประโยชน์จากคูค่วาม 

         0.8            -           0.8           -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.4            -           0.4            -  

 ควรเป็นหน้าทีข่องศาล          0.4            -           0.4            -  

 ควรเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานยตุธิรรม          0.4            -           0.4            -  

 ควรเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่พนักงานสอบสวน 
เพราะต้องมคีวามน่าเชื่อถือว่าการไกล่เกลี่ย
ยุติคดีจะได้ร ับความพึงพอใจโดยไม่มีการ
บงัคบัหรอืขม่ขู ่

         0.4            -           0.4            -  

 ควรใช้กับคดีที่โทษไม่สูง และไม่ซับซ้อน มี
ความเสยีหายเกดิขึน้เลก็น้อย 

         0.4            -           0.4            -  

 มองได้ 2 มุมว่าหากพนักงานสอบสวนมี
ความรู้ด้านการไกลเกลี่ยที่สําคัญต้องมี
จริยธรรมก็จะเป็นอย่างดี แต่หากพนักงาน
สอบสวนไม่มคีวามรูพ้อ อกีทัง้เหน็ประโยชน์
สว่นตนกจ็ะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 

         0.4            -           0.4            -  

 สมควรในคดีความผิดที่ไม่รุนแรง แต่ควรมี
มาตรการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ 

         0.4            -           0.4            -  

 การให้อํานาจไกล่เกลี่ยและยุติคดโีดยพนักงาน
สอบสวนนัน้ควรมกีารหน่วยงานอื่นดว้ยเพื่อใหม้ี

         0.1           0.6            -            -  
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พนักงานสอบสวนเป็นผูใ้ช้มาตรการ
พิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การตรวจสอบเช่นตอ้งเสนอไปทีพ่นักงานอยัการ 
เป็นตน้ 

 ขึ้นอยู่กับสภาพและพฤติการณ์แห่งคดีเป็น
เรื่องๆ ไป แต่อย่างไรก็ตาม คดโีทษรา้ยแรง
ควรตอ้งมาถงึศาล 

         0.1           0.6            -            -  

 ควรดู ว่ า อยู่ ใ นขั ้นตอนการดํ า เ นิ นของ
หน่วยงานใด  ไม่ควรจํ ากัดอยู่ แค่ ในชั ้น
พนักงานสอบสวน เพราะไม่เป็นเช่นนัน้ก็จะ
เกดิปญัหาการเกีย่งกนัทาํหน้าที ่

         0.1           0.6            -            -  

 ตอ้งดปูจัจยัอื่นประกอบดว้ย          0.1           0.6            -            -  

 เน่ืองจากพนักงานสอบสวนทําคดีเด็กและ
ผู้ใหญ่  การไกล่ เกลี่ยคดีเด็กต้องมีความ
ยดืหยุ่นเป็นพเิศษ แตกต่างแนวคิดที่จะต้อง
นําผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ 

         0.1           0.6            -            -  

 สมควรเฉพาะคดีที่มโีทษเล็กน้อย (จําคุกไม่
เกนิ 3 ปี) หากเป็นคดโีทษสงู ควรมกีารกลัน่
กลองอกีชัน้หน่ึง 

         0.1           0.6            -            -  

 สมควรภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีพนักงาน
สอบสวนเฉพาะทางที่เข้าใจปญัหาเด็กและ
กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์

         0.1           0.6            -            -  

 สมควรแต่ควรมกีารรายงานให้กระบวนการ
ยุตธิรรมชัน้ต่อไปทราบและพจิารณาทบทวน 
เพือ่ความเป็นธรรมของทุกฝา่ย 

          -            -            -           1.3  

 
จากตารางที่ 57 การให้พนักงานสอบสวนมอีํานาจไกล่เกลี่ยและยุติคดีตามร่าง

กฎหมายวา่ดว้ยการไกล่เกลีย่ในชัน้สอบสวนเป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ี 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าไมส่มควร รอ้ยละ 49.0 สมควร รอ้ยละ 29.5 ไม่

ตอบ รอ้ยละ 16.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 4.7 ส่วนผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าสมควร รอ้ยละ 43.4 
ไม่สมควร ร้อยละ 40.4 ไม่ตอบ ร้อยละ 11.5 และอื่นๆ ร้อยละ 4.7 ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่า
สมควร รอ้ยละ 43.5 ไมส่มควร รอ้ยละ 35.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 19.7 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.3 
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ตารางที ่58 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัการให้หน่วยงานฝ่ายปกครองมีอํานาจไกล่เกลี่ยและยุติคดีตามพ.ร.บ.บริหารราชการ
แผน่ดนิ พ.ศ. 2551 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการเยยีวยา 
บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี
 

หน่วยงานฝ่ายปกครองเป็นผูใ้ช้
มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. สมควร 40.8 32.5 41.6 48.7 
2. ไมส่มควร 30.9 42.1 29.4 28.9 
3. ไมต่อบ 24.3 22.6 24.7 21.1 
4. อื่นๆ  4.0 2.8  4.3  1.3 
สมควร เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล          9.9        17.8          9.3        25.8  

 เป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากกว่าส่วนราชการ
อื่น/เป็นบุคลากรที่ชุมชนและคู่กรณีนับถือ 
อาจยุติคดีได้ง่ายขึ้น /ทราบปญัหาของ
คูก่รณีด/ีเขา้ถงึคูก่รณีไดท้นัท ี

         9.6          8.1          8.9        12.8 

 ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล       5.0          1.0          4.6          4.3  

 บางเรื่องที่เหน็ว่าไม่รุนแรง สมควรไกล่
เกลีย่ได ้

         2.7           0.5           3.0           -  

 ประหยดัเวลา ลดขัน้ตอน          2.4           -           2.4          1.4  

 เป็นการยุติคดีที่มหีลายหน่วยงานร่วมมือ
รว่มใจกนั 

         1.9            -           2.1           -  

 จะไดจ้บดว้ยด ี ความสามคัค ี สมานฉนัท ์
ความสงบสขุกจ็ะเกดิขึน้ทัง้สองฝา่ย 

         1.8            -           2.1           -  

 ฝ่ายปกครองมีหน้าที่รบัผิดชอบต่อความ
สงบสุขของสงัคมด้วยเช่นกัน/บําบดัทุกข์
บาํรงุสขุ 

         1.4          1.0           1.2           -  

 เป็นการยุตคิดตีัง้แต่เริม่ตน้/ระงบัตน้เหตุให้
เป็นทีพ่อใจในเบือ้งตน้ 

         1.3           0.5          1.2           -  

 เป็นผูร้บัรูเ้บือ้งตน้ และสามารถใชดุ้ลยพนิิจ
ได ้

         0.9           0.5           0.8            -  

 เป็นชอ่งทางหรอืเป็นทางเลอืกในการยตุคิด ี          0.9          0.5           0.8           -  

 ผ่านกระบวนการขัน้ตอนหลายบุคคลน่าจะ          0.8            -           0.8            -  
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หน่วยงานฝ่ายปกครองเป็นผูใ้ช้
มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

มคีวามยตุธิรรมมากกวา่ 

 หน่วยฝา่ยปกครองมคีวามรูค้วามสามารถที่
จะทาํหน้าทีไ่ด ้ และกระจายอยูใ่นชุมชนทุก
แหง่ 

         0.7            -           0.9           1.4  

 เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง และมีความรู้ทาง
กฎหมาย 

         0.5          0.5           0.4            -  

 ต้องมีมาตรการ ป้องกันการ เรียกร้อง
คา่ตอบแทนของเจา้พนกังาน 

         0.4            -           0.4            -  

 เปิดโอกาสใหเ้ดก็สาํนึกผดิ          0.4            -           0.4            -  

 เป็นการเพิม่บุคคลากรเขา้มาชว่ยสะสางคด ี          0.1           0.5            -            -  

 ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย จ ะ ไม่ เ ข้า ไปตัดสินชี้ ข าด
พิ พ า ก ษ า แ ต่ อ า จ เ ข้ า ร่ ว ม เ จ ร จ า
ประนีประนอมด้วย หรือให้ข้อเสนอแนะ
แนวทีเ่หมาะสม   

         0.1           0.5            -            -  

 ให้ทํางานร่วมกบัพนักงานสอบสวนในการ
ไกลเ่กลีย่ 

         0.1           0.5            -            -  

 ใชห้ลกัรฐัศาสตรม์ากกวา่นิตศิาสตร ์           -            -            -           1.4  

 เป็นการกระจายอาํนาจ            -            -            -           1.4  

ไมส่มควร เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล          9.5         21.0          9.1         18.6  

 ขาดบุคลากรที่มคีวามชํานาญ ความเขา้ใจ
เดก็และเยาวชน/ขาดประสบการณ์หรอืการ
อบรมที่เหมาะสมเพยีงพอในเรื่องการไกล่
เกลีย่/ความรูด้า้นกฎหมาย 

         7.3           6.6          5.6          3.4 

 ขาดความเชื่อมัน่ในเจา้หน้าทีใ่นเรื่องความ
ยุติธรรม/ความโปร่ง/คุณธรรมจริยธรรม/
ความซื่อสตัยส์จุรติ 

         6.3          6.4           7.0          3.4  

 ถา้ฝา่ยปกครองไม่ไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดและ
ศกึษาสาเหตุให้รอบคอบจะเกิดผลเสยีกบั
เดก็และเยาวชน 

        2.0           -           2.5           -  

 ไมม่รีะบบตรวจสอบหรอืคานอาํนาจกนั          1.0          1.2           1.0          1.7  

 ควรใหศ้าลดาํเนินการ          0.8            -           1.0           -  

 ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการยุติธรรม และอาจจะทําให้คดี
ล่าช้า/ลกัษณะงานไม่เกี่ยวกบัเกี่ยวกบัเด็ก

         0.6           3.6           -           1.7  
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หน่วยงานฝ่ายปกครองเป็นผูใ้ช้
มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

และเยาวชน 

 การรกัษาสทิธิของผู้เสยีหายก่อน การยุติ
คดีโดยหน่วยงานอื่ น  อาจมีผลทํ า ให้
ผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัความยตุธิรรม 

         0.4            -           0.5            -  

 ควรใหบ้รรเทาเบาบาง แต่ไมถ่งึข ัน้ยตุ ิ          0.4            -           0.5            -  

 จะซํ้าซอ้นกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีม่หีน้าทีอ่ยูแ่ลว้          0.4            -           0.5            -  

 ควรจะใหม้าอยูท่ีฝ่า่ยยตุธิรรมมากกวา่          0.4            -           0.5            -  

 ผลจากการไกล่เกลี่ยและยุติคดี อาจเกิด
จากความกลวัเกรงฝา่ยปกครอง 

         0.4            -           0.5            -  

 ฝา่ยปกครองมภีาระหน้าทีห่นกัอยูแ่ลว้          0.4            -           0.5            -  

 เว้นแต่มีบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ที่มี
ความชํานาญเข้าร่วมเป็นองค์คณะ และม ี 
ผูป้ระนีประนอมของศาลฯ เขา้รว่มดว้ย 

         0.4            -           0.5            -  

 อาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
เยาวชนได ้

         0.4            -           0.5            -  

 ควรใชใ้นชัน้พนกังานอยัการ          0.1           0.6            -            -  

 ควรใหค้นกลางทาํหน้าที ่          0.1           0.6            -            -  

 ไมท่ราบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้          0.1           0.6            -            -  

 ง าน เ รื่ อ ง เ กี่ ย วกับ เ ย าวชน เ ป็น เ รื่ อ ง
ละเอียดอ่อนหากผู้สมานฉันท์ไม่มีความรู้
เพยีงพอ จะทําให้ได้รบัผลร้ายต่อเยาวชน
มากกวา่ไดร้บัผลด ี

         0.1           0.6            -            -  

 ศาลควรเป็นผูด้าํเนินการ          0.1           0.6            -            -  

 หน่วยงานฝ่ายปกครองไม่ควรมีอํานาจ
พจิารณาโดยไมต่อ้งฟ้อง 

         0.1           0.6            -            -  

อื่นๆ         
 ควรจะเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานยตุธิรรม          0.7            -           0.9            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.5           1.1           0.4            -  

 ควรใหฝ้า่ยปกครองช่วยในเรื่องการเยยีวยา 
บาํบดั  แกไ้ข และฟ้ืนฟู เพื่อจะไดท้าํใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อเดก็และเยาวชนมากกวา่ 

         0.4            -           0.4            -  

 เช่นเดยีวกบัการใหพ้นักงานสอบสวนมอีํานาจ
ไกลเ่กลีย่ 

         0.4            -           0.4            -  

 ดใีนดา้นทีชุ่มชนจะไดเ้ป็นผูร้บัทราบปญัญา
และร่วมมือกนัแก้ไข แต่ควรให้ความเป็น

         0.4            -           0.4            -  
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หน่วยงานฝ่ายปกครองเป็นผูใ้ช้
มาตรการพิเศษแทนการฟ้อง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ธรรมกบัทุกฝา่ย 

 ทําให้บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิ
วยัวุฒทิี่เหมาะสม ชํานาญการและทํางาน
เป็นทมี 

         0.4            -           0.4            -  

 ฝา่ยปกครองสามารถทําได ้โดยเจาะเฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวเน่ืองกบัเยาวชนโดยตรง 
เพราะน่าจะมขีอ้มลูและวธิแีกไ้ขได ้

         0.4            -           0.4            -  

 ไม่มคีวามเห็นเพราะไม่ทราบแนวทางการ
ปฏบิตัขิองราชการอื่น 

         0.4            -           0.4            -  

 เหมาะกบัคดแีพง่          0.4            -           0.4            -  

 ขึน้อยู่กบัสภาพและพฤตกิารณ์แห่งคดเีป็น
เรื่ องๆ  ไป  แต่อย่างไรก็ตาม  คดีโทษ
รา้ยแรงควรตอ้งมาถงึศาล 

         0.1           0.6            -            -  

 ควรได้ร ับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
บงัคบับญัชาดว้ย 

         0.1           0.6            -            -  

 ให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ และเป็นคดี
เลก็น้อย 

         0.1           0.6            -            -  

 สมควรแต่ควรมีรายงานให้กระบวนการ
ยุติธรรมทราบและพิจารณาทบทวนเพื่อ
ความเป็นธรรมของทุกฝา่ย 

          -            -            -           1.3  

 

จากตารางที่ 58 การให้หน่วยงานฝ่ายปกครองมอีํานาจไกล่เกลี่ยและยุติคดตีาม
พ.ร.บ.บรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2551 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้องคด ี 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่สมควร ร้อยละ 42.1 สมควร ร้อยละ 32.5       
ไมต่อบ รอ้ยละ 22.6 และอื่นๆ รอ้ยละ 2.8 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าสมควร รอ้ยละ 41.6 
ไมส่มควร รอ้ยละ 29.4 ไมต่อบ รอ้ยละ 24.7 และอื่นๆ รอ้ยละ 4.3 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่า
สมควร รอ้ยละ 48.7 ไมส่มควร รอ้ยละ 28.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 21.1 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.3 
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ตารางที ่59 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัการใหส้ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนักงานอยัการสัง่ไม่ฟ้องตามพ.ร.บ.
จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บั
การเยยีวยา บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยไมต่อ้งฟ้องคด ี
 
การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน และพนักงานอยัการเป็นผูใ้ช้ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. สมควร 53.3 63.7 51.5 63.2 
2. ไมต่อบ 24.6 19.0 25.5 21.1 
3. ไมส่มควร 18.7 14.3 19.6 11.8 
4. อื่นๆ  3.4  3.0  3.4  3.9 
สมควร  เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล        14.1        32.1        12.3         42.6 

 ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล         4.6           3.1          5.5          1.5  

 มบุีคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะ/มี
ประสบการณ์  เช่น  นักจิตวิทยา /มีความ
เชีย่วชาญมาตรการพเิศษ 

         4.8           3.6          5.0          1.5  

 ถา้คดไีม่รา้ยแรง/ความผดิเลก็น้อย/ความยอม
ความได ้

        5.0           2.0          5.0           -  

 ทาํใหค้ดเีสรจ็เรว็ขึน้ ลดขัน้ตอนการทาํงาน          3.4           -           3.8        3.0  

 เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทและหน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยกบักระบวนการน้ี 

         2.5           1.6           2.5           1.5  

 เป็นการใหโ้อกาสเดก็กลบัตนเป็นคนด ีโดยไม่
ตอ้งฟ้องคด ี

         4.2           2.0          4.1          4.5  

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใกลช้ดิปญัหา/ใกลช้ดิ
เดก็/ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเดก็และเยาวชน 

         4.7          4.0          4.0        3.0  

 ทัง้ 2 หน่วยงานมคีวามน่าเชื่อถอื          0.9           3.1           0.4            -  

 การฟ้องคดบีางเรื่องไม่ก่อให้เกดิผลดแีก่เดก็
และเยาวชน 

         0.8           0.5           0.4            -  

 ตามทีก่ฎหมายกาํหนดซึง่โดยทางปฏบิตั ิมไิด้
นํามาใชป้ฏบิตัมิากนกั 

         0.4            -           0.4            -  

 ถา้มมีาตรฐาน เป็นสิง่ทีน่่าเชื่อถอืได ้          0.4            -           0.4            -  

 ทัง้ 2 หน่วยงานมคีวามเห็นชอบตรงกนั แต่
ทัง้ น้ีทัง้  2 หน่วยงานต้องพิจารณาอย่าง
ละเอยีดรอบคอบอยา่งจรงิจงั 

         0.4            -           0.4            -  
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การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน และพนักงานอยัการเป็นผูใ้ช้ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
ยุตธิรรม สมควรมสี่วนช่วยแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วง
ดว้ยด ี

         1.3            0.5           1.2           -  

 มคีวามเป็นกลางและไม่มผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้ง/
ดาํเนินการดว้ยความเป็นธรรม 

         1.4           1.0          1.2            -  

 มีการกลัน่กรองตามลําดับ  และมีความ
น่าเชื่อถอืในระดบัหน่ึง 

         0.5           0.5           0.4          1.5  

 พฤตกิารณ์ แห่งคดทีี่เดก็หรอืเยาวชนกระทํา
ความผิดอาจเยียวยาแก้ไข หรือบําบดัฟ้ืนฟู 
พฤตกิรรมในชัน้สถานพนิิจ 

         0.4            -           0.4            -  

 เพื่อประโยชน์แก่ เด็กจะได้กลับไปเรียน
หนงัสอื 

         0.8            -           0.8            -  

 มีการดําเนินการอยู่แล้ว และมีข ัน้ตอนที่
เหมาะสมด ีปฏบิตัไิดต้ามระเบยีบกฎหมาย 

         0.8            -           0.8            -  

 มีการพิจารณาตามความเหมาะสมก่อนมี
คาํสัง่ไมฟ้่องอยูก่่อนแลว้ 

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้และสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลได ้

         0.3           1.5           -           1.5  

 สถานพินิจฯ จําแนกเด็กได้ดีอยู่แล้วและ
อยัการกม็แีผนกเฉพาะเยาวชนอยูแ่ลว้ 

         0.8            -           0.8            -  

 สถานพินิจฯมีบุคลากรเหมาะสม มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายมีอยู่ ทุกจังหวัด ส่วน
อยัการมคีุณวฒุแิละประสบการณ์เหมาะสม 

         0.9           0.5           0.8            -  

 เด็กและ เยาวชนจะไม่มีประวัติก ารถูก
ดาํเนินคด ี

         0.4           2.0           -            -  

 ตอ้งดาํเนินการใหม้คีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้
และมคีวามชดัเจนมขี ัน้ตอน ทัง้ใหร้ายงานให้
ศาลทราบดว้ย 

         0.2           1.0            -            -  

 จะได้ร่วมกันพิจารณาปญัหาของเด็กและ
เยาวชนอยา่งแทจ้รงิ 

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นช่องทางหรอืทางเลอืกใหเ้ดก็และเยาวชน
ไดย้ตุคิด ี

         0.1           0.5            -            -  

 มหีลกัเกณฑ์ วธิกีารที่เหมาะสมประกอบการ
พจิารณาแลว้ 

         0.1           0.5            -            -  
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การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน และพนักงานอยัการเป็นผูใ้ช้ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 สถานพินิจฯ มีมุมมองต่อปญัหาเด็ก เพื่อ
แก้ไขมากกว่าเน่ืองจากประสบการณ์ในเรื่อง
เด็ก โดยเฉพาะแต่ทัง้น้ีต้องมีองค์กรเอกชน
เขา้มาตรวจสอบดว้ย 

         0.1           0.5            -            -  

 หน่วยงานทัง้สองควรประสานกนัได้ข้อมูลที่
ครบถว้นและมากพอทีจ่ะวนิิจฉยัได ้

         0.2           1.0           -            -  

 อยัการมคีวามรูแ้ละความสามารถทีจ่ะกระทํา
ได ้

         0.1           0.5            -            -  

 ลดภา ร ะห น้ าที่ ข อ งห น่ วย ง านอื่ นๆ ใน
กระบวนการยตุธิรรม 

          -            -            -           1.5  

ไมส่มควร เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล          5.2           6.4          5.5           7.5  

 ขาดความเชื่อมัน่ในเจ้าหน้าที่ในเรื่องความ
ยตุธิรรม/ความโปรง่/คุณธรรมจรยิธรรม/ความ
ซื่อสตัยส์จุรติ 

         3.6           2.6           3.6            -  

 ควรเป็นหน้าที่ของศาลชํานัญพิเศษในการ
พจิารณาคด ีเพราะจะรอบคอบมากวา่ 

         3.3           1.1           3.6           2.9  

 เยาวชนที่กระทําความผดิไม่หลาบจํา อาจจะ
กระทาํความผดิซํ้า ไมเ่กรงกลวัต่อกฎหมาย 

         1.1            -           1.2            -  

 กระบวนการที่เยาวชนขึ้นสู่ศาลในท้ายสุด 
ศาลกไ็ม่ไดก้กัขงัเยาวชนอยู่แลว้ แต่ไดข้ึน้มา
รบัรู ้และปลกูจติสาํนึกในการคดิการใชช้วีติใน
อนาคต 

         0.4            -           0.4            -  

 เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์หรอืการอบรมที่
เหมาะสมเพยีงพอในการพจิารณาคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 ควรจะเป็นพนกังานสอบสวนและพนักงานอยัการ
เทา่นัน้ 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรเป็นไปตามกฎหมาย          0.4            -           0.4            -  

 ควรมหีน่วยงานกลาง คือ ศาลเป็นผู้วนิิจฉัย
อกีครัง้หน่ึง 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรใหบ้รรเทาเบาบาง แต่ไมถ่งึข ัน้ยตุ ิ          0.4            -           0.4            -  

 คดยีตุงิา่ยเกนิไป          0.4            -           0.4            -  

 ทางสถานพนิิจฯ ถงึแมจ้ะมผีูเ้ชีย่วชาญกบัเดก็และ
เยาวชน แต่กอ็าจจะตกลงเจรจาไดล้าํบาก และเป็น
การเพิม่งานใหท้างหน่วยงานทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

         0.4            -           0.4            -  
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การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน และพนักงานอยัการเป็นผูใ้ช้ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ ควรจะมีเพียง
อาํนาจในการเสนอความคดิเหน็วา่ควรสัง่ฟ้อง
หรือสัง่ไม่ฟ้อง และแจ้งความเห็นนัน้ไปยัง
พนักงานอัยการ ไม่ควรจะมีอํานาจในการ
กําหนดเวลาหรอืควบคุมตวัเด็ก แม้เด็กหรอื
เยาวชนจะยนิยอมกต็าม 

         0.4            -           0.4            -  

 เพราะอาจมคีุณและโทษต่อโจทก์และจําเลย
ได้ เพราะเท่าที่เห็น ผลงานของสถานพนิิจฯ
ไม่ประทบัใจในการจดัการดแูลเดก็เยาวชนให้
เป็นคนด ีมหินําซํ้ามบีางคดทีี่ถูกกนัในสถาน
พินิจฯ เด็กมีโอกาสพบปะกับเยาวชนที่มี
ประวตัทิารุน ได้เลยีนแบบพฤตกิรรมเช่นนัน้
มาดว้ย 

         0.4            -           0.4            -  

 การสัง่ควบคุมตัวหรือไม่เป็นดุลยพินิจของ
ศาล ดงันัน้เดก็ทีอ่ยูใ่นการควบคุมอาจจะไมไ่ด้
รบัความเป็นธรรมเมื่อเทยีบกบัเดก็ที่ถูกฟ้อง 
แต่ศาลไม่ได้ส ัง่ให้ควบคุมตัว อน่ึงศาลมีวิธี
พจิารณาคดแีตกต่างจากศาลผูใ้หญ่ ไมป่ฏบิตัิ
ต่อเดก็อย่างนักโทษ เป็นการสงเคราะห์ตาม
เจตนารมณ์ 

         0.1           0.5            -            -  

 มผีลกระทบต่อการจบักุมของเจา้หน้าทีต่ํารวจ
ทาํใหเ้กดิการไมอ่ยากจบัผูก้ระทาํผดิเพราะจบั
มาแลว้กม็กีารปลอ่ย 

         0.4            -           0.4            -  

 ยงัไมใ่ชก่ารพจิาณาคดขีองสถานพนิิจฯ          0.4            -           0.4            -  

 หน่วยงานสถานพนิิจ ยงัไม่สามารถดูแลงาน
ในภารกิจปกติได้(งานในหน้าที่ผ่านมายงัไม่
เป็นที่ยอมรับและยังต้องปรับปรุงอยู่มาก) 
ขาดความพร้อม กรณีอัยการเช่นเดียวกัน 
และยงัขาดความเขา้ใจในเรื่องเดก็ เท่าที่ผ่าน
มาอยัการมลีกัษณะเป็นนักกฎหมายมากกว่า
เป็นนกัสงัคมสงเคราะห ์

         0.4            -           0.4            -  

 อาจขดัต่อกระบวนการพจิารณาคด ี          0.4            -           0.4            -  

 ไมม่รีะบบตรวจสอบหรอืคานอาํนาจกนั          0.2           1.1            -            -  

 ควรเพิ่มหน่วยงานอื่นเข้าไปร่วมกบัสถานพินิจฯ 
ด้วยเช่น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่าย
ปกครองหรอืนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห ์

         0.1           0.5            -            -  
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การให้สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ
เยาวชน และพนักงานอยัการเป็นผูใ้ช้ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ปจัจุบนัซึ่งคนมเีงนิ และมอีํานาจจะสามารถ
ทาํผดิโดยไมต่อ้งรบัโทษ 

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นการกา้วลว่งอาํนาจตุลาการมากเกนิไป          0.1           0.5            -            -  

 ไมไ่ดเ้ยยีวยา แกไ้ขปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็          0.1           0.5            -            -  

 เดก็และเยาวชนยงัไมไ่ดม้กีารตรวจสอบใหแ้น่
ชัดว่ามีการกระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา
หรอืไม ่

         0.1           0.5            -            -  

 สถานพนิิจยงัไม่มสีถานที่และบุคลากรในการ
ฝึกอบรมเดก็ ขณะน้ีการฝึกอบรมเด็กจะต้อง
สง่ไปยงัศนูยฝึ์กอบรมฯ 

          -            -            -           1.4  

อื่นๆ         
 ไมม่ขีอ้มลู          9.2           7.1         10.0           5.9  

 เหมาะกบัคดบีางประเภท          4.0            -           4.8            -  

 ชุมชนจะได้เป็นผู้รบัทราบปญัหาและร่วมมอื
แกไ้ขแต่ควรใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย ไม่
คาํนึงถงึพรรคพวกของตนเอง 

         2.0            -           2.4            -  

 อยูท่ีดุ่ลยพนิิจและอยัการ          2.0            -           2.4            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.5           2.4            -            -  

 พรบ.จดัตัง้ศาลฯ ไดบ้ญัญตัขิ ัน้ตอนถงึการไม่
ฟ้องคดีไว้แล้วแต่ในทางปฏิบัติที่ไม่มีการ
นํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งจรงิจงั 

         0.5           2.4            -            -  

 ควรตอ้งดปูจัจยัอื่นประกอบดว้ย          0.5           2.4            -            -  

 สมควรแต่ควรมกีารรายงานใหศ้าลทราบเพื่อ
พจิารณาทบทวน 

          -            -            -           5.9  

 
จากตารางที่ 59 การให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพนักงาน

อยัการสัง่ไม่ฟ้องตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เป็นผูใ้ชม้าตรการพเิศษแทนการฟ้อง
คด ี 

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าสมควร รอ้ยละ 63.7 ไม่ตอบ รอ้ยละ 19.0   ไม่
สมควร รอ้ยละ 14.3 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.0 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่สมควร รอ้ยละ 51.5 ไม่
ตอบ ร้อยละ  25.5 ไม่สมควร ร้อยละ 19.6 และอื่นๆ ร้อยละ 3.4 ผู้อํานวยการส่วนใหญ่เห็นว่า
สมควร รอ้ยละ 63.2 ไมต่อบ รอ้ยละ  21.1 ไมส่มควร รอ้ยละ 11.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.9  
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ตารางที่ 60 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัผลการดําเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั ของ
สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการในปจัจุบนั 
 

ผลการดาํเนินการตามมาตรา 63 ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ดแีลว้ 42.0 26.8 44.3 41.5 
2. ไมม่ขีอ้มลู 32.3 51.7 29.4 35.1 
3. ไมต่อบ 15.8  9.9 16.6 18.2 
4. สมควรปรบัปรงุ 7.5 10.5  7.2  3.9 
5. อื่นๆ 1.5 -  1.7 - 
6.  เหน็วา่พนกังานอยัการไมม่อีาํนาจใน
การดาํเนินการ 

0.9  1.1  0.8  1.3 

  สมควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ไมร่ะบุเหตุผล          1.5           1.8           1.6            -  

 กําหนดขัน้ตอนใหม้กีารตรวจสอบโดยศาล/
ใหข้ออนุญาตศาล เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 

         0.7           2.1           0.4            -  

 สถานพินิจฯ ควรอยู่กับศาล เพื่อความ
สะดวกในการทํางานและการให้ความ
ชว่ยเหลอืเดก็ในดา้นต่างๆ 

         0.7            -           0.8            -  

 ทัง้สถานพินิจฯ และอัยการต้องให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกคดี อย่าเลือกปฏิบตัิ และ
ตอ้งถอืความยตุธิรรมเป็นหลกั 

         0.5           1.0           0.4            -  

 ควรมีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรนอกที่
เชีย่วชาญ/ควรใหค้ณะกรรมการสงเคราะห์เดก็
ตามม .35 เข้ามามีส่ วนร่ วมในการออก
ความเห็นร่วมอยัการหรอืผู้อํานวยการสถาน
พนิิจดว้ย 

         0.4           0.5           0.4            -  

 กฎหมายกําหนดให้ดูแลเด็ก  2  ปี  ถ้า
กลบัไปทําผดิซํ้าอกีเรากไ็ม่มมีาตรการใดๆ 
ดาํเนินการต่อ 

         0.3            -           0.4            -  

 ควรนํามาตราดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติ
ไดม้ากขึน้ 

         0.3           1.6            -            -  
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ผลการดาํเนินการตามมาตรา 63 ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 บรรจุพนักงานในสถานพินิจฯในแต่ละ
จงัหวดัใหค้รบถว้นตาม ม.36 และพนักงาน
อื่นตามกฎกระทรวง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ของหน่วยงาน 

         0.3            -           0.4            -  

 เพิม่เตมิขัน้ตอนการดาํเนินการ          0.3            -           0.4            -  

 ม.36 ใหอ้ํานาจผูอ้ํานวยการสถานพนิิจมาก
เกินในประเด็นที่มีอํานาจคุมตัวเด็กตาม
วรรคหน่ึง ควรจะให้เป็นคําพิพากษาของ
ศาลซึ่งได้ผ่านกระบวนการใช้มาตรการ
พเิศษไปแลว้ 

         0.3            -           0.4            -  

 สว่นมากพนกังานอยัการจะมขีอ้มลูไมม่ากพอ          0.3            -           0.4            -  

 หน่วยงานสถานพินิจ ยงัไม่สามารถดูแล
งานในภารกิจปกติได้(งานในหน้าที่ผ่าน
มายงัไม่เป็นที่ยอมรบัและยงัต้องปรบัปรุง
อยู่มาก)  ขาดความพร้อม กรณีอัยการ
เชน่เดยีวกนั และยงัขาดความเขา้ใจในเรื่อง
เด็ก เท่าที่ผ่านมาอยัการมลีกัษณะเป็นนัก
กฎหมายมากกวา่เป็นนกัสงัคมสงเคราะห ์

         0.3            -           0.4            -  

 ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูพ้พิากษาสมทบ          0.3            -           0.4            -  

 ให้มกีารแก้ไขกฎหมายหรอืขอ้จํากดัต่างๆ 
ให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเป็น
รปูธรรม 

         0.3            -           0.4            -  

 อยัการบางท่านไม่ได้ศึกษาข้อมูลของคด ี
บางครัง้ทําให้มีการตัง้คําถามที่ไม่ เอื้อ
เกีย่วขอ้งในการพจิารณาคด ี

         0.3            -           0.4            -  

 กฎหมายพเิศษให้อํานาจผอ.สถานพินิจฯ 
แต่เทา่ทีผ่า่นมายงัไมม่กีารดาํเนินการ 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรระบุประเภทของคดแีละลกัษณะคดใีห้
ชดัเจนวา่กรณีใดเขา้เงือ่นไขจะไดร้บัรูท้ ัว่ไป 

         0.1           0.5            -            -  

 คําสัง่ไม่ฟ้องของพนักงานอยัการน่าจะต้อง
เสนอให้อยัการสูงสุดหรืออัยการภาคทราบ
และตรวจสอบทบทวนอีกครัง้หน่ึงแล้วเสนอ
ใหศ้าลมคีาํสัง่ 

         0.1           0.5            -            -  

 ตัดข้อความที่เด็กหรือเยาวชนยินยอมอยู่ใน
สถานพนิิจฯ 

         0.1           0.5            -            -  
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ผลการดาํเนินการตามมาตรา 63 ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 แนวทางสมควรแตกต่างไปตามแต่ละพืน้ที ่
สงัคม วฒันธรรม 

         0.1           0.5            -            -  

 มาตราดงักล่าว น่าจะใช้ปจัจยัแก่การกระทํา
ความผิดอาญามีอัตราโทษจําคุกอย่างสูง
ตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหจ้าํคุกไมเ่กนิ 1 ปี 

         0.1           0.5            -            -  

 ให้หน่วยงานอื่นเขา้ร่วมพจิารณากบัสถาน
พินิจต้องอาจเป็นพนักงานสอบสวนหรือ
ฝ่ายปกครองหรอืนักสงัคมสงเคราะห์หรือ
นกัจติวทิยาและกรณีความผดิทีม่ผีูเ้สยีหาย
ต้องยนิยอมด้วยและควรเปิดช่องให้มกีาร
อุทธรณ์ คําสัง่ของพนักงานอัยการได้ 1 
ครัง้ เพือ่เป็นการถ่วงดุลอาํนาจ 

         0.1           0.5            -            -  

 เมื่อผอ.สถานพนิิจฯ   และอยัการสัง่ไมฟ้่อง
แล้ว หากเป็นไปได้ขอให้ "ไม่ให้เป็นที่สุด" 
โดยเมือ่อาํนาจสัง่ใหเ้ดก็หรอืเยาวชนนัน้ มา
สู่การพจิารณาคดีได้ใหม่ หากเยาวชนนัน้
ผดิเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

          -            -            -           3.9  

 อื่นๆ         
 ไมร่ะบุเหตุผล       0.7          -        0.9          -  

 ก่อนใชค้วรมมีาตรการทีจ่ะไมใ่หเ้ดก็กระทาํ
ความผดิซํ้าอกีรอบ 

      0.4          -        0.4          -  

 ควรใหพ้นกังานอยัการมบีทบาททีใ่กลช้ดิ
กวา่น้ี 

      0.4          -        0.4          -  

 
จากตารางที่ 60 ผลการดําเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล

เยาวชนและครอบครวั ของสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และพนกังานอยัการในปจัจุบนั 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 51.7 เหน็ว่าดแีลว้ รอ้ยละ 26.8 เหน็

ว่าสมควรปรบัปรุง รอ้ยละ 10.5 ไม่ตอบ รอ้ยละ 9.9 และเหน็ว่าพนกังานอยัการไม่มอีาํนาจในการ
ดาํเนินการ รอ้ยละ 1.1 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าดแีลว้ รอ้ยละ 44.3 ไม่มขีอ้มลู รอ้ยละ 29.4   ไม่
ตอบ รอ้ยละ 16.6 เหน็ว่าสมควรปรบัปรุง รอ้ยละ 7.2 อื่นๆ รอ้ยละ 1.7 และเหน็ว่าพนกังานอยัการไม่
มอีาํนาจในการดาํเนินการ รอ้ยละ 0.8 
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ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ดแีลว้ รอ้ยละ 41.5 ไมม่ขีอ้มลู รอ้ยละ 35.1 ไมต่อบ รอ้ย
ละ 18.2 เหน็ว่าสมควรปรบัปรุง รอ้ยละ 3.9 และเหน็ว่าพนกังานอยัการไมม่อีํานาจในการดาํเนินการ 
รอ้ยละ 1.3 

 
ตารางที ่61 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทใ์นศาลเยาวชนและครอบครวั 
 
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันทใ์น

ศาลเยาวชนและครอบครวั 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การใช้กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท ์ 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ม ี 83.2 72.2 84.7 88.1 
2. ไมม่ ี 11.3 22.6  9.8  6.6 
3. ไมต่อบ  5.5  5.2  5.5  5.3 
รปูแบบการใช้กระบวนการยติุธรรม     
เชิงสมานฉันท ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. การไกล่เกลีย่ระหวา่งผูเ้สยีหายและ
ผูก้ระทาํผดิโดยมคีนกลาง (Victim-
Offender Mediation) 

87.5 77.6 88.7 87.3 

2. การไกล่เกลีย่เพือ่เยยีวยาแกไ้ข  
(Healing Mediation) 

56.4 50.9 57.6 39.4 

3. การประชุมกลุ่มเพือ่เยยีวยาแกไ้ข  
(Healing Conference) 

26.2 12.8 28.3 11.3 

4. การประชุมกลุ่มครอบครวั  (Family 
Group Conferencing) 

25.5 8.2 28.3  4.2 

5. การประชุมกบัชุมชน (Community 
Conferencing) 

17.8  4.6 19.8  7.0 

6. การพจิารณาแบบลอ้มวง  
(Sentencing Circle) 

 4.7  0.7  5.2  5.6 

 
จากตารางที ่61 ผลการสาํรวจพบวา่ 
การใช้กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันทใ์นศาลเยาวชนและครอบครวั  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารใช ้รอ้ยละ 72.2 ไม่มี

การใช ้รอ้ยละ 22.6 และไม่ตอบ รอ้ยละ 5.2 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมี
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การใช ้รอ้ยละ 84.7 ไมม่กีารใช ้รอ้ยละ 9.8 และไมต่อบ รอ้ยละ 5.5 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ศาล
ทีต่นปฏบิตังิานมกีารใช ้รอ้ยละ 88.1 ไมม่กีารใช ้รอ้ยละ 6.6 และไมต่อบ    รอ้ยละ 5.3  

รูปแบบการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและ
ครอบครวั  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าใชก้ารไกล่เกลี่ยระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระทํา
ผดิโดยมคีนกลาง (Victim-Offender Mediation) รอ้ยละ 77.6 การไกล่เกลี่ยเพื่อเยยีวยาแกไ้ข 
(Healing Mediation) รอ้ยละ 50.9 การประชุมกลุ่มเพือ่เยยีวยาแกไ้ข (Healing Conference) รอ้ยละ 
12.8 การประชุมกลุ่มครอบครวั (Family Group Conferencing) รอ้ยละ 8.2 การประชุมกบัชุมชน 
(Community Conferencing) รอ้ยละ 4.6 อื่นๆ รอ้ยละ 3.9 และการพจิารณาแบบลอ้มวง 
(Sentencing Circle) รอ้ยละ 0.7 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าใชก้ารไกล่เกลีย่ระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํผดิ
โดยมคีนกลาง (Victim-Offender Mediation) รอ้ยละ 88.7 การไกล่เกลีย่เพื่อเยยีวยาแกไ้ข (Healing 
Mediation) รอ้ยละ 57.6 การประชุมกลุ่มเพื่อเยยีวยาแกไ้ข (Healing Conference) กบัการประชุม
กลุ่มครอบครวั (Family Group Conferencing) มจีาํนวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 การประชุมกบั
ชุมชน (Community Conferencing) รอ้ยละ19.8 การพจิารณาแบบลอ้มวง (Sentencing Circle) 
รอ้ยละ 5.2 อื่นๆ รอ้ยละ 0.9  

ผูอ้ํานวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าใชก้ารไกล่เกลีย่ระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระทําผดิโดย
มคีนกลาง (Victim-Offender Mediation) รอ้ยละ 87.3 การไกล่เกลีย่เพื่อเยยีวยาแกไ้ข (Healing 
Mediation) รอ้ยละ 39.4 การประชุมกลุ่มเพื่อเยยีวยาแกไ้ข (Healing Conference) รอ้ยละ 11.3  
การประชุมกบัชุมชน (Community Conferencing) รอ้ยละ 7.0 การพจิารณาแบบล้อมวง 
(Sentencing Circle) รอ้ยละ 5.6 การประชุมกลุ่มครอบครวั (Family Group Conferencing) กบัอื่นๆ มี
จาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 4.2    
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ตารางที ่62 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 
การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 

ในศาลเยาวชนและครอบครวั 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ใช ้ 55.3 77.4 52.4 46.1 
2. ไมต่อบ 38.1 12.1 41.7 43.4 
3. ไมใ่ช ้ 6.6 10.5 5.9 10.5 

  ไมใ่ช ้เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล       2.8        6.3       2.6        9.0  

 ยงัไมพ่บพฤตกิารณ์แหง่คดทีีส่มควรใช ้       1.9        2.7        1.7          -  

 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัเพยีงพอแก่การพพิากษาคดแีลว้       0.5        0.5        0.4          -  

 ยงัไม่มแีนวทางปฏบิตัทิ ัว่ประเทศ/ผูบ้รหิาร
ไมม่นีโยบายใหใ้ช ้

      0.5        0.5         0.4         1.5  

 ไม่มขีอ้มลูหรอืการรบัรายงานเฉพาะตวั ยงั
ไ ม่ มีห รือ ข าดก า ร เ อ า ใ จ ใ ส่ ห รือ ข าด
งบประมาณ บุคลากร 

      0.4          -        0.4          -  

 สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพพิากษาได้
ตามเหตุปจัจยัอยูแ่ลว้ 

      0.4          -        0.4          -  

 ทําให้คดีล่าช้า และมมีาตรการอื่นที่ใช้ได้ผล
มากกวา่ 

      0.1        0.5          -          -  

 ใช ้เพราะ         
 เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ ด้

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม บําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู
ให้กลับเป็นคนดี เพื่อใช้ประกอบในการ
ตดัสนิคดขีองผูพ้พิากษา 

       30.2        37.0        28.1          9.9 

 ไมร่ะบุเหตุผล         10.8         17.9           10.9        24.9  

 ใช้กิจกรรมเพื่ออบรม สร้างจิตสํานึกแทน
การลงโทษ 

         1.1           -           1.2           -  

 เป็นดุลพนิิจของศาล          0.6            -           0.8           1.4  

 การสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก และ
สาเหตุยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะทราบบุคลกิลกัษณะ
ของเด็กตลอดจนสาเหตุของการกระทํา
ความผิด นอกจากนัน้ยงัไม่แน่ใจว่าวิธีการ
สาํหรบัเดก็ในลกัษณะใดจงึจะเหมาะสมกบัเดก็ 

         0.4            -           0.4            -  
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การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 
ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เขา้ใจเจตนารมณ์ของมาตรา 95          0.4            -           0.4            -  

 ครอบครวัและชุมชนจะไดช้ว่ยกนัดแูล          0.4            -           0.4            -  

 เข้ากระบวนการเยียวยาแก้ไข เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันอบรม
แกไ้ข 

         0.4            -           0.4            -  

 เจตนารมณ์ของศาล ให้อภยัวนัน้ีดกีว่า แก้ไข
วนัหลงั 

         0.4            -           0.4            -  

 เฉพาะขอ้หาไม่รา้ยแรงและประวตัเิดก็ไม่มี
ขอ้เสยีหายรา้ยแรง 

         0.4            -           0.4            -  

 ดาํเนินตามกระบวนทศัน์ใหม ่          0.8            -           0.8            -  

 ต้องการให้เด็กที่ทําผิดจนถูกฟ้องมามี
บทเรยีนเพื่อจะไดท้ําผดิซํ้า และจะไดไ้ม่คดิ
วา่ศาลเยาวชนไดด้ว้ยลงโทษเดก็ 

         0.4            -           0.4            -  

 ในกรณีที่ผูก้ระทําความผดิทําโดยประมาท 
หรอืผูท้ีก่ําลงัอยู่ในความดูแลพเิศษ ใหก้ลบั
ตวั 

         0.4            -           0.4            -  

 ในคดทีีรุ่นแรงและเดก็อยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่สีย่งต่อการกระทําความผดิซํ้าๆ กนั และ
ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน รวมทัง้คอรบครัว
แตกแยกไม่สามารถจะนําเดก็และเยาวชน
ไปดแูลต่อ 

         0.4            -           0.4            -  

 ในปจัจุบนัศาลฯ ใชแ้นวทางแกไ้ข ฟ้ืนฟูฯ ก่อน
การพจิารณาคดตีาม ม.95 อยู่แลว้มากกว่าการ
สัง่ลงโทษจาํคุก 

         0.4            -           0.4            -  

 บางคดมีคีวามเหมาะสม กส็ามารถนํามาใช้
ได ้

         0.4            -           0.4            -  

 บางคดเียาวชนทําผดิโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 
หรือเยาวชนกําลังศึกษาเล่าเรียน หรือ
ประกอบอาชพีมัน่คงแลว้ 

         0.4            -           0.4            -  

 บางครัง้เป็นการกระทําความผิดไม่รุนแรง
เช่น คดีแข่งรถในถนนหลวง คดีละเมิด
ลขิสทิธิม์กีารดาํเนินการใหเ้ขา้ค่ายฝึกอบรม
กบัหน่วยงานทางทหาร,บวชเณร 

         0.4            -           0.4            -  

 ประหยดัเวลา และค่าใชจ้่ายและทาํใหเ้ดก็มี
สาํนึกตวัดขีึน้ 

         0.8            -           0.8            -  
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การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 
ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เป็นการนําทุกภาคส่วนของรฐัและเอกชน
มาร่วมกันแก้ไขปญัหาเด็กและเยาวชนที่
กระทาํผดิ 

         0.4            -           0.4            -  

 เป็นความผิดครัง้แรก และคดีที่ไม่มีความ
รนุแรง 

         0.4            -           0.4            -  

 เป็นแนวทางที่ดีและสามารถปฏิบัติได้/
เพือ่ใหก้ารพพิากษาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

         0.8            -           0.8            -  

 เพือ่ประโยชน์แก่ผูก้ระทาํผดิและผูเ้สยีหาย          0.7           1.5           0.4            -  

 มกีารติดตามต่อเน่ืองพเิศษ มกีารรายงาน
ตวัตามกาํหนดเวลา 

         0.4            -           0.4            -  

 มกีารออกคําสัง่ชัว่คราวก่อนมคีําพพิากษา
เดด็ขาด 

         0.4            -           0.4            -  

 มเีงือ่นไขแลว้แต่กรณี          0.4            -           0.4            -  

 ระหวา่งรอการกําหนดโทษเดก็และเยาวชนจะมี
ความเกรงกลวัที่จะกระทําผดิซํ้า หรอืมคีวาม
เชื่อฟงัมากกวา่พพิากษาไปแลว้ การตดิตามจะ
ตดิตามไดง้า่ยกวา่ 

         0.8            -           0.8            -  

 ให้มกีิจกรรมอื่นๆ เช่นค่ายคุณธรรม ค่าย
อนิทรยี ์

         0.4            -           0.4            -  

 แลว้แต่กรณี          0.3           1.5            -            -  

 การสง่ตวัไปอยู่ในสถานพนิิจ ระยะสัน้ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ การปฏิบัติธรรม 
การเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการที่
จดัขึน้ในโอกาสต่างๆ 

         0.1           0.5            -            -  

 เกีย่วกบัการกระทาํความผดิซํ้า          0.1           0.5            -            -  

 คดีที่จําเลยให้คําร ับสารภาพและเห็นว่า
จําเลยมพีฤตกิรรมไม่ถงึกบัรา้ยแรงแต่ต้อง
ลงโทษบ้าง เช่น ส่งไปอยู่สถานพินิจ 1 
เดอืน และจงึพพิากษาตดัสนิเพื่อมใิหจ้าํเลย
คดิวา่รบัสารภาพแลว้กแ็ลว้ ไมเ่หน็มอีะไร ทาํ
ใหม้โีอกาสทีจ่ะกลบัมากระทาํความผดิอกี 

         0.1           0.5            -            -  

 
 
 
 

    



341 
 

การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 
ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 คดทีี่จําเลยรบัสารภาพ และไม่ต้องสบืพยาน
ประกอบคําสารภาพจําเลยคดีเสร็จการ
พจิารณาซึง่ตอ้งมคีาํพพิากษาแต่เมื่อดปูระวตัิ
จําเลยและข้อเท็จจริงต่างๆ ของจําเลยนิสยั
ความประพฤติของจําเลยจากรายงานของ
สถานพนิิจแลว้หรอืควรขดัเกลานิสยัก่อนมคีํา
พพิากษากจ็ะใชอ้าํนาจตาม พ.ร.บ.เดก็ฯ  

         0.1           0.5            -            -  

 คดบีางเรื่องจําเลยมคีวามเสีย่งที่จะกลบัไป
กระทําความผิดซํ้าหรือไม่รู้สํานึกในการ
ก ร ะทํ า ผิ ด  ศ า ล จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ดัด นิ สัย
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อจะได้
อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขไม่สร้างความ
เดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

         0.1           0.5            -            -  

 คดียาเสพติดหรือคดีบางประเภทต้องใช้
ระยะเวลาเป็นองคป์ระกอบในการวนิิจฉยัคด ี

         0.1           0.5            -            -  

 ความผดิบางเรือ่ง และจาํเลยบางคน สามารถรอ
การลงโทษได้แต่จําเลยมกัไม่สํานึก การใช้
มาตรา 95 จะชว่ยดดันิสยัจาํเลยไดม้าก 

         0.2           1.0           -            -  

 เด็กบางประเภทกระทําความผิดที่ ไม่
ร้ายแรงนัก แต่เพื่อมใิห้เป็นเยี่ยงอย่างแก่
เด็กอื่นๆ และไม่ให้เด็กไปกระทําความผดิ
ซํ้าเพราะกลวัการลงโทษที่หนักกว่าน้ี การ
ใชม้าตรา 95 กเ็ป็นวธิทีีใ่ชก้บัเดก็พวกน้ีได ้

         0.1           0.5            -            -  

 ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตามพฤตกิารณ์ทัง้
ทางบวกและลบ วางเงื่อนไขให้ปฏิบตัิ เพื่อ
ประกอบดุลยพนิิจ กรณีไม่แน่ใจว่าสมควรใช้
วธิฝึีกอบรมหรอืวธิอีื่นใด ฯลฯล จะเหมาะสม
กว่ากัน  กรณีไม่สมควรส่งฝึก แต่ควรใช้
มาตรการพเิศษนอกจากการคุมประพฤต ิ 

         0.1           0.5            -            -  

 ต้องการทําให้หลาบจําโดยการควบคุมตวั 
ก่อนทีศ่าลจะใชดุ้ลพนิิจกาํหนดโทษ 

         0.2           1.0            -            -  

 ต้องการฝึกพฤติกรรมเด็กในชัน้ต้น โดย
ไม่ให้มีประวตัิว่าถูกฝึกอบรมในศูนย์ฝึกฯ 
ซึ่งอาจรบัพฤตกิรรมที่แย่จากผูท้ี่กระทําผดิ
อื่นในศนูยฝึ์ก 

         0.1           0.5            -            -  

 ตอ้งการใหผู้ก้ระทาํผดิไดม้เีวลาฝึกปฏบิตัติน          0.1           0.5            -            -  
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การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 
ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ตอ้งมกีารฝึกอบรมและฟ้ืนฟูเดก็ระบบหน่ึง
มฉิะนัน้จะไมไ่ดผ้ลในทางแกไ้ขพฤตกิรรมเดก็ 

         0.1           0.5            -            -  

 ในบางคดยีงัไม่สมควรส่งฝึกและอบรม แต่
ใชว้ธิกีารควบคุมตวัเพือ่ฝึกอบรมแทน 

         0.1           0.5            -            -  

 บางกรณียงัไม่สมควรใหจ้ําเลยต้องรบัโทษ
ถงึจาํคุก แต่กย็งัไมส่มควรปลอ่ยตวั 

         0.1           0.5            -            -  

 บางคด ีโดยใหผู้เ้สยีหายมารายงานตวั คุม
ความประพฤต ิ

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นการขดัเกลานิสยั          0.1           0.5            -            -  

 เป็นการยุ่งยากต่อตวัจําเลยและผู้ปกครอง
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

         0.1           0.5            -            -  

 เป็นวธิทีี่ได้ผลและลดปญัหาการกระทําผดิ
ของเยาวชนไดม้าก 

         0.1           0.5            -            -  

 พฤตกิารณ์ของคด ีอายุของเดก็ การศกึษาเล่า
เรียนของเด็ก การติดตามดูแลเด็กของ
ครอบครวั ฯลฯ หากเหน็ว่าเดก็น่าจะประพฤติ
ตวัดขีึน้กจ็ะใชว้ธิกีารตาม ม.95 

         0.1           0.5            -            -  

 เพื่อจําแนกการกระทําผิด และหาสาเหตุ
การกระทาํผดิ และหาแนวทางแกไ้ข ฟ้ืนฟู 

         0.1           0.5            -            -  

 เพือ่เยยีวยาแกไ้ขจาํเลยซึง่ตดิยาเสพตดิ หรอืเพื่อ
บาํบดัคามใจรอ้นของจาํเลยโดยสง่คา่ยอนิทรยี ์

         0.1           0.5            -            -  

 เพือ่ใหร้อบคอบก่อนพพิากษา          0.1           0.5            -            -  

 มคีวามจําเป็นในกรณีที่จําเลยมโีอกาสและ
การสุ่มเสี่ยงที่จะทําความผิดซํ้า และเพื่อ
ปราบจาํเลยในระดบัหน่ึง 

         0.1           0.5            -            -  

 มีความจําเป็นในบางกรณี เช่นการส่งเด็กและ
เยาวชนเข้ารับการบําบัดยาเสพติดก่อนมีคํา
พพิากษา 

         0.1           0.5            -            -  

 มปีระโยชน์กบัเดก็และเยาวชน          0.1           0.5            -            -  

 มปีระสทิธผิลมากกวา่หลงัพพิากษาคด ี          0.1           0.5            -            -  

 มปีญัหาเฉพาะเกี่ยวกบัเยาวชนแต่ยงัไม่ส ัง่
ฟ้องแต่กย็งัไมค่วรใหร้อการลงโทษ 

         0.1           0.5            -            -  

 เมื่อจําเลยรูส้กึสํานึกผดิบ้าง แต่ผู้ปกครอง
ไมเ่ชื่อและไมพ่รอ้มทีจ่ะรบัเดก็ไปดแูล 

         0.1           0.5            -            -  

 สง่ไปเขา้คา่ย          0.1           0.5            -            -  
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การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 95 
ในศาลเยาวชนและครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 สรา้งจติสาํนึก          0.1           0.5            -            -  

 สามารถแก้ไขเด็กได้และเด็กมักจะไม่
กลบัมากระทาํความผดิอกี 

         0.1           1.1            -            -  

 สามารถควบคุมเด็กและเยาวชนให้ปฏิบตัิ
ตามโปรแกรมที่ศาลกําหนดเพื่อบําบัด 
แก้ ไ ข  ฟ้ื น ฟู  ไ ด้ ดี ก ล่ า ว ก า รกํ า หนด
โปรแกรมหลงัมคีาํพพิากษาแลว้ 

         0.1           0.5            -            -  

 สามารถคุมความประพฤตจิําเลยก่อนมกีาร
พพิากษาทีเ่หมาะสม 

         0.1           0.5            -            -  

 สามารถป้องกัน แก้ไข เยียวยา บําบัด 
ฟ้ืนฟู และลงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนได ้

         0.1           0.5            -            -  

 ใหร้บัความเหน็จากสถานพนิิจและคุม้ครอง
เด็กว่าเ ป็นการสมควรที่จะนําเด็กและ
เยาวชนที่ร ับการขดัเกลานิสัยและความ
ประพฤตกิ่อนมคีาํพพิากษา 

         0.1           0.5            -            -  

 คดยีงัไม่สมควรที่จะมคีําพพิากษาเพื่อที่จะ
สอดสอ่งหรอืสบืเสาะขอ้มลูของเดก็เยาวชน
เพิม่เตมิก่อนทีจ่ะมคีาํพพิากษา 

          -            -            -           1.4  

 ดุลพนิิจของผูพ้พิากษา           -            -            -           1.4  

 ต้องการให้จําเลยได้รบัการอบรมพฤติกรรม
ในระยะสัน้ 

          -            -            -           1.4  

 เป็นการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูมากกวา่การลงโทษ           -            -            -           1.4  

 ผู้บริหารได้จัดทําโครงการและทดลองใช้
มาตรการพเิศษโดยศาลจะมคีําสัง่ใหเ้ลื่อนการ
พพิากษาคดีและให้ผู้พพิากษาสมทบออกไป
ประชุมพร้อมกบัผู้เสยีหาย ชุมชน เพื่อศกึษา
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมเดก็และเยาวชน 

          -            -            -           1.4  

 มุ่งการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนยิ่งกว่า
การลงโทษ 

          -            -            -           1.4  

 รบัรายคนจากสถานพนิิจฯว่าสมควรจะทําเด็ก
และเยาวชนเขา้รบัการขดัเกลานิสยัหรอืไม่ก่อน
มคีาํพพิากษา 

          -            -            -           1.4  
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จากตารางที ่62 การใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั  
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารใชม้าตรการพเิศษตาม

มาตรา 95 รอ้ยละ 77.4 ไม่ตอบ รอ้ยละ 12.1 และไม่ใช ้รอ้ยละ 10.5 ผูพ้พิากษาสมทบ ส่วนใหญ่
เหน็วา่ศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 รอ้ยละ 52.4 ไมต่อบ รอ้ยละ 41.7 
และไมใ่ช ้รอ้ยละ 5.9 ผูอ้ํานวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานมกีารใชม้าตรการพเิศษตาม
มาตรา 95 รอ้ยละ 46.1 ไมต่อบ รอ้ยละ 43.4 และไมใ่ช ้รอ้ยละ 10.5   
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ตารางที ่63 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัปญัหาและอุปสรรคการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชนและครอบครวั 
 

ปัญหาและอปุสรรคการใช้มาตรการ
พิเศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชน

และครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ไมม่ ี 47.5 60.6 46.0 38.2 
2. ไมต่อบ 38.5 16.8 41.3 50.0 
3. ม ี 14.0 22.6 12.7 11.8 
ม ีไดแ้ก่         
 ไมร่ะบุเหตุผล          2.1          2.9           2.2           1.7  

 คดลีา่ชา้ และคดคีา้งการพจิารณามากขึน้          1.5           2.2           1.3           3.4  

 ขาดงบประมาณ          1.1           0.5           1.3           1.7  

 ไม่มมีาตรการในการตดิตาม/ขาดผู้ตดิตาม
สอดสอ่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

         1.1           2.7           0.8            -  

 ในกรณีปล่อยตวัจําเลยชัว่คราว จําเลยไม่มี
ผูป้กครอง/ผู้ปกครองปิดบงัความประพฤติ
ของเดก็และเยาวชน 

         0.8            -           0.8            -  

 เดก็และเยาวชนมกีารกระทาํผดิซํ้า           0.8           0.5           0.8            -  

 หน่วยงาน /สถานที่จ ะรองรับ เด็กและ
เยาวชนทีก่ระทาํผดิยงัมไีมเ่พยีงพอ 

         0.7           5.0            -           1.7  

 เดก็และเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศกึษาเล่า
เรยีน อาจขาดตอนการศกึษา  

         0.6           1.6           0.4           1.7  

 กรณีส่งเดก็และเยาวชนเขา้สถานฝึกอบรม
ก่อนการตัดสินคดีอาจจะทําให้เด็กและ
เยาวชนที่ถูกส่งได้รบัการถ่ายพฤติกรรม
รุนแรงหรือเป็นภัยจากเด็กและเยาวชนที่
กระทาํผดิรนุแรงซึง่ไดร้บัโทษ 

         0.4            -           0.4            -  

 การปลอ่ยตวัก่อนกาํหนด          0.4            -           0.4            -  

 คูก่รณีไมม่าศาล          0.4            -           0.4            -  

 บางกรณีผู้เสยีหายไม่ได้รู้ถึงเหตุผลใน ม.
95 คดิวา่ผูก้ระทาํผดิไดร้บัการปล่อยตวั ทํา
ใหเ้กดิความเขา้ใจศาลผดิๆ  

         0.4            -           0.4            -  

 บางคด ีหน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
ใหข้อ้มลูมาไมช่ดัเจน และขาดความต่อเน่ือง 

         0.4            -           0.4            -  
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ปัญหาและอปุสรรคการใช้มาตรการ
พิเศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชน

และครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ผู้พิพากษาใช้วิธีควบคุมตัวเพื่อขัดเกลา
นิสยัความประพฤตเิป็นระยะเวลานานบาง
คดีระหว่าง 3 - 6 เดือน และคําสัง่ตาม
มาตรา 95 เป็นคําสัง่ระหว่างพิจารณา 
อุทธรณ์คําสัง่ไม่ได ้ผล คอื ทําใหศ้าลสงูไม่
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ใชดุ้ลพนิิจของศาลชัน้ตน้ 

         0.4           0.5           0.4            -  

 ผูพ้พิากษาและผูพ้พิากษาสมทบไม่สะดวก
ในการเข้าไปจัดการและใกล้ชิดเด็กและ
เยาวชนในสถานพนิิจฯ เพราะสถานพนิิจฯ
ไมไ่ดข้ึน้ตรงต่อศาลโดยตรง 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรให้ผู้พิพากษาสมทบมีโอกาสร่วม
พจิารณาดว้ย 

         0.4            -           0.4            -  

 ผู้ ร่ วมกระบวนการยุตธรรมไม่ เข้า ใจ
วัต ถุประสงค์  เช่น  ทนายให้ข้อมูลกับ
ลูกความไม่ตรงประเด็น หรือไม่ให้ความ
รว่มมอื เพราะเสยีผลประโยชน์ 

         0.4            -           0.4            -  

 ผูเ้สยีหายมกัจะไม่ยอมรบัโดยง่ายนัก ต้อง
ใช้เวลาพอสมควรในการเยียวยา รวมทัง้
ตอ้งมคีําตอบใหแ้ก่สงัคมและชุมชนทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้ง(สาํหรบับางคด)ี 

         0.4            -           0.4            -  

 มีบ้าง เช่น จดัให้มีการรายงานตัวก่อนที่จะ
ตดัสนิคด ีผูป้กครองและเดก็ไมเ่ขา้ใจไมม่าตาม
นดั จงึตอ้งมกีารออกมายใหม้าศาลและชีแ้จงให้
เยาวชนและผูป้กครองเขา้ใจ  

         0.4            -           0.4            -  

 ระยะ เวลาของการติดตามไม่ ได้ผล /
ระยะเวลาที่ให้เด็กและเยาวชนมารายงาน
ตวัหา่งเกนิไป  

         0.4           0.5           0.4            -  

 ยงัไม่มคีู่มอืทีเ่ป็นแนวการกําหนดชดัเจนว่า
ควรมีคดีประเภทใด  หรือลักษณะการ
กระทาํความผดิใดทีจ่ะใช ้ม.95 

         0.2           1.1            -            -  

 เด็กและเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ เช่น 
เดนิหนี ไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ 

         0.2           1.0           -            -  

 ขาดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิพากษา /           0.1           0.5            -            -  
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ปัญหาและอปุสรรคการใช้มาตรการ
พิเศษตามมาตรา 95 ในศาลเยาวชน

และครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ผูพ้พิากษา/เจา้หน้าที ่

 ครอบครวัของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน จึงเป็นการเพิ่มภาระด้าน
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

         0.1           0.5            -            -  

 ความไม่เข้าใจงานหรือวตัถุประสงค์ของ
การใช ้ม.95 อาจถกูมองวา่ทาํใหค้ดลีา่ชา้ 

         0.1           0.5            -            -  

 เดก็หรอืเยาวชนบางคนไม่มผีูป้กครองหรอื
บางคนไม่มารายงานตัว หรือทํากิจกรรม
ตามนดั อา้งวา่ตดิเรยีนบา้ง หลงลมืบา้ง 

         0.1           0.5            -            -  

 ผูพ้พิากษาบางคนไมเ่หน็ดว้ยทีจ่ะนํามาตรา
พเิศษ ม.95 มาใชก้บัคดทีีม่อีตัราโทษจาํคุก
อย่างสูง โดยเห็นว่าควรจะมีคําพิพากษา
ตัดสินโดยส่งเด็กและเยาวชนไปฝึกและ
อบรมอย่างเดยีว เพื่อมใิห้เดก็และเยาวชน
อื่นเอาเป็นเยีย่งอยา่ง 

         0.1           0.5            -            -  

 ไม่ควรนํามาใช้กบัคดทีี่มอีตัราโทษสูงหรอื
คดอุีกฉกรรจ์ ได้แก่ คดโีทรมเดก็หญิง คดี
ดงักล่าวต้องส่งตวัจําเลยไปฝึกอบรมให้มี
ความสํานึกในการกระทําผิดของตน เพื่อ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กําลังจะเป็น
เหยือ่ เพือ่มใิหม้พีฤตกิรรมเลยีนแบบ 

         0.1           0.5            -            -  

 ไมส่ามารถใชก้บัจาํเลยทีใ่หก้ารปฏเิสธ และ
หากมีการปฏิเสธต่อสู้ในชัน้อุทธรณ์ก็ไม่
สามารถนํามาใช้ในการเสนอการอ้างคํา
พพิากษาของศาลสูงได้ เพราะเป็นอํานาจ
ของศาลสูงโดยเฉพาะ ทําให้เด็กไมได้รบั
การปรบัปรงุแกไ้ขโดย ม.95 

         0.1           0.5            -            -  

 การดาํเนินการในสว่นน้ียงัขาดความรว่มมอื
จากชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้งและขาดความรูใ้น
การประชุมคู่พพิาท อกีประการหน่ึงยงัขาด
งบประมาณในการจ้างบุคลากรของศาลให้
ดําเนินการเป็นงานร่วมกับผู้พิพากษา
สมทบ 

          -            -            -           1.7  
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จากตารางที ่63 ปญัหาและอุปสรรคจากใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 ในศาล

เยาวชนและครอบครวั  
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าศาลทีต่นปฏบิตังิานไมม่ปีญัหาและอุปสรรคจาก

การใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 รอ้ยละ 60.6 ม ีรอ้ยละ 22.6 และไม่ตอบ รอ้ยละ 16.8 ผู้
พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าศาลที่ตนปฏบิตัิงานไม่มปีญัหาและอุปสรรคจากการใช้มาตรการ
พเิศษตามมาตรา 95 ม ีร้อยละ 46.0 ไม่ตอบ ร้อยละ 41.3 และม ีร้อยละ 12.7 ผู้อํานวยการส่วน
ใหญ่ไม่ตอบ รอ้ยละ 50.0 เหน็ว่าไม่มปีญัหาและอุปสรรคจากการใชม้าตรการพเิศษตามมาตรา 95 
รอ้ยละ 38.2 และม ีรอ้ยละ 11.8  
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ส่วนท่ี  8  การพฒันาระบบศาลเยาวชนและครอบครวัในภาพรวม 
 

ตารางที่ 64 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัระบบการคดัสรรผูพ้พิากษา เพือ่ไปดาํรงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั  
 

ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหมาะสมแลว้ 53.8 41.5 55.7 49.3 
2. เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ 20.5 25.3 20.0 14.7 
3. ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ 12.1 25.8  9.8 21.3 
4. ไมต่อบ 13.6  7.4 14.5 14.7 
เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ         

 ควรคดัสรรผูพ้พิากษาทีม่ปีระสบการณ์ดา้น
เดก็และเยาวชน เช่น มคีรอบครวั ถา้มบุีตร
ดว้ยยิง่ด/ีควรคดัเลอืกคุณสมบตัผิูเ้ชีย่วชาญ
คดพีเิศษโดยตรง ไมใ่ชร้ะบบอาวโุส 

         6.2          7.2          5.8          3.3  

 ควรจดัอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานก่อนออกไปปฏบิตัหิน้าที่ เช่น 
ความเข้าใจวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของศาลเยาวชนฯ /วธิกีารที่จะนํามาใช้กบั
เด็กและเยาวชนฯ /ความรู้ด้านจิต เวช 
จติวทิยา สงัคมสงเคราะห์ ด้านการบําบดั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟู 

         3.9           10.5           2.4      4.9  

 ไมร่ะบุเหตุผล          2.1           4.6           2.2            -  

 ระยะเวลาที่ปฏบิตัหิน้าที่ค่อนขา้งจะสัน้ทํา
ไมม่คีวามต่อเน่ืองดา้นนโยบาย 

        2.1            -           1.2            -  

 คัดสรรผู้พิพากษาผู้ที่มีความสนใจและมี
ความตัง้ใจที่จะแก้ปญัหาและฟ้ืนฟูเดก็และ
เยาวชนอยา่งแทจ้รงิ 

        2.2           2.0           2.1          3.3  

 ควรให้ดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนฯตาม
วาระอยา่งน้อย 2 ปีขึน้ไป 

         2.0           -           2.0            -  

 เป็นผูม้คีวามรกัเดก็ เมตตา มจีรยิธรรม คุณธรรม 
มจีติวทิยาเกีย่วกบัเดก็ เสยีสละเพือ่เดก็ 

         0.8            -           0.8            -  

 มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีวามเพยีบพรอ้มใน
การทาํดทุีกอยา่ง 

         0.8            -           0.8            -  

 ควรเพิม่ผูพ้พิากษา/ผูพ้พิากษาประจาํศาล          0.7            -           0.8            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ขวญัและกาํลงัใจ รวมทัง้สวสัดกิาร          0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารให้ความรูด้้านกฎมายเดก็ และการ
ทาํงานรว่มมอืกบัองคก์รของศาลเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 ความเขา้ใจการทาํงานระหวา่งผูพ้พิากษากบัผู้
พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดีควรถาม
ความคดิเหน็บา้งตามสมควร 

         0.4            -           0.4            -  

 ต้องการให้ผู้พิพากษาดํา รงตํ าแหน่ง
ต่อเน่ืองนานๆเพราะแต่ละท่านมาอยู่เพยีง 
1 ปีกย็า้ยไปศาลยตุธิรรมอื่นๆ 

         0.4            -           0.4            -  

 ดาํรงตาํแหน่งไมน้่อยกวา่ 3 ปี          0.4            -           0.4            -  

 ไ ม่ ค ว ร รั บ บุ ค ค ล ที่ อ ยู่ ใ น เ ค รื อ ข่ า ย
นักการเมือง  เพราะจะใช้อิทธิพลช่วย
ผูก้ระทาํผดิโดยเบีย่งเบนขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

         0.4            -           0.4            -  

 ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งควรอยู ่3 - 4 
ปี เพื่อติดตามผลเยาวชนและทําโครงการ
ต่อเน่ืองใหเ้สรจ็ 

         0.4            -           0.4            -  

 ลกัษณะนิสยัชอบช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตวั 
ให้ความร่วมมอืกบักิจกรรมหรอืเด็กไม่ฝืน
ความรูส้กึ เท่ากบัผูพ้พิากษาสมทบ/มนิีสยั
ผอ่นปรน 

         0.2           1.0           -            -  

 อบรมลกัษณะการสัง่งาน การพจิารณาคดี
เน่ืองจากเป็นคดีเฉพาะประเภท มีความ
ละเอยีดอ่อน 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรเพิ่มความรู้ และทกัษะเฉพาะทางแก ่ 
ผูพ้พิากษาทีม่ปีระสบการมาก่อน 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรใหผู้พ้พิากษาทีม่ปีระสบการณ์ในอาชพี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และก่อนดํารงตําแหน่ง
ควรเข้ารบัการอบรมให้ทราบเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรเป็นผูพ้พิากษาทีเ่ป็นหญงิ          0.1           0.5            -            -  

 คัดเลือกผู้พิพากษาที่มีจิตใจดีมีเมตตา 
ไม่ใช่อาศัยความเป็นผู้อาวุโสกว่าคนอื่น
อยา่งเดยีว 

         0.1           0.5            -            -  

 จาํนวนผูพ้พิากษาอยา่งน้อยละ ศาลละ 4 คน          0.1           0.5            -            -  

 อบรมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ          0.1           0.5            -            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

เยาวชนใหม้าก 
 ควรติดตามประเมินความเหมาะสมเป็น

ระยะๆ อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ารปรบัปรุง
หน้าทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

          -            -            -           1.6  

 ควรมคีวามพร้อมในการรบักิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น การ
อบรมเดก็เขา้คา่ย 

      0.1        0.5            -           1.6  

ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ควรคดัสรรผูพ้พิากษาทีม่ปีระสบการณ์ดา้น

เดก็และเยาวชน เช่น มคีรอบครวั ถา้มบุีตร
ด้วยยิ่งดี/มีความรู้ด้านการบําบัด แก้ไข 
ฟ้ืนฟู เป็นตน้ 

         2.7           2.7           2.9           2.8  

 ไมร่ะบุเหตุผล          2.5           9.3           1.7         12.9  

 ควรได้ร ับการฝึกอบรมในการพิจารณา
บําบัด  แก้ไข  และฟ้ืนฟู  จนครบตลอด
กระบวนการ /การอบรมเกี่ ยวกับการ
พจิารณาคดเีดก็และเยาวชน 

         0.9           0.5           0.8  2.8  

 เลือกผู้พพิากษาที่เป็นนักกิจกรรมมาประจํา
ศาลเยาวชนฯ 

         0.7            -           0.8            -  

 ควรคดัเลือกจากผู้ที่สมคัรใจจะไปทํางาน
ศาลเยาวชนฯ และจะต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบั
วิธีพิจารณาคดีเด็ก  และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัวธิกีารแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน 
และจติวทิยาเดก็ 

         0.7          2.1           0.4           1.4  

 ควรคิดว่าผู้พิพากษาที่มีใจรักเด็กและ
เยาวชนเข้าใจระเบียบกฎข้อบังคับและ
ปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนดว้ยความเมตตา
และเหน็ความสาํคญั 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรมาจากผู้พิพากษาที่มีจิตใจรกัห่วงใย
เยาวชนจรงิ โดยเฉพาะหวัหน้าศาล ตอ้งเคยผ่าน
การเป็นผูพ้พิากษาในศาลเยาวชนฯ มาก่อน 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรให้ผู้พพิากษาซึ่งรบัราชการมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 7 ปีจงึจะมาดาํรงตาํแหน่งได ้

         0.4            -           0.4            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เพราะผูพ้พิากษาที่จะไปดํารงตําแหน่งศาล
เยาวชน  ไม่ได้ผ่ านการฝึกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัคดีเด็กและเยาวชนมาก่อนทําให้
ขาดประสบการณ์ 

         0.4           2.7            -           1.4  

 เพิม่ผูพ้พิากษา          0.4            -           0.4            -  

 ให้เรียนรู้สงัคมของการเป็นอยู่ของสงัคม
การอยู่ ร่ วมกัน  ผู้พิพากษาสมทบและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการ
พจิารณาคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 ควรจัดอบรมก่อน  และไม่ควรกําหนด
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรเป็นผูพ้พิากษาทีผ่า่นงานมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 4 ปี          0.1           0.5            -            -  

 ควรมีก า รต ร วจสอบความ เ ข้ า ใ จถึ ง
เจตนารมณ์และภารกิจของศาลเยาวชน 
และมคีวามมุง่มัน่ต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษา
สมทบเพื่อใหเ้ขา้ใจปญัหาเยาวชนไดด้ ีและ
ไม่ควรกําหนดกรอบเวลาในการอยู่ ใน
ตาํแหน่งเพยีง 5 ปี ซึง่น้อยไป 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรมผีูพ้พิากษาประจาํศาลจาํนวน 4 คนขึน้ไป          0.1           0.5            -            -  

 ควรมีระบบการคัดเลือกเพื่อกลัน่กรอง
ความเหมาะสมกับหน้าที่ เพราะเป็นงาน
ละเอยีดอ่อน 

         0.1           0.5            -            -  

 โดยการอบรมให้เขา้ใจวตัถุประสงค์ปญัหา
และการแกไ้ขอยา่งแทจ้รงิ 

         0.1           0.5            -            -  

 

จากตารางที ่64 ระบบการคดัสรรผูพ้พิากษา เพื่อไปดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชน
และครอบครวัในปจัจุบนั  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแล้ว รอ้ยละ 41.5 ไม่เหมาะสม ควร
ปรบัปรุงรอ้ยละ 25.8 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสว่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ รอ้ยละ 25.3 และ
ไมต่อบ รอ้ยละ 7.4 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็วา่เหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 55.7 เหมาะสมแลว้ แต่ควร
เพิม่เตมิ รอ้ยละ 20.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 14.5 และไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 9.8  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 49.3 ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรุง 
รอ้ยละ 21.3 เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ กบัไมต่อบ มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็น รอ้ยละ 14.7 
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ตารางที่ 65 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกบัระบบการคดัสรรผูพ้พิากษาสมทบ เพื่อไปดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครวัใน
ปจัจุบนั  
 

ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหมาะสมแลว้ 52.2 54.1 52.4 37.7 
2. เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ 31.2 20.6 32.8 28.6 
3. ไมต่อบ  9.8  8.5  9.8 16.9 
4. ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ  6.9 16.8  5.1 16.9 

 เหมาะสมแลว้ แต่ควรเพิม่เตมิ ดงัน้ี         
 ไมร่ะบุเหตุผล          7.1          10.7          6.3          10.5  
 ควรจะเป็นผูท้ีม่เีวลา มคีวามเสยีสละ ความ

มุง่มัน่ทุม่เทในการทาํงาน 
         6.7           4.5          7.2           6.0  

 ควรเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องจิตวิทยาเด็ก/
สงัคมสงเคราะห์/กฎหมาย/กระบวนการที่
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         3.7          1.0           3.6       1.5  

 ควรมาจากหลายสาขาอาชพี เช่น จติวทิยา/ 
อาจารย์ (ครู)/ สาธารณสุข /สงเคราะห์/
สงัคมศาสตร ์

         1.6           0.5           1.6          1.5  

 เป็นผูท้ีม่ทีศันคตทิีด่เีกีย่วกบัพฤตกิรรมเดก็ 
มใีจรกัเดก็และเยาวชน 

         1.3         0.5           1.2           -  

 ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเด็กและ
เยาวชน เชน่ การมคีรอบครวั 

         1.2           0.5          1.2            -  

 บุคคลทีม่คีวามพรอ้มหลายดา้น          1.2            -           1.2            -  

 ดจูากประวตัสิว่นตวั กลัน่กรองใหม้าตรฐาน
เหมือน พ .ศ.2541/คัดสรรโดยละเอียด
ละเอยีดกวา่น้ี 

         1.1            -           1.2          1.5  

 อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์นับถึงวนัปิดรบั
สมคัร 2 มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ียกเว้น  
ผูท้ีเ่คยเป็นผูพ้พิากษาสมทบมาก่อนแลว้ 

         1.1            -           1.2            -  

 ควรคดัสรรบุคคลทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่          0.6            -           0.8            -  

 สรรหาผูท้ีม่วีสิยัทศัน์เกีย่วกบัการแกป้ญัหาเดก็          0.5           1.0           0.4            -  

 กาํหนดดา้นอายแุละวฒุกิารศกึษา          0.4            -           0.4            -  

 ควรคดัเลอืกขา้ราชการครบูาํนาญใหม้ากกวา่น้ี           0.4            -           0.4            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ควรคดัสรรผูท้ีม่จีติอาสา และมใีจใหก้บังานจรงิ          0.4            -           0.4            -  

 ควรคดัสรรผูห้ญงิใหม้ากขึน้          0.4            -           0.4            -  

 ควรจะมกีารใหค้ะแนนในการทําหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาสมทบแต่ละท่านเพื่อใช้ในการ
รบัสมคัรในสมยัถดัไป 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรให้ผู้พพิากษาสมทบเดิมมสี่วนร่วมใน
การคดัสรร เพราะผู้พพิากษาสมทบเดมิจะ
มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการคดัเลอืก 

         0.4            -           0.4            -  

 คดัสรรผูท้ีจ่ติใจโอบออ้มกวา้งขวาง พรอ้มที่
ช่วยเหลอืเยาวชน ระวงัผู้ที่จะมาหารายได้
และผลประโยชน์ 

         0.4            -           0.4            -  

 จาํนวนสภุาพสตรใีหเ้ท่ากบัสภุาพบุรุษ และ
จํานวนควรเพิ่มตามสดัส่วนคดีแต่ละศาล  
(3 จงัหวดัชายแดน) 

         0.4            -           0.4            -  

 ดา้นบุคลกิภาพ ความพรอ้มของครอบครวั          0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารสอบขอ้เขยีน แลว้ควรมรีะบบการ
ประ เมินความสามารถด้านจิตวิทยา
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรมบุีคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 1 
ทา่นในการสอบสมัภาษณ์ 

         0.4            -           0.4            -  

 เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์หรอืเข้าใจเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมเดก็และเยาวชนตามสมควร และ
กรณีทีเ่ป็นผูพ้พิากษาสมทบอยูแ่ลว้ ไม่ควร
มกีารคดัสรรผูส้มคัรใหม ่ 

         0.4            -           0.4            -  

 พจิารณาจากผลงาน          0.4            -           0.4            -  

 ระยะเวลาที่ทําการคดัเลอืกไม่ควรยาวนาน
เกนิไป 

         0.4            -           0.4            -  

 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งควรมี
ระยะเวลา  5 - 6 ปี  ในแต่ละวาระเพื่อ
ตดิตามผลงานของเยาวชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

         0.4            -           0.4            -  

 วุฒิการศึกษา ขัน้ตํ่ าอย่างน้อยต้องจบ
ปรญิญาตร ี

         0.4            -           0.4           1.5  

 ให้เพิม่อายุการปฏบิตังิานไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทุกตาํแหน่ง 

         0.4            -           0.4            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 การกลัน่กรองมีความเข้มข้น การปลูกฝงั
ทศันคดทีีเ่ขม้แขง็ 

         0.1           0.5            -            -  

 การเลอืกประธานสมทบควรใหม้วีาระ และ
ใหอ้าํนาจหวัหน้าศาลเป็นผูค้ดัเลอืกได ้

         0.1           0.5            -            -  

 ควรจะให้คณะผู้พพิากษาซึ่งได้ปฏิบตัิงาน
ในศาลฯ ร่วมสมัภาษณ์ผูพ้พิากษาสมทบที่
ยื่นใบสมัครเข้ามาทําหน้าที่ผู้พิพากษา
สมทบในศาลของตนเองดว้ย 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรลดอัตราส่วน  ผู้พิพากษาสมทบที่
ประกอบธุรกิจให้น้อยลง เพราะบุคลิกไม่
เหมาะเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้อ้งการปรบัตวั 

         0.1           0.5            -            -  

 ความละเอียดของข้อมูลเชิงลึกและการ
พจิารณาโดยหลกัธรรม 

          -            -            -           1.5  

 คุณวุฒทิางด้านประสบการณ์เกี่ยวกบัเด็ก
และเยาวชนมากขึน้ 

          -            -            -           1.5  

 อยากให้มจีิตใจในการมุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูเยยีวยา 
มากกวา่เดมิ 

          -            -            -           1.5  

 อย่าเลือกโดยสร้างเงื่อนไขมาก ทําให้เรา
เสียคนที่อยากจะทํางานด้านน้ีไปโดยไม่
จาํเป็น 

          -            -            -           1.5  

ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ควรใหโ้อกาสผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มี

ความตัง้ใจ เสยีสละ ได้รบัการคดัสรรเป็น
อยา่งมาก 

         2.5           5.0          1.9          4.8 

 ไมร่ะบุเหตุผล          2.2          7.6           1.4           7.6  

 ควรคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามพรอ้ม          0.5           0.5           0.5            -  

 ควรคัด เ ลือกผู้ที่ มีค รอบครัวสมบู ร ณ์
มากกวา่ผูท้ีม่คีรอบครวัแตกแยก 

         0.4            -           0.5            -  

 คดัเลอืกบุคคลที่เป็นนักวชิาการมาทํางาน
ดา้นเดก็และเยาวชนจาํนวนประมาณ 70% 

         0.4            -           0.5            -  

 โดยมหีลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่ชดัเจนและ
ปฏบิตัจิรงิตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คณะกรรมการ
ควรจะมาจากสว่นกลางเป็นหลกั 

         0.4            -           0.5            -  

 กรรมการที่ทําหน้าที่คดัสรร ควรเป็นผู้ที่เคย
ทาํงานทีศ่าลเยาวชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

         0.1           0.5            -            -  
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ระบบการคดัสรรผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ผู้พพิากษาสมทบเดมิควรพจิารณาผลงาน
ประกอบด้วย  ประธานและกรรมการควร
เป็นอธิบดีผู้พพิากษาในศาลเด็กฯ ไม่ควร
เป็นบุคคลภายนอก 

         0.1           0.5            -            -  

 เขา้ใจระบบกฎหมายเยาวชนและครอบครวัดว้ย          0.1           0.5            -            -  

 คนทีม่อีํานาจคดัไม่ใช่คนในพืน้ที ่จงึคดัคนไม่
มศีกัยภาพ คดัคนมศีกัยภาพที่ดีออกโดยตก
เรื่องคุณสมบตัิต่างๆ ซึ่งเป็นปญัหารองมาก
จากการทาํงานจรงิ 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรคัดเลือกโดยแบ่งตามสายอาชีพที่มี
สดัส่วนจะได้สมทบที่มหีลายอาชพี เพราะ
บางครัง้ไม่มสีมทบบางอาชพีที่จําเป็นต้อง
ใชง้านมาเป็นเลย 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรจะระบุใหท้่านหวัหน้าศาลคนเดมิทีย่า้ย
ไปแล้วเป็นกรรมการในการคัดเลือกด้วย 
รวมทัง้ให้ผู้พพิากษาซึ่งอาวุโสในศาลเป็น
กรรมการด้วย ส่วนใหญ่หวัหน้าศาลจะอยู่
ศาลเยาวชนเพียง 1 ปี ถ้ามีการสอบผู้
พพิากษาสมทบ หวัหน้าศาลท่านใหม่ส่วน
ใหญ่ไมท่ราบขอ้มลูผูพ้พิากษาสมทบ 

         0.1           0.5            -            -  

 ไม่หลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ของแต่
ละจงัหวดั 

         0.1           0.5            -            -  

 ให้มีบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ
มารว่มเป็นกรรมการในการคดัเลอืกดว้ย 

         0.1           0.5            -            -  

 กาํหนดหลกัเกณฑม์ากเกนิไป           -            -            -           1.6  

 ควรใชเ้กณฑก์ารพจิารณาลกัษณะเดยีวกนั
กบัการคดัเลอืกผูพ้พิากษาสมทบ 

          -            -            -           1.6  

 โดยให้อธิบดีผู้พพิากษาภาคเป็นผู้คดัสรร 
เ น่ืองจากปจัจุบันอธิบดีภาคดูแลศาล
เยาวชนฯ จงัหวดัอยูแ่ลว้ 

          -            -            -           1.6  

 
จากตารางที่ 65 ระบบการคดัสรรผูพ้พิากษาสมทบ เพื่อไปดํารงตําแหน่งในศาล

เยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 54.1 เหมาะสมแลว้ แต่

ควรเพิม่เตมิ รอ้ยละ 20.6 ไมต่อบ รอ้ยละ 16.8 และไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 8.5  
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ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 52.4 เหมาะสมแลว้ แต่ควร
เพิม่เตมิ รอ้ยละ 32.8 ไมต่อบ รอ้ยละ 9.8 และไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 5.1 

 ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ  37.7 เหมาะสมแลว้ แต่ควร
เพิม่เตมิ รอ้ยละ 28.6 ไมเ่หมาะสม ควรปรบัปรงุ กบัไมต่อบมจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 16.9 
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ตารางที่ 66 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัรปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา  
 

รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ  รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมค่วรปรบัปรงุ 38.5 32.2 40.0 21.0 
2. ไมต่อบ 34.6 11.6 37.5 48.7 
3. ควรปรบัปรงุ 26.9 56.2 22.5 30.3 
ควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ไมร่ะบุเหตุผล         10.0        22.0          9.6         19.5 

 ควรจัดอบรมความรู้ทางจิตวิทยา/สงัคม
สงเคราะห์/จิตเวชเด็ก/เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน/ความรู้ความเข้าใจถึงปรชัญาคดี
เดก็ ในผลงานแกไ้ขฟ้ืนฟู 

         3.3          7.6          2.0         3.0  

 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปจัจุบนั 

         2.4           1.6           2.5           1.5  

 อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกบัเรื่องการพิจารณา
พิพ า กษ า คดี เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน  แ ล ะ
ครอบครวั/การใช้ดุลพนิิจในการลงโทษหรอื
วธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชน 

         1.7           3.6           1.2            1.5  

 จดัฝึกอบรมผู้พพิากษาที่ดํารงตําแหน่งใน
ศาลเยาวชนฯ ก่อนไดร้บัตาํแหน่ง 

         1.0          5.7            -            -  

 ควรเพิ่มการดูงานในสถานที่/โครงการที่
ประสบความสาํเรจ็ 

         0.9           1.0           0.8            -  

 หลกัสตูรการวางตวัและการทาํงานรว่มกบัผู้
พพิากษาสมทบ 

         0.8           0.5           0.8            -  

 อบรมให้ความรู้ และความเข้าใจในการ
ทํางานในศาลพิเศษ/การฝึกและการเรียนรู้
หลกัสตูรตุลาการ 

         0.8            -           0.8            -  

 หลกัสตูรทีอ่บรมควรมหีลากหลายมากกวา่น้ี           0.5           0.5           0.4            -  

 การเขียนแผน และบริหารโครงการด้าน
กจิกรรม 

         0.4            -           0.4            -  

 ขาดมาตรฐาน เช่น การปรบัระดบัความรู ้
ควรมีการระดมสะมอง  เพื่ อหาความ
ตอ้งการในการพฒันา ขัน้ตน้ ขัน้กลาง และ
ขัน้สงู 

         0.4            -           0.4            -  
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รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ  รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ควรประชุม แลกเปลี่ยน หรือแผนปฏิบัติ
งานของผู้พิพากษาในภาคเดียวกัน หรือ
สว่นกลางปีละ1 ครัง้ 

         0.4            -           0.4            -  

 หลกัสตูรพฒันาบุคลกิภาพ          0.4            -           0.4            -  

 ควรใหม้กีระบวนทศัน์ต่างๆใหม้ากขึน้          0.4            -           0.4            -  

 ทาํงานในเชงิรกุ          0.4            -           0.4            -  

 ในเรื่องการดําเนินชวีติจรงิของทุกชนชัน้ให้
มากกวา่น้ี 

         0.4            -           0.4            -  

 ป ัจ จุ บัน ผู้ พิพ ากษ าแ ต่ ล ะท่ า นมีก า ร
ปฏิบัติการแตกต่างกันไปตามความถนัด
และความสามารถ ไม่เหมือนกัน ทําให้ผู้
พิพ ากษาสมทบต้ อ งป รับตัว ต าม ให้
สอดคล้อ ง  แต่ที่ จ ริงควรจะมีรูปแบบ
เดียวกนั เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบมีความ
ชดัเจนในการทาํงาน 

         0.4            -           0.4            -  

 เวลาในการฝึกอบรมควรเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

         0.4            -           0.4            -  

 จดัใหม้กีารฝึกอบรมร่วมกนัทัง้สามฝ่าย (ผู้
พพิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ เจา้หน้าทีศ่าล) 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารฝึกอบรมเป็นระยะ/อบรมใหค้วาม
รู้อยู่เสมอ/ควรมีการอบรมทุกๆ 3 เดือน 
เพือ่ใหม้จีติสาํนึกในการปฏบิตัหิน้าที ่

         0.3           1.5           -            -  

 ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน /
กฎระเบยีบทัง้หลายที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็และ
เยาวชน/แนะแนวทางการใชก้ฎหมายเดก็ 

         0.3           1.5           -            -  

 ในเรื่องกิจกรรม แก้ไข บําบดัฯ และสร้าง  
ผู้พิพากษาให้เป็นผู้ชํานาญการเรื่องเด็ก 
โดยทาํงานอยา่งมอือาชพี 

         0.2           1.0            -            -  

 ทุกดา้นเกีย่วกบังานและองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม          0.2           1.0           -            -  

 มกีารอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ของผูพ้พิากษาศาลเยาวชน/เพิม่วธิกีารและ
แนวทางการทาํงานในศาลเยาวชน 

         0.2           1.0           -            -  

 อบรมเรื่องการบนัทกึคาํพยาน/การเขยีนคํา
พพิากษา  

         0.1           0.5            -            -  
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รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ  รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ควรเน้นยํ้าให้เข้าใจเจตนารมณ์ของการ
จดัตัง้ศาลเยาวชน และกระบวนการแก้ไข
ฟ้ืนฟูทีเ่หมาะสมต่อสงัคมไทย 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรแบ่งการอบรมเป็นหลายดา้นอย่างน้อย 
3  วันมีก า รอบรมทั ้ง ภ าคทฤษฎีแล ะ
ภาคปฏิบัติเสริมบ้าง และเชิญหน่วยงาน
ต่ า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข้อ งมา ร่ วมอบรม เพื่ อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 

         0.1           0.5            -            -  

 ชีเ้สนอแนะใหผู้พ้พิากษาทราบเกีย่วกบัการ
ปฏิบตัิงานทัง้งานหน้าที่ และงานกิจกรรม
อื่นๆ ซึ่งต้องประสานกับบุคคลอื่นๆ เช่น  
ผูพ้พิากษาสมทบ บุคคลภายนอก 

         0.1           0.5            -            -  

 ต้องมหีลกัสูตรที่ชดัเจน หรอืการฝึกอบรม
อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการฝึกอบรม  
ผู้พิพากษาศาลชั ้นต้น  หรือหลักสูต ร 
เลขานุการศาล เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         0.1           0.5            -           1.5  

 เป็นสมัมนาวชิาการและเทยีบต่างประเทศมี
วธิบีาํบดั ฟ้ืนฟู อยา่งไร 

         0.1           0.5            -            -  

 เพิม่ระยะเวลาการอบรมใหเ้หมาะสม          0.1           0.5            -            -  

 ใหม้คีวามเป็นมาตรฐานในวธิปีฏบิตัหิลกัๆ          0.1           0.5            -            -  

 หลกัสตูรเน้นการปฏบิตัจิรงิ          0.1           0.5            -           1.5  

 เ มื่ อ มีก า รแก้ ไ ขหรือ ออกกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ควรมกีารอบรมสมัมนาใหค้วามรู้
ก่อนกฎหมายจะมผีลบงัคบั 

         0.1           0.5            -            -  

 ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
เท่านัน้แต่ควรเป็นเรื่องที่ผู้พพิากษาควรรู้
หรอืตอ้งรูแ้ละควรมกีารอบรมดา้นจรยิธรรม
ดว้ยเพือ่กระตุน้เตอืนไมใ่หห้ลง 

         0.1           0.5            -            -  

 ให้มคีวามสํานึกในความสําคญัขององค์กร 
ความสาํนึกในหน้าทีแ่ละความถ่อมตน 

         0.1           0.5            -            -  

 ใหเ้หน็เลยวา่ศาลเดก็ไมเ่หมอืนผูใ้หญ่          0.1           0.5            -            -  

 อบรมเฉพาะทาง โดยเฉพาะในศาลที่เด่น
ทัง้ทฤษฎ ีและปฏบิตั ิและประเมนิผล 

         0.1           0.5            -            -  

 ควรกาํหนดแผนการฝึกอบรม และหลกัสตูรทีช่ดัเจน           -            -            -           1.5  
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จากตารางที่ 66 รูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกบัการ
พฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษา 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรปรบัปรุง รอ้ยละ  56.2 ไมค่วรปรบัปรุง   
รอ้ยละ 32.2 และไมต่อบ รอ้ยละ 11.6 ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ควรปรบัปรุง รอ้ยละ 
40.0 ไมต่อบ รอ้ยละ 37.5 และควรปรบัปรุง รอ้ยละ 22.5 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่ไมต่อบ รอ้ยละ 
48.7 ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 30.3 และไมค่วรปรบัปรงุ รอ้ยละ 21.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



362 
 

ตารางที่ 67 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัรปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ  
 

รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ควรปรบัปรงุ 56.7 54.6 57.0 53.2 
2. ไมค่วรปรบัปรงุ 29.2 26.4 30.2 10.4 
3. ไมต่อบ 14.1 19.0 12.8 36.4 
ควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ไมร่ะบุเหตุผล     15.7        25.6        15.1        26.1 

 เน้นจิตวทิยาเด็ก/สงัคมสงเคราะห์/การใช้
วาทศลิป์ 

       5.3          3.5           4.9          6.0  

 ควรเน้นการอบรมให้ผู้พิพากษาสมบท
เขา้ใจบทบาทและอาํนาจหน้าทีข่องตน 

       5.2          4.0         4.4   4.5  

 เ น้ น ด้ า น คุณ ธ ร ร ม /จ ริย ธ ร ร ม /ค ว าม
ประพฤต/ิการวางตวั/การดํารงตน/การสรา้ง
จติสาํนึก 

      4.7          4.5          4.1 3.0  

 ควรมีการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ/อบรม
เป็นระยะๆ/ จดัอยา่งน้อยปีละ 3 - 4 ครัง้  

       4.4          2.5          4.1           1.5  

 ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย/กฎหมายใหม่ๆ/
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

       3.4          2.1           3.3           -  

 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปจัจุบนั 

       3.1          0.5           3.4            -  

 อบรมการจําแนก/การแกไ้ข บําบดั ฟ้ืนฟู 
และตดิตามผลอยา่งเป็นระบบทีช่ดัเจน 

      2.2          3.0          1.6            1.5  

 ควรจดัหลกัสตูรอบรมใหม้ากกวา่น้ี        1.2           -          1.2           -  

 ควรมกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร         1.1            -           1.3            -  

 ตามที่ สํ านัก งานศาลยุติธ ร รม เห็นว่ า
เหมาะสม 

       1.1            -           1.2           -  

 เน้ือหาหลกัสตูร ควรใหส้อดคลอ้งกบัหน้าที่
และการปฏิบัติของผู้พิพากษาสมทบ
โดยเฉพาะ 

       0.8            -           0.8            -  

 ควรกําหนดหลักสูตรให้ชัดเจนและปรับ
หลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูพ้พิากษา
สมทบ 

       0.8            -           0.8            -  
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รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ศกึษาดงูาน 0.8 - 0.8 1.5 

 เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการพิจารณาคด ี
การใชดุ้ลพนิิจ 

       0.6           1.0           0.4            -  

 การเขยีนแผน และบรหิารโครงการดา้น
กจิกรรม 

       0.4            -           0.4            -  

 การพฒันางานของผูพ้พิากษาสมทบควรจะ
มผีลงานทีเ่ป็นจรงิ และนํามาใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการคดัเลอืกคราวต่อไป ควรมขีอ้กําหนด
ให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษา
สมทบเป็นหวัขอ้ทีบ่งัคบัใหจ้ดัทาํ 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารอบรมหลกัสตูรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาการปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ 
เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการในการปฏบิตัเิป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนั 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารฝึกอบรมเชงิบูรณาการ โดย
มุง่เน้นใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรจะให้ผู้พิพากษาสมทบได้เข้ารบัการ
อบรมทุกกรณีทีศ่าลมกีารจดัฝึกอบรม 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรจดัเป็นสมัมนากลุ่มย่อย การสมัมนา/
ประชุมประจาํปี มคีนมากเกนิไปไมไ่ดผ้ล 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรประชุม แลกเปลีย่น หรอืแผนปฏบิตัิ
งานของผูพ้พิากษาสมทบในภาคเดยีวกนัที่
โอกาสอาํนวย 

  
0.4  

          -           0.4            -  

 ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการจําแนก การบําบดั
แกไ้ขฟ้ืนฟู ไกล่เกลีย่ โดยสง่ไปอบรมใน
สถานทีอ่บรม เชน่ กทม. หรอืของภาค เป็น
ทมีละ 2 - 3 คน ทุก 3 - 6 เดอืน เป็นตน้ 
หมุนเวยีนกนัไปอยา่งน้อยคนละ 3 - 4 วนั
อบรมจากผูช้ํานาญพเิศษ เช่นอบรมการ
ไกลเ่กลีย่ที ่กทม. โดยทมีงานผูพ้พิากษา 

       0.4            -           0.4            -  

 ควรมหีลกัสูตรใหค้วรปฏบิตังิานเขา้ถงึเดก็
และเยาวชนใหม้ากขึน้ 

       0.4            -           0.4            -  

 จดัแบ่งการอบรมเป็นกลุ่มย่อย ใหม้กีารอบรม
หลายครัง้/ปี แนะนําหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดแูลเดก็ใหม้ปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้ เพื่อให้

       0.4            -           0.4            -  
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รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ผูพ้พิากษาสมทบเลอืกดว้ยตนเอง 

 ทาํงานชว่ยเหลอืหลงัปลอ่ยตวัอยา่งใกลช้ดิ        0.4            -           0.4            -  

 ทาํงานในเชงิรกุ        0.4            -           0.4            -  

 ใหแ้ต่ละศาลวางแผนการอบรม ว่าต้องการ
การอบรมเรื่องอะไรบา้งในปีงบประมาณ จะ
ไดต้รงกบัเรือ่งทีจ่ะตอ้งปรบัใชใ้นฟ้ืนทีจ่รงิ 

       0.4            -           0.4            -  

 หลกัสตูรชวีติจรงิ คอื มทีัง้คนรากหญา้และ
รวย 

       0.4            -           0.4            -  

 หลกัสตูรทีก่ระฉบั ชดัเจน งา่ย สะดวกและ
รวดเรว็ต่อการปฏบิตังิาน 

       0.4            -           0.4            -  

 ใหม้กีรณีศกึษามากๆ        0.4            -           0.4            -  

 ให้มกีารฝึกอบรมร่วมกนัทัง้สามฝ่าย (ผู้
พพิากษา ผูพ้พิากษาสมทบ เจา้หน้าทีศ่าล) 

       0.4            -           0.4            -  

 ให้มีความเข้า ใจ ในหลักการของงาน
อาสาสมคัรมากกวา่น้ี 

       0.4            -           0.4            -  

 ให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกันและให้มี
หลกัสตูรต่างๆ อบรมบ่อยๆ เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ โดยใหแ้ต่ละศาลจดัอบรม
กนัเองบอ่ยๆ 

       0.4            -           0.4            -  

 ให้ระบุชดัเจนว่าเป็นหน้าที่ต้องปฏบิตัิหลงั
ฝึกอบรมมขีอ้สอบใหส้อบทุกครัง้จะไดต้ัง้ใจ
ฟงัและนําไปปฏบิตัไิด ้ ส่วนใหญ่จะเที่ยว
โดยไมต่ัง้ใจเรยีน 

       0.4            -           0.4            -  

 อบรมหลกัสตูรที่เกี่ยวกบัการเขา้ใจ และ
การดแูลเดก็ เพื่อจะไดม้ทีศันคต ิและความ
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งต่อพฤตกิรรมเดก็ 

       0.4            -           0.4            -  

 เอาบทบาทหน้าที่ในทางทฤษฎีและการ
ปฏบิตัใิกลเ้คยีงกบัผูช้ว่ยผูพ้พิากษา 

       0.4            -           0.4            -  

 การอบรมปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ในและนอกห้อง
พจิารณา 

       0.1           0.5            -            -  

 ควรจดัอบรมสมัมนาแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่าง
จรงิจงั และทัว่ถงึ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้สมัมนา 
อายุงาน ประสบการณ์เท่ากันจะได้แสดง
ความคดิเหน็เตม็ที่ จดักลุ่มอาวุโสมากกบั
อาวโุสน้อยรวมกนัอาจจะเกรงใจอาวโุสมาก 

       0.1           0.5            -            -  
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รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูร ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 ควรเน้นภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัดิว้ย มี
การจําลองเหตุการณ์ในคด ี แลว้ใหท้่านผู้
พิพากษาสมทบนํากระบวนทศัน์ใหม่ของ
ศาลเยาวชนฯที่ได้รบัการอบรมมาปรบัใช้
กบัเหตุการณ์ดงักลา่ว 

       0.1           0.5            -            -  

 ควรผา่นการฝึกอบรมอยา่งน้อย 15 วนั        0.1           0.5            -            -  

 ควรมกีารติดตาม และมวีทิยากรเป็น
นักจติวทิยามาเพื่อเพิม่คุณภาพผูพ้พิากษา
สมทบในการอบรมเดก็ใหด้ขีึน้ 

       0.1           0.5            -            -  

 ควรมกีารสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ของผู้พิพากษาสมทบในแต่ละภาคที่ศาล
เยาวชนตัง้อยู ่

       0.1           0.5            -            -  

 ควรใหค้วามรูเ้ฉพาะทาง และหลกัปฏบิตัิ
ข อ งผู้พิพ ากษาสมทบตามรูปแบบที่
สว่นกลางกาํหนด เพือ่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

       0.1           0.5            -            -  

 ฝึกอบรมอยา่งอื่นบา้งนอกจากสมัมนา         0.1           0.5            -            -  

 เพือ่ใหท้ราบแผนการปฏบิตัแิละเจตนารมณ์
ทีแ่ทจ้รงิของกฎหมาย 

       0.1           0.5            -            -  

 ให้เข้าใจระบบงานของศาลเยาวชนและ
ครอบครวัดว้ย/การปฏบิตังิาน 

      0.7           1.5      0.4           -  

 ใหม้คีวามเป็นมาตรฐานในวธิปีฏบิตัหิลกัๆ       0.1           0.5            -            -  

 อบรมเกี่ยวกบัการแกป้ญัหาเชงิรุก มกีาร
ดาํเนินการเครอืขา่ยสงัคม 

       0.1           0.5            -            -  

 อบรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษาที่จะปฏิบัติ
หน้าที ่

       0.1           0.5            -            -  

 อบรมเป็นกลุ่มขนาดปานกลาง ไม่จํานวน
มากหรอืน้อยเกนิไป และเน้นถงึการปฏบิตัิ
ตวั การอบรม และการเสยีสละ พดูอบรมให้
เหน็ทัง้สภาพความเป็นจรงิ 

       0.1           0.5            -            -  

 อบรมวธิกีารเขา้ถงึเดก็และเยาวชนทัง้การ
ฟงัและการพดูกบัเดก็และเยาวชน 

       0.1           0.5            -            -  

 การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ           -            -            -           1.5  
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จากตารางที ่67 รปูแบบการฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการ  
ปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาสมทบ 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรปรบัปรุง รอ้ยละ 54.6 ไม่ควรปรบัปรุง    
รอ้ยละ 26.4 และไมต่อบ รอ้ยละ 19.0 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควรปรบัปรุง รอ้ยละ  57.0 
ไมค่วรปรบัปรุง รอ้ยละ 30.2 และไมต่อบ รอ้ยละ 12.8 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรปรบัปรุง 
รอ้ยละ 53.2 ไมต่อบ รอ้ยละ 36.4 และไมค่วรปรบัปรงุ รอ้ยละ 10.4 
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ตารางที่ 68 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัเน้ือหาในการฝึกอบรมในเรือ่งต่างๆ  
 

รายการ รวม ควร ไม่ควร ไม่ตอบ 
1.       ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  – กฎระเบียบ 
1.10 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระทําดว้ยความรุนแรงใน

ครอบครวั พ.ศ. 2550 
100.0 88.4 2.9 8.7 

1.11 พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2546 100.0 86.7 3.8 9.5 
1.12 พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 100.0 85.5 4.2 10.3 
1.13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ

สอบสวนและการพจิารณาคดเีดก็และเยาวชน 
100.0 84.1 4.1 11.8 

1.14 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยบ์รรพ 5 วา่ดว้ยครอบครวั 100.0 82.9 5.2 11.9 
1.15 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรูปแบบการปฏบิตังิานของกรมพนิิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน และสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน และศนูยฝึ์กและอบรม 

100.0 80.9 6.6 12.5 

1.16 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของกรมคุมประพฤตแิละ
สาํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดั 

100.0 74.3 10.5 15.3 

1.17 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของพนกังานอยัการ 100.0 66.7 14.3 19.0 
1.18 กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และรปูแบบการปฏบิตังิานของตาํรวจ 100.0 66.4 13.4 20.2 

2.  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็แหง่สหประชาชาต ิ(CRC) 100.0 75.3 9.2 15.5 
2.3  อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุก

รปูแบบ (CEDAW) 
100.0 62.5 13.5 24.0 

2.4 กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) 100.0 57.7 20.2 22.1 
3.  องคค์วามรู้ด้านต่างๆ 
3.7 ความรูด้า้นจติวทิยาและการบาํบดัทางจติเดก็และวยัรุน่ 100.0 92.8 0.4 6.8 
3.8 ความรูด้า้นสงัคมสงเคราะห ์ 100.0 84.7 2.9 12.4 
3.9 อาชญาวทิยาดา้นเดก็และเยาวชน 100.0 84.3 4.4 11.3 
3.10 ความรูด้า้นครอบครวั 100.0 83.0 3.4 13.5 
3.11 ความรูด้า้นการทาํงานแบบสหวชิาชพี 100.0 79.4 5.2 15.3 
3.12 ความรูด้า้นชุมชน 100.0 78.4 4.1 17.5 

4.    ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชน 
4.5 ความรูเ้กีย่วกบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ 100.0 91.9 0.3 7.8 
4.6 ความรูเ้กีย่วกบัการจาํแนกเดก็และเยาวชน 100.0 90.6 0.8 8.6 
4.7 ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปลอ่ย 100.0 89.4 1.3 9.3 
4.8 ความรูเ้กีย่วกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปลอ่ย 100.0 88.0 1.6 10.4 
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จากตารางที ่68 ผลการสาํรวจพบวา่ 
ในเร่ืองเน้ือหาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  – กฎระเบียบ เพ่ือการฝึกอบรม  
สว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหม้กีารฝึกอบรม ซึง่ไดแ้ก่ 3 เรือ่ง อนัดบัแรก ดงัน้ี 
1. พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 

รอ้ยละ 88.4 
2. พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2546 รอ้ยละ 86.7 
3. พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 รอ้ยละ 85.5 
ในเร่ืองเน้ือหาความรู้เก่ียวกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
สว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหม้กีารฝึกอบรม ดงัน้ี 
1. อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็แหง่สหประชาชาต ิ(CRC) รอ้ยละ 75.3 
2. อนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)   

รอ้ยละ 62.5 
3. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)   

รอ้ยละ 57.7 
ในเร่ืองเน้ือหาเก่ียวกบัองคค์วามรู้ด้านต่างๆ  
สว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหม้กีารฝึกอบรม ซึง่ไดแ้ก่ 3 เรือ่ง อนัดบัแรก ดงัน้ี 
1. ความรูด้า้นจติวทิยาและการบาํบดัทางจติเดก็และวยัรุน่ รอ้ยละ 92.8 
2. ความรูด้า้นสงัคมสงเคราะห ์รอ้ยละ 84.7 
3. อาชญาวทิยาดา้นเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 84.3 
ในเร่ืองเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชน 
สว่นใหญ่เหน็วา่ควรใหม้กีารฝึกอบรม ดงัน้ี 
1. ความรูเ้กีย่วกบัการบาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิ          รอ้ยละ 

91.9 
2. ความรูเ้กีย่วกบัการจาํแนกเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 90.6 
3. ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มเดก็และเยาวชนก่อนปล่อย         รอ้ยละ 

89.4 
4. ความรูเ้กีย่วกบัการตดิตามเดก็และเยาวชนหลงัปล่อย รอ้ยละ 88.0 
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ตารางที่ 69 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัระบบพฒันาบุคลากรทีป่ฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนในกระบวนการการยตุธิรรม  
 

ระบบพฒันาบคุลากร ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. บุ ค ล า ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ต้ อ ง ผ่ า น
หลกัสตูรการอบรมทีเ่หมาะสม 

75.8 77.0 74.4 78.0 

2. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคนิค
ใหม่ๆ  อยูต่ลอดระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

11.6 10.5 12.3 12.0 

3. จัด ให้ มี ก า รประชุ ม /สัมมนา เชิ ง
ปฏบิตักิารระหว่างบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.9 10.5 11.8   8.0 

4. ให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศด้าน
การจําแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และ
การตดิตามเดก็และเยาวชน หรอืดงูาน
ทีส่าํเรจ็ในดา้นน้ี 

1.7 2.0 1.5  2.0 

 

จากตารางที ่69 ระบบพฒันาบุคลากรที่ปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชนในกระบวนการ
ยตุธิรรม  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรใหบุ้คลากรที่ปฏบิตังิานต้องผ่านหลกัสูตร
การอบรมทีเ่หมาะสมปรบัปรุง รอ้ยละ 77.0 อบรมบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอด
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน กบั จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มจีํานวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 
10.5 และใหทุ้นไปศกึษาต่อต่างประเทศดา้นการจาํแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการตดิตามเดก็และ
เยาวชน หรอืดงูานทีส่าํเรจ็ในดา้นน้ี รอ้ยละ 2.0 

ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควรใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานตอ้งผา่นหลกัสตูรการ
อบรมที่เหมาะสมปรบัปรุง รอ้ยละ 74.4 อบรมบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอด
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน รอ้ยละ 12.3 จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างบุคลากรที่
ปฏบิตังิานเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 11.8 และใหทุ้น
ไปศกึษาต่อต่างประเทศดา้นการจําแนก บําบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการตดิตามเดก็และเยาวชน หรอืดู
งานทีส่าํเรจ็ในดา้นน้ี รอ้ยละ 1.5 

ผูอ้ํานวยการใหญ่เหน็ว่าควรใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานตอ้งผ่านหลกัสตูรการอบรมที่
เหมาะสมปรบัปรุง รอ้ยละ 78.0 อบรมบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นเทคนิคใหม่ๆ อยูต่ลอดระยะเวลาการ
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ปฏบิตังิาน รอ้ยละ 12.0 จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างบุคลากรทีป่ฏบิตังิานเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 8.0 และให้ทุนไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศดา้นการจาํแนก บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และการตดิตามเดก็และเยาวชน หรอื ดงูานทีส่าํเรจ็ใน
ดา้นน้ี รอ้ยละ 2.0 
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ตารางที ่70 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัระบบโยกยา้ยผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวัในปจัจุบนั  
 
ระบบโยกย้ายผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ความเหมาะสมของระบบโยกย้ายผูพิ้พากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครวั  

100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมเ่หมาะสม 52.8 59.0 52.4 38.2 
2. เหมาะสม 29.5 33.6 28.9 30.3 
3. ไมต่อบ 17.7 7.4 18.7 31.6 
เหตุผลของความไม่เหมาะสมของระบบ
โยกย้าย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. ระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งสัน้
เกนิไปไมส่ามารถสรา้งความชาํนาญได ้

60.7 52.3 62.3 47.2 

2. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยู่
ในศาลเยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้

16.4 44.4 12.6 18.9 

3. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยู่
ในศาลสงูแผนกคดเียาวชนฯ ได ้

12.8 28.6 10.8 9.4 

4. อื่นๆ 5.9 9.5 5.4 7.5 
5. ระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งยาว

เกนิไป 
1.9 2.5 1.8 1.9 

 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งสัน้เกินไปทํา
ใหก้ารบรหิารงานไม่ต่อเน่ือง ดงันัน้ควรอยู่ใน
ตาํแหน่ง 2 - 3 ปี / 3 - 4 ปี เป็นตน้ 

         2.8             0.8             3.0             2.5  

 ขาดการคดัเลือกคนที่เหมาะสม และมคีวาม
ชาํนาญเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         2.2             4.8             1.8              -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          0.5             0.8             0.6            2.5  

 จดัคนไม่ตรงกบัอุดมการณ์ของศาลฯ/บุคลิก 
ลกัษณะนิสยัไมเ่หมาะทีจ่ะทาํงานแบบน้ี 

         0.2 1.6              -              -  

 ใช้หลกัอาวุโสอย่างเดียว คนที่มีอาวุโสน้อย
อาจอยู่ในศาลเยาวชนฯ ไม่ได้ ในขณะที่
ตอ้งการทาํงานดา้นน้ีโดยตรง 

         0.1             0.8              -              -  

 ผู้พิพากษาที่ ออกใหม่  ไม่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

         0.1             0.8              -              -  
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ระบบโยกย้ายผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เมื่อเป็นผู้พพิากษาศาลเยาวชน ฯ แล้ว หาก
ชอบและถนัดควรให้อยู่ตลอดไป เพื่อสร้าง
ความเป็นมอือาชพี 

            -              -              -             2.5  

 
จากตารางที ่70 ผลการสาํรวจพบวา่  
ความเหมาะสมของระบบโยกย้ายผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครวั

ในปัจจบุนั  
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็ว่าไม่เหมาะสม รอ้ยละ 59.0 เหมาะสม รอ้ยละ 

33.6 และไมต่อบ รอ้ยละ 7.4 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าไมเ่หมาะสม รอ้ยละ 52.4 เหมาะสม 
รอ้ยละ 28.9 และไมต่อบ รอ้ยละ 18.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าไมเ่หมาะสม    รอ้ยละ 38.2 ไม่
ตอบ รอ้ยละ 31.6 และเหมาะสม รอ้ยละ 30.3 

เหตุผลของความไม่เหมาะสมในระบบโยกย้ายผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวัในปัจจบุนั 

ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งสัน้เกนิไปไม่สามารถสรา้งความชํานาญได ้ รอ้ยละ 52.3 ผูท้ี่ประสงคจ์ะทํางานต่อไม่
สามารถอยูใ่นศาลเยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้รอ้ยละ 44.4 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาลสงู
แผนกคดเียาวชนฯ ได ้รอ้ยละ 28.6 อื่นๆ รอ้ยละ 9.5 และระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งยาวเกนิไป 
รอ้ยละ 2.5 

ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งสัน้เกนิไปไม่สามารถสรา้งความชํานาญได ้ รอ้ยละ 62.3 ผูท้ี่ประสงคจ์ะทํางานต่อไม่
สามารถอยูใ่นศาลเยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้รอ้ยละ 12.6 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาลสงู
แผนกคดเียาวชนฯ ได ้รอ้ยละ 10.8 อื่นๆ รอ้ยละ 5.4 และระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งยาวเกนิไป 
รอ้ยละ 1.8  

ผูอ้ํานวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าไม่เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งสัน้
เกนิไปไมส่ามารถสรา้งความชาํนาญได ้ รอ้ยละ 47.2 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาล
เยาวชนฯ ชัน้ตน้ได ้รอ้ยละ 18.9 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทาํงานต่อไมส่ามารถอยูใ่นศาลสงูแผนกคดเียาวชนฯ 
ได ้รอ้ยละ 9.4 อื่นๆ รอ้ยละ 7.5 และระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่งยาวเกนิไป รอ้ยละ 1.9 
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ตารางที ่71 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
บทบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาตาม พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั  
 

อาํนาจหน้าท่ีของผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ไมค่วรปรบัปรงุ 48.2 60.1 46.8 38.2 
2. ไมต่อบ 31.2 16.3 32.8 50.0 
3. ควรปรบัปรงุ 20.6 23.7 20.4 11.8 
ควรปรบัปรงุ ดงัน้ี         
 ไมร่ะบุเหตุผล         11.0          14.2           12.0            7.9 

 ให้สามารถดูแล/ช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน
อย่างใกลช้ดิ/ตดิตามเดก็และเยาวชนทีม่คีํา
พพิากษาแล้ว/การแก้ไข บําบดั ฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชน 

        1.2            2.0            0.8             -  

 ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั          1.1             0.5             1.2              -  

 การมอีํานาจเขา้ไปสอดส่อง/กํากบั/สัง่การ/
ควบคุมสถานพนิิจฯ และสถานฝึกอบรม 

         1.0              -             1.2              -  

 ควรให้ผู้พพิากษาอยู่ประจําศาลคราวละ 4 
ปี/ระยะเวลาไมส่ ัน้เกนิไป 

         1.0              -             1.2              -  

 ใหท้ํางานเป็นระบบเดยีวกนัทุกๆ ศาล และ
สามารถปรบัเปลี่ยนวธิกีารใหไ้ปในทศิทาง
เดยีวกนั 

         0.8              -             0.8              -  

 ควรปรบัปรุงเรื่องการใช้ดุลพนิิจที่เป็นคุณแก่
เดก็และเยาวชนใหก้วา้งขึน้/ลงโทษน้อยลง 

         0.5             1.0             0.4              -  

 ตามความเหมาะสม          0.4              -             0.4              -  

 ในการพิพากษาคดี เด็กและ เยาวชน
เคร่งครดัตามกฎหมายไม่หนักเกนิไป หรอื
หยอ่นเกนิไป 

         0.4              -             0.4              -  

 ไม่ใช่ปรบัปรุงอํานาจหน้าที่ของผูพ้พิากษา
แต่ควรปรบัปรุงในหมวดที่ 3 ของพ.ร.บ. 
จัดตัง้ 2534 ในมาตรา 32 ควรให้สถาน
พินิจฯ เป็นหน่วยงานของศาล และแก้ไข
มาตรา 63 ลดอํานาจของผู้อํานวยการ
สถานพนิิจ โดยการควบคุมตวัเดก็นัน้ต้อง
ใหม้คีาํสัง่ศาลหรอืคาํพพิากษาของศาล 

         0.4              -             0.4              -  

 เรื่องอํานาจและสิทธิควรเท่าเทียมกันกับ          0.4              -             0.4              -  
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อาํนาจหน้าท่ีของผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ศาลอื่นๆ เชน่ ศาลจงัหวดั เป็นตน้ 
 วธิพีจิารณาคดเีดก็และเยาวชนใหเ้หมาะสม 

ใหอ้าํนาจอบรม คุม้ครองและสงเคราะหเ์ดก็
และเยาวชน ใหรู้จ้กัเครารพกฎหมายต่างๆ 
สง่เสรมิคุณภาพชวีติ เสรมิสรา้งค่านิยมทาง
จรยิธรรม 

         0.4              -             0.4              -  

 เพื่ อความก้า วห น้า ในสายอาชีพของ  
ผูพ้พิากษา ควรต่อเน่ืองถงึศาลสงูแผนกคดี
เยาวชน โดยไมต่อ้งไปศาลอื่น 

         0.4              -             0.4              -  

 ใหม้ตีามความเหมาะสม เน้นการป้องปราม 
เพื่อมิให้เด็กกระทําความผิด ไม่เกรงกลวั
ต่อบาป 

         0.4              -             0.4              -  

 กรณีคดีที่ร ับสารภาพ เกณฑ์ที่กําหนดใน 
ปวอิ.ว่าตอ้งมกีารสบืพยานโจทก์ประกอบคํา
รบัสารภาพนัน้ พรบ.จดัตัง้ศาลฯ ควรมคีวาม
ยดืหยุ่นกว่า ปวิอ. โดยควรให้เป็นดุลพินิจ
ของศาลว่าโจทก์ควรสืบพยานประกอบ
หรือไม่ เพราะการวนิิจฉัยและพิพากษาว่า
เดก็ผดิหรอืไม ่ 

         0.1             0.5              -              -  

 กรณีคดีที่ร ับสารภาพ  แต่ เข้าข่ายต้อง
สบืพยานประกอบคาํรบัสารภาพ บางคดไีม่
จําต้องสบืประกอบ ความผดิอาญาที่มโีทษ
ขัน้ตํ่า บางคดีอตัราโทษขัน้ตํ่าสูงเกินกว่า
พฤตกิรรมการกระทาํความผดิของเดก็ 

         0.1             0.5              -              -  

 กรณีเยาวชนอายุกว่า 15 ปีแล้ว น่าจะให้
วางข้อกําหนดกบัผู้ปกครองเพื่อระวงัมใิห้
จาํเลยก่อเหตุรา้ยอกีตาม ปอ. ม.74 

         0.1             0.5              -              -  

 การพิจารณาผู้พิพากษา และผู้พิพากษา
สมทบทีจ่ะมาปฏบิตังิาน 

         0.1             0.5              -              -  

 กําหนดลกัษณะของผู้พพิากษา และนํามา
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 

         0.1             0.5              -              -  

 แก้ไขกฎหมายให้ชดัเจนว่า กระบวนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทํา แต่
ถ้าหากจะใช้การลงโทษโดยไม่แก้ไขฟ้ืนฟู
ตอ้งระบุเหตุผลใหช้ดัเจน 

         0.1             0.5              -              -  

 ควรเน้นหน้าที่ไปในทางอบรมขัดเกลา          0.1             0.5              -              -  
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อาํนาจหน้าท่ีของผูพิ้พากษา ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

พฒันาเดก็มากกวา่คดิตดัสนิคด ี
 ทุกเรื่องที่เห็นว่า น่าจะมีส่วนช่วยเหลือ

สงัคม หรอืเป็นประโยชน์ในการที่จะทําคดี
เด็กและเยาวชนได้ โดยเฉพาะการแก้ไข
หรอืบําบดัเดก็ให้ดขีึน้ เช่น ตาม ม. 63 ไม่
น่าจะต้องมกีําหนดขัน้ตํ่า แต่ให้ใช้ดุลพนิิจ 
ของศาลเป็นเกณฑ ์

         0.1             0.5              -              -  

 เน่ืองจากผูพ้พิากษาสมทบมเีพยีงศาลชัน้ตน้ 
แต่ในศาลสูงไม่มีผู้พิพากษาสมทบ การใช้
ดุลพนิิจ การใหค้วามเหน็กน่็าจะไม่ครบถว้น 
หรือไม่ถูกคํานึงถึง เหมือนกับคดีที่มีการ
อุทธรณ์แล้วความเห็นหรืองค์คณะในศาล
ชัน้ตน้ซึง่มถีงึ 4 ทา่น ถกูลดบทบาทไป 

         0.1             0.5              -              -  

 มาตรา 107 เด็กไม่ชําระค่าปรบั ห้ามมใิห้
ศาลสัง่กกัขงัแทนค่าปรบั แต่ให้ศาลสัง่ไป
ควบคุมเพื่อฝึกและอบรม ฯลฯ แต่ต้องไม่
เกนิ 1 ปีนัน้ น่าจะเพิม่ระยะเวลาใหม้ากขึน้
กรณีเดก็ๆ ถกูลงโทษปรบัจาํนวนสงู 

         0.1             0.5              -              -  

 ให้มีอํานาจสัง่ยุติคดีได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ตดัสนิคดทุีกเรื่องโดยเฉพาะกรณีโทษจาํคุก
ไมเ่กนิ 10 ปี 

         0.1             0.5              -              -  

 อํานาจสัง่ประกนั อํานาจอนุญาตออกจาก
ศนูยฝึ์กอาํนาจเรยีกมาพจิารณาทุก 3 เดอืน 
หรอื6 เดอืน เพื่อเปลี่ยนแปลงโทษเมื่อเดก็
มนิีสยัและพฤตกิรรมเปลีย่นแปลง 

         0.1             0.5              -              -  

 ส่ วนที่ เ กี่ ย วกับก า รพัก โทษ  หรือ ลด
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

            -              -              -             1.3  

 อํานาจหน้าที่ในการสัง่ใหป้ล่อยตวัชัว่คราว
ที่ให้อํานาจผู้อํานวยการสถานพินิจฯ มี
อํานาจควรให้เป็นอํานาจของผู้พิพากษา
ทัง้หมด 

            -              -              -             2.6  

จากตารางที ่71 บทบญัญตัเิกีย่วกบัอํานาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาตาม พ.ร.บ.จดัตัง้
ศาลเยาวชนและครอบครวั  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ควรปรบัปรุง รอ้ยละ 60.1 ควรปรบัปรุง    
รอ้ยละ 23.7 และไม่ตอบ รอ้ยละ 16.3 ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ควรปรบัปรุง ร้อยละ 
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46.8 ไมต่อบ รอ้ยละ 32.8 และควรปรบัปรุง รอ้ยละ 20.4 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่ไมต่อบ รอ้ยละ 50.0 ไม่
ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 38.2 และควรปรบัปรงุ รอ้ยละ 11.8 
 
ตารางที่ 72 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ ตาม พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัทีใ่ชอ้ยูใ่น
ปจัจุบนั  
 

อาํนาจหน้าท่ีของผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. เหมาะสม 75.0 67.8 76.5 57.9 
2. ไมต่อบ 13.2 12.1 12.8 31.6 
3. ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่หรอืลดอาํนาจ

หน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ 
11.8 20.1 10.7 10.5 

ไม่เหมาะสม ควรเพิ่มหรือลดอํานาจหน้าที่ของ  
ผูพ้พิากษาสมทบ ดงัน้ี 

        

 ไมร่ะบุเหตุผล          4.3         11.6           3.9           9.0  

 ให้มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
อยา่งแทจ้รงิ 

         1.1            -           1.2            -  

 เพิ่มอํานาจในการติดตามดูแลเด็กและ
เยาวชนหลงัพพิากษาได ้ (รว่มดูแลไปศนูย์
ฝึก)/ปล่อยตัว เพื่อให้การช่วยเหลือหรือ
แกไ้ขพฤตกิรรม 

         1.1           1.8           1.2            -  

 ควรระบุหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบให้
ชดัเจน วา่ผูพ้พิากษาสมทบมอีํานาจหน้าที่
ทาํอะไร แคไ่หน 

         0.9           0.9           0.8            -  

 กําหนดบทบาทหน้าที่ ในการคุ้มครอง 
สง่เสรมิ พฒันา แก้ไข บําบดัฯ อย่างเป็น
ทางการ  

         0.5           0.9           0.4            -  

 ไมค่วรมอีํานาจในการลงคะแนนเสยีงตดัสนิ
คดคีวรเป็นที่เพยีงที่ปรกึษาที่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแก่ผู้พิพากษา
เท่านัน้ เพราะผูพ้พิากษาสมทบไม่เขา้ใจ
หลักกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาคดี
เพยีงพอ 

         0.5           1.5           0.4            -  

 ควรจดัเป็นระบบงานพเิศษ ร่วมมอืป้องกนั          0.4            -           0.4            -  
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อาํนาจหน้าท่ีของผูพิ้พากษาสมทบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

สนบัสนุนงานหลกัของศาลอยา่งจรงิจงั 
 ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้

ชดัเจนในลกัษณะเป็นลกูขนุ นอกจากน้ีการ
ให้ส ัตย์ปฏิญาณควรทําต่อหน้าพระบรม
ฉายาลกัษณ์ เพราะเป็นตําแหน่งที่ไดร้บั
โปรดเกลา้ 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรมกีารหมุนเวยีนบทบาทหน้าทีข่องผูพ้พิากษา
สมทบอย่างจรงิจงัและให้มกีารพฒันาการอบรม
ต่อเน่ืองในปญัหาทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

         0.4            -           0.4            -  

 ม.26 มอีายุไมน้่อยกวา่ 30 ปีบรบิรูณ์ ควร
จะมอีายมุากกวา่ 40 ปีบรบิรูณ์ 

         0.4            -           0.4            -  

 เมือ่มหีน้าทีต่ามพ.ร.บ.แลว้ กค็วรจะใหส้ทิธิ
บา้งตามสมควร 

         0.4            -           0.4            -  

 อํานาจในการพิจารณาคดี กรณีที่มี
ความเห็นไม่ตรงกับผู้พิพากษาในแต่
มุมมองของผูม้ปีระสบการณ์ดา้นครอบครวั 
และชุมชน ให้หวัหน้าศาลเป็นผู้พิจารณา
ตดัสนิขัน้สดุทา้ยก่อนมคีาํพพิากษา 

         0.4            -           0.4            -  

 ใหส้ทิธพิเิศษ เช่น เครื่องราชฯ ควรเพิม่ให้
อกี 1 ขัน้ ก่อนที่มอียู่แลว้ (ชดเชยที่ไม่มี
คา่ตอบแทน) 

         0.4            -           0.4            -  

 ควรเพิม่อาํนาจหน้าทีใ่หม้ากกวา่น้ี          0.2           0.9            -            -  

 ควรลดอาํนาจหน้าทีข่องทา่นผูพ้พิากษาสมทบ          0.2           1.5            -            -  

 ผู้พพิากษาสมทบควรมสีทิธเิพยีงเฉพาะการ
ใชว้ธิสีาํหรบัเดก็เท่านัน้ สว่นในเรื่องดุลพนิิจ
วา่ผดิหรอืไม่ ควรใหผู้พ้พิากษาเท่านัน้ ควร
เขยีนขอ้กฎหมายให้ชดัเจน เพิม่เรื่องการ
รายงานตวัว่าใหไ้ปรายงานตวักบัผูพ้พิากษา
สมทบเพือ่เพิม่บทบาทของทา่นใหม้ากขึน้ 

         0.1           0.5            -            -  

 เมื่อถอืว่าเป็นผูพ้พิากษาเหมอืนกนั กค็วร
ใหม้บีทบาทหน้าทีเ่ท่ากบัผูพ้พิากษาไปเลย 
เน่ืองจากสงัคมกเ็ชื่อวา่เป็นผูพ้พิากษาอยูแ่ลว้ 

         0.1           0.5            -            -  

 ลดอํานาจโดยเฉพาะเรื่องการจดัหารายได้
ในการทาํกจิกรรมสงเคราะห ์

          -            -            -           1.5  
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จากตารางที ่72 บทบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบตาม พ.ร.บ.
จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็เหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 67.8 ไม่เหมาะสม ควรเพิม่
หรอืลดอํานาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ รอ้ยละ 20.1 และไมต่อบ รอ้ยละ 12.1 ผูพ้พิากษาสมทบ
สว่นใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 76.5 ไมต่อบ รอ้ยละ 12.8 และไมเ่หมาะสม ควรเพิม่หรอืลด
อาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ รอ้ยละ 10.7 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมแลว้ รอ้ยละ 
57.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 31.6 และไมเ่หมาะสม ควรเพิม่หรอืลดอาํนาจหน้าทีข่องผูพ้พิากษาสมทบ รอ้ย
ละ 10.5 

 
ตารางที่ 73 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลชาํนญัพเิศษ  
 

การให้ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็น
ศาลชาํนัญพิเศษ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ควร 79.1 86.8 77.8 82.9 
2. ไมต่อบ 16.4  6.9 17.9 13.2 
3. ไมค่วร  4.5  6.3  4.3  3.9 

 ควร เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล        17.8         33.7         19.6         41.8  

 เดก็และเยาวชนเป็นอนาคตของชาตซิึง่เป็น
ทรพัยากรทีส่าํคญัทีส่ดุ 

         9.8           7.6           9.2           4.4  

 จะไดม้บุีคลากร/งบประมาณเพยีงพอในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ เด็กและ
เยาวชนทาํใหก้ารทาํงานคลอ่งตวั  

         9.5           7.6           8.6           3.0  

 การแก้ปญัหาเด็กและเยาวชนควรกระทํา
โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นเดก็และเยาวชน/
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ  

         9.4           9.7           9.1           5.8  

 การแก้ ไข เด็กและ เยาวชนจะได้ เกิด
ประสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ 

         5.9           5.6           5.9           5.8  

 การบรหิารงานต่าง ๆ จะไดม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

         5.1           5.6           5.1           5.8  

 จะได้สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นเดก็และเยาวชน 

         3.3           1.0           3.7           4.4  

 การพจิารณาคดลีงโทษเดก็และเยาวชนเป็น
คดทีี่ละเอยีดอ่อนซึ่งแตกต่างจากคดผีูใ้หญ่ 

         3.3           2.0           3.3           2.9  
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การให้ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็น
ศาลชาํนัญพิเศษ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

จงึจําเป็นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
ในการตดัสนิลงโทษ 

 เป็นศาลที่ใช้วธิพีจิารณา แตกต่างจากศาล
อื่นที่ไม่เ น้นการลงโทษ เป็นการอบรม 
บําบัด  แก้ไข  ฟ้ืนฟู  ให้โอกาสเด็กและ
เยาวชนกลบัตวัเป็นคนดขีองสงัคมต่อไป 

         3.0           3.0           2.9           1.5  

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ในการจดัตัง้ศาลเยาวชนฯ 

         1.9           2.0           1.6            -  

 จะไดพ้ฒันาระบบงานและปรบัปรุงงานไดโ้ดย
มปีระสทิธภิาพ และไปในทศิทางเดยีวกนั 

         1.3           1.5           1.2            -  

 ป ัญห า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน เ ป็ น ป ัญห า
ระดบัชาต/ิปญัหาของเดก็เป็นปญัหาสาํคญั
ทีม่ผีลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 

         1.3           1.0           1.2            -  

 บุคลากรทุกระดบัในศาลเยาวชนฯ ต้องมี
จิตสํานึกอย่างเดียวกันโดยยึดเด็กและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถแก้ไข
ปญัหาเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่ง 

         0.7            -           0.8            -  

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการดูแลของ
เดก็และเยาวชน 

         0.7            -           0.8            -  

 เน่ืองจากเยาวชนและครอบครวัเป็นปญัหา
มีความสําคัญในสังคมและจะก่อให้เกิด
ปญัหาอื่นตามมา  หากสามารถจัดการ
ปญัหาดงักล่าวไปได้ด้วยดกี็จะเป็นการตดั
ปญัหาอื่นๆ ในสงัคม 

         0.7           1.5           0.4           1.5  

 จะไดจ้ดักจิกรรม/โครงการเชงิรกุมากขึน้           0.4            -           0.4            -  

 ต้องปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ในส่วนตัดสินคดีและ
แกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟู เดก็และเยาวชน 

         0.4            -           0.4            -  

 ทาํใหก้ารตดัสนิไดเ้รว็ขึน้          0.4            -           0.4            -  

 ทุกอยา่งควรพรอ้ม          0.4            -           0.4            -  

 เป็นศาลที่ทําหน้าที่พจิารณาเฉพาะคดเีดก็
เยาวชนและครอบครวัอยูแ่ลว้ 

         0.4            -           0.4            -  

 เ ป็นศาลพิเศษที่ควรยกระดับเป็นศาล
ชาํนญัพเิศษ 

         0.4            -           0.4            -  

 เพื่อความเหมาะสม ความสามารถพิเศษ 
เพือ่ใหม้ศีกัยภาพสงู 

         0.4            -           0.4            -  
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การให้ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็น
ศาลชาํนัญพิเศษ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 เพื่อที่จะได้จําแนกเด็กและเยาวชนได้
ถกูตอ้ง 

         0.4            -           0.4            -  

 เพื่อปรึกษาช่วยให้การตัดสินใจพิจารณา
และแกใ้นคด ี

         0.4            -           0.4            -  

 เพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง          0.4            -           0.4            -  

 เยาวชนส่วนใหญ่กระทําความผิดเพราะ
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์มากกว่าสนัดานไม่ด ีการ
ปรบัปรงุแกไ้ข จงึสาํคญั การกําหนดโทษจงึ
ควรพจิารณาปจัจยัหลายๆดา้น 

         0.4            -           0.4            -  

 จะไดด้าํเนินการเองทัง้หมด          0.1           0.5            -            -  

 จะเป็นศาลชาํนญัพเิศษอยา่งแทจ้รงิ          0.1           0.5            -            -  

 จะไม่มกีารพจิารณา และวธิกีารที่แยกรวม
กบัคดขีองเดก็และเยาวชน 

         0.1           0.5            -            -  

 เฉพาะศาลทีม่คีดมีาก          0.1           0.5            -            -  

 เดก็และเยาวชนไดร้บัประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ          0.1           0.5            -            -  

 เป็นตน้แบบในการแกไ้ขเดก็          0.1           0.5            -            -  

 เป็นหน่วยงานที่จะตอ้งพจิารณาว่าเดก็และ
เยาวชนไดร้บัการแกไ้ขแลว้หรอืไม ่

         0.1           0.5            -            -  

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพ          0.1           0.5            -            -  

 มีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน 
และการดาํเนินชวีติของประชาชน 

         0.1           0.5            -            -  

 สงัคมมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ความ
เขา้ใจทางดา้นเดก็เยาวชน สาเหตุแห่งการ
กระทํ าผิดจะแตกต่ า งกับผู้ ให ญ่  การ
พิจารณาต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตรห์ลายดา้นประกอบกนั 

         0.1           0.5            -            -  

 จํ า เ ป็ นต้ องรับผิดชอบต่ อเด็ กที่ เข้ าสู่
กระบวนการของศาล 

          -            -            -           1.5  

 ปญัหาเดก็เป็นปญัหาละเอยีดอ่อนควรต้อง
มคีวามพรอ้มหลายๆ ดา้น 

          -            -            -           1.5  

 เพือ่ดแูลดา้นเดก็ตัง้แต่สาเหตุเบือ้งตน้           -            -            -           1.5  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และประโยชน์ของประชาชน 

          -            -            -           1.5  

ไมค่วร เพราะ         
 ไมร่ะบุเหตุผล          1.8           4.0           1.8           2.0  
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การให้ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็น
ศาลชาํนัญพิเศษ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

 งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการดูและเดก็และ
เยาวชน 

         1.1            -           1.3            -  

 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเกี่ยวกบัเด็กและ
เยาวชนทีเ่พยีงพอ 

         0.8            -           0.8            -  

 ปจัจุบนัศาลเยาวชนฯ มกีารพฒันาอยูใ่นระดบั
ทีน่่าพงึพอใจมากกวา่เมือ่ก่อน 

         0.4            -           0.4            -  

 ผู้พิพากษาสามารถตัดสินคดีได้ดีอยู่แล้ว /
เน้ือหาที่พจิารณาส่วนใหม่เป็นกฎหมายแพ่ง
และกฎหมายอาญา ซึ่งผู้พพิากษาทัว่ไปมี
ความรูอ้ยู่แล้ว จะแตกต่างกบัพจิารณาคดี
ผูใ้หญ่กแ็ต่เฉพาะวธิกีารศกึษาสาํหรบัเดก็และ
เยาวชนเท่านัน้ และมผีูพ้พิากษาสมทบซึ่งมี
ความรูเ้ขา้ใจเยาวชนรว่มพจิารณาคดดีว้ย 

         0.3           1.7            -            -  

 ศาลเป็นเพียงหน่วยงานหน่ึงที่ช่วยบําบัด 
แก้ไข  ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
เท่านัน้ แต่สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัที่
สาํคญัที่สุดของการบําบดั แก้ไข ฟ้ืนฟู ดงันัน้ 
จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ศาลเยาวชน
เ ป็นศาลชํ านัญ  ซึ่ งศาล เองก็ไม่ ได้ช่ วย
แกป้ญัหาของเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

         0.1           0.6            -            -  

 กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
จํานวนมากงบประมาณในการดําเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้รบั
เพยีงเลก็น้อย 

          -            -            -           1.9  

จากตารางที่ 73 การใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัเป็นศาลชํานัญพเิศษที่มคีวาม
พรอ้มในดา้นบุคลากร ความชาํนาญพเิศษและงบประมาณอยา่งแทจ้รงิ 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควร  รอ้ยละ 86.8 ไม่ตอบ รอ้ยละ 6.9 และไม่
ควร รอ้ยละ 6.3 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควร รอ้ยละ 77.8 ไมต่อบ รอ้ยละ 17.9 และไมค่วร 
รอ้ยละ 4.3 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็วา่ควร รอ้ยละ 82.9 ไมต่อบ รอ้ยละ 13.2 และไมค่วร รอ้ยละ 3.9 
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ตารางที่ 74 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการแบ่งแผนกในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นแผนกพเิศษโดยเฉพาะ  

 
การแบง่แผนกในศาลเยาวชนและ

ครอบครวัเป็นแผนกพิเศษโดยเฉพาะ 
รวม ข้าราชการ

ตลุาการ 
ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
1. ไมส่มควร 68.5 80.2 66.8 70.6 
2. สมควร 19.5 11.0 20.9 14.7 
3. ไมต่อบ 12.0  8.8 12.3 14.7 

จากตารางที่ 74 การแบ่งแผนกในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นแผนกพิเศษ
โดยเฉพาะ เชน่ คดยีาเสพตดิ ฯลฯ 

ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่ไมส่มควร รอ้ยละ 80.2 สมควรรอ้ยละ 11.0 และ
ไม่ตอบ ร้อยละ 8.8 ผู้พพิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่สมควร ร้อยละ 66.8 สมควร    รอ้ยละ 
20.9 และไม่ตอบ รอ้ยละ 12.3 ผูอ้าํนวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่สมควร รอ้ยละ 70.6 สมควร กบั ไม่
ตอบ มจีาํนวนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 
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ตารางที่ 75 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัผูท้ีม่อีาํนาจกาํหนดนโยบายการพฒันาและการดาํเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวั  
 

ผูท่ี้มีอาํนาจกาํหนดนโยบาย ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง 45.9 22.5 50.2 14.5 
2. คณะกรรมการนโยบายของศาลที่มี

องคป์ระกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชน
และครอบครวัต่างๆ รวมทัง้
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก 

23.8 20.1 24.3 25.0 

3. ประธานศาลฎกีา 7.9 37.4 2.6 42.1 
4. ประธานแผนกคดเียาวชนและครอบครวั

ศาลฎกีา 
7.5 6.9 7.7 3.9 

5. ไมต่อบ 7.3 7.4 7.2 10.5 
6. คณะกรรมการนโยบายของศาลที่มี

องคป์ระกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชน
และครอบครวัต่างๆ 

5.2 3.6 5.5 1.3 

7. อธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวัภาค 
(หากม)ี 

2.4 1.6 2.6 1.3 

8. อื่นๆ 0.1 0.5 - 1.3 
 ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลของแต่ละศาลอยู่ใน

เขตพื้นที่  ทํา ให้การกํ าหนดนโยบาย
สามารถทาํไดใ้นพืน้ทีแ่ละมคีวามคลอ่งตวั 

0.1 0.5 -  -  

 เลขาธกิารสาํนักงานศาลยุตธิรรม ร่วมกบั
อธิบดีผู้พพิากษาศาลเยาวชนฯกลาง และ  
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนฯ 

- -  -  1.3 

จากตารางที ่75 ผูท้ีค่วรมอีาํนาจกําหนดนโยบายการพฒันาและการดาํเนินงานของ
ศาลเยาวชนและครอบครวั 3 บุคคลหรอืคณะกรรมการ อนัดบัแรก  

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นประธานศาลฎกีา รอ้ยละ 37.4 อธบิดี
ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง รอ้ยละ 22.5 และคณะกรรมการนโยบายของศาลทีม่อีงคป์ระกอบ
จากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวัต่างๆ รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก รอ้ยละ 
20.1 
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ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นอธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง รอ้ย
ละ 50.2 คณะกรรมการนโยบายของศาลที่มอีงค์ประกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวั
ต่างๆ รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก รอ้ยละ 24.3 และประธานแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวัศาลฎกีา รอ้ยละ 7.7 

 ผู้อํ านวยการส่ วน ใหญ่ เห็นว่ าควร เ ป็นประธานศาลฎีกา  ร้อยละ  42.1
คณะกรรมการนโยบายของศาลทีม่อีงคป์ระกอบจากผูบ้รหิารศาลเยาวชนและครอบครวัต่างๆ รวมทัง้
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก รอ้ยละ 25.0 และอธบิดศีาลเยาวชนและครอบครวักลาง รอ้ยละ 14.5 
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ส่วนท่ี 9  ข้อมูลเก่ียวกบัการพฒันาระบบงานของกระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชน
ในภาพรวม 
ตารางที ่76 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็ต่อ
การจดัทําระบบเอกสารและฐานขอ้มูลกลางทีใ่ชร้่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชนอยา่งเป็นระบบ  

การจดัทาํระบบเอกสารและ 
ฐานข้อมลูกลาง ฯ 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การมีระบบเอกสารและฐานข้อมลูกลาง ฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. ควรม ี 90.5 86.7 91.1 92.1 
2. ไมต่อบ  8.4 10.5  8.1  6.6 
3. ไมค่วรม ีเน่ืองจาก  1.1  2.8  0.8  1.3 
 ไมร่ะบุเหตุผล 0.8 2.8 0.5 1.3 
 อาจจะมผีลเสยีกระทบต่อเดก็และเยาวชน 0.3  - 0.3  - 

แหล่งข้อมลูระบบฐานข้อมลูกลาง   
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    

1. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 96.7 96.2 96.7 98.6 
2. กรมคุมประพฤต ิ 85.8 83.5 86.0 88.6 
3. ศาลยตุธิรรม 74.0 82.5 72.4 87.1 
4. สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 72.8 84.8 70.6 91.3 
5. สาํนกังานอยัการสงูสดุ 53.3 71.4 50.0 78.3 
6. อื่นๆ  8.0  8.5  7.9  8.7 
 โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา          2.0            -           2.5            -  

 ไมร่ะบุเหตุผล          1.2           0.6           1.5           1.6  

 สหวชิาชพี          1.1            -           1.5            -  

 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน/
องคก์รเอกชน/องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน 

         0.8           3.4           0.4           1.8  

 กระทรวงสาธารณสขุ เชน่ กรมสขุภาพจติ          0.7           1.1           0.4           1.7  

 องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่          0.5           0.6           0.4            -  

 กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม          0.4            -           0.4            -  

 คณะกรรมการสงัคมสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน          0.4            -           0.4            -  

 โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ          0.4            -           0.4            -  

 กระทรวงศกึษาธกิาร          0.2           1.1            -            -  

 กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ          0.2           1.1            -           1.8  

 ชุมชน          0.1           0.6            -           1.8  
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จากตารางที ่76 ผลการสาํรวจพบวา่  
  การจดัทาํระบบเอกสารและฐานข้อมลูกลางท่ีใช้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการพฒันากระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชนอย่างเป็นระบบ 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมกีารจดัทํา รอ้ยละ 86.7 ไมต่อบ รอ้ยละ10.5 
และไมค่วรม ีรอ้ยละ 2.8 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควรม ีรอ้ยละ 91.1 ไมต่อบ    รอ้ยละ 8.1 
และไมค่วรม ีรอ้ยละ 0.8 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรม ีรอ้ยละ 92.1 ไมต่อบ รอ้ยละ  6.6 และไมค่วร
ม ีรอ้ยละ 1.3 

หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลเพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง   
ข้าราชการตุลาการส่วนใหญ่เห็นว่าควรมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน รอ้ยละ 96.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิรอ้ยละ 84.8 กรมคุมประพฤติ รอ้ยละ 83.5 ศาล
ยตุธิรรม รอ้ยละ 82.5 สาํนกังานอยัการสงูสดุ รอ้ยละ 71.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 8.5 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมาจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
รอ้ยละ 96.7 กรมคุมประพฤต ิรอ้ยละ 86.0 ศาลยุตธิรรม รอ้ยละ 72.4 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ
รอ้ยละ 70.6 สาํนกังานอยัการสงูสดุ รอ้ยละ 50.0 และอื่นๆ รอ้ยละ  7.9  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรมาจากกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ย
ละ 98.6 สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิรอ้ยละ 91.3 กรมคุมประพฤต ิรอ้ยละ 88.6 ศาลยุตธิรรม รอ้ยละ 
87.1 สาํนกังานอยัการสงูสดุ รอ้ยละ 78.3 และอื่นๆ รอ้ยละ 8.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



387 
 

ตารางที่ 77 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผู้พพิากษาสมทบ และผู้อํานวยการที่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัขอ้มลูทีค่วรนํามาสรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง  
 

ข้อมลูท่ีควรนํามาสร้าง 
ระบบฐานข้อมลูกลาง 

รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

1. ประวตัเิดก็และเยาวชนกระทาํผดิ 95.3 95.6 95.3 94.3 
2. รายงานผลการสบืเสาะ 87.3 90.8 86.9 84.5 
3. ห น่ วย ง าน /อ งค์ ก ร / เ ค รือ ข่ า ยที่

เกี่ยวข้องกบัเด็กและเยาวชนที่จะส่ง
เดก็ไปบาํบดัฟ้ืนฟู 

78.8 76.3 79.0 84.5 

4. รายงานผลการจาํแนก 74.9 78.1 74.8 64.8 
5. ข้อมูลการดําเนินการทุกขัน้ตอนใน

กระบวนการยตุธิรรม 
73.8 79.4 72.9 77.1 

6. สารบบ/คาํสัง่/คาํพพิากษา 72.1 76.3 71.5 74.3 
7. รายงานของสหวชิาชพี 63.6 70.9 62.6 62.9 
8. ขอ้มูลรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็และ

เยาวชน 
60.4 60.0 60.3 64.8 

9. อื่นๆ  3.1  2.5  3.3  1.4 
 ไมร่ะบุเหตุผล 0.9 1.3 0.9 - 

 สถาบันการศึกษาที่เยาวชนสังกัดอยู่ใน
ปจัจุบนั 

0.8 - 1.0 - 

 ชุมชนและครอบครวั 0.4 - 0.5 - 

 องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 0.4 - 0.5 - 

 ออกการนัดหมายล่วงหน้า เตอืน เงื่อนไข
พเิศษ อื่นๆ ทีจ่าํเป็น เช่น สรุปสถติปิระจํา
งวด สรปุสาํนวนคดปีระจาํงวด รายงานสรุป
ต่างๆ 

0.4 - 0.5 - 

 ประวตักิารเจบ็ปว่ย 0.1 0.6 - - 

 สภาพทางจติของเดก็ 0.1 0.6 - - 

 องคก์ารชุมชนรวมทัง้ภาคเอกชน - - - 1.4 

จากตารางที ่77 ขอ้มลูทีค่วรนํามาสรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
ขา้ราชการตุลาการสว่นใหญ่เหน็วา่ควรเป็นประวตัเิดก็และเยาวชนกระทาํผดิ รอ้ยละ 

95.6 รายงานผลการสบืเสาะ รอ้ยละ 90.8 และขอ้มูลการดําเนินการทุกขัน้ตอนในกระบวนการ
ยตุธิรรม รอ้ยละ 79.4 
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ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควรเป็นประวตัเิดก็และเยาวชนกระทาํผดิ  รอ้ยละ 
95.3 รายงานผลการสบืเสาะ รอ้ยละ 86.9 และหน่วยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และ
เยาวชนทีจ่ะสง่เดก็ไปบาํบดัฟ้ืนฟู รอ้ยละ 79.0  

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรเป็นประวตัเิดก็และเยาวชนกระทาํผดิ รอ้ยละ 94.3 
รายงานผลการสบืเสาะ กบัหน่วยงาน/องคก์ร/เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนทีจ่ะสง่เดก็ไป
บําบดัฟ้ืนฟู มจีํานวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 84.5 และข้อมูลการดําเนินการทุกขัน้ตอนใน
กระบวนการยตุธิรรม รอ้ยละ 77.1 

 
ตารางที ่78 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้าํนวยการทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
หน่วยงานทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูกลาง  
 

หน่วยงานท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ ฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 40.0 35.2 41.1 23.2 
2. กระทรวงยตุธิรรม 23.2 27.9 22.0 42.0 
3. ศาลยตุธิรรม 16.8 17.5 16.8 14.5 
4. หน่วยงานรฐัจดัตัง้ใหม ่  8.0  8.6  7.9  8.7 
5. องคก์รดา้นเดก็และเยาวชน  3.3  0.6  3.7  - 
6. ไมต่อบ  4.7  4.8  4.7  5.8 
7. กรมคุมประพฤต ิ  1.7  0.6  1.9  1.4 
8. อื่นๆ  1.4  1.2  1.4  - 
9. สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ  1.3  3.5  0.9  4.4 
อื่นๆ     
 คณะกรรมการทีม่าจากหน่วยงานทีจ่าํเป็น 0.4 - 0.5 - 

 หน่วยงานใดกไ็ด ้แต่ตอ้งรบัผดิชอบใหด้ ี 0.4 - 0.4 - 

 ไมค่วรมอบหมายใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัแต่ควรใหแ้ต่ละหน่วยงาน
มีข้อมูลเป็นของตนเอง โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
ดงักลา่วได ้

0.2 1.2 - - 
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จากตารางที่ 78 ผู้ร ับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลาง  
 3  หน่วยงาน  อนัดบัแรก ดงัน้ี 

ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าหน่วยงานทีเ่ป็นกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน รอ้ยละ 35.2 กระทรวงยตุธิรรม รอ้ยละ 27.9 และศาลยตุธิรรม รอ้ยละ 17.5 

ผูพ้พิากษาสมทบส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเป็นกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
รอ้ยละ 41.1 กระทรวงยตุธิรรม รอ้ยละ 22.0 และศาลยตุธิรรม รอ้ยละ 16.8 

ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรเป็นกระทรวงยุตธิรรม รอ้ยละ 42.0 กรมพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 23.2 และศาลยตุธิรรม รอ้ยละ 14.5 
 
ตารางที ่79 รอ้ยละของขา้ราชการตุลาการ ผูพ้พิากษาสมทบ และผูอ้ํานวยการทีม่คีวามคดิเหน็ต่อ
การจดัตัง้สถาบนัเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน  
 

การจดัตัง้สถาบนัฯ รวม ข้าราชการ
ตลุาการ 

ผูพิ้พากษา
สมทบ 

ผูอ้าํนวยการ 

การมีสถาบนัฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. ควรม ี 83.9 73.2 85.5 80.3 
2. ไมต่อบ 11.7 10.5 11.9 11.8 
3. ไมค่วรม ี  4.4 16.3  2.6  7.9 
รปูแบบสถาบนัฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

49.4 49.0 50.2 21.9 

2. คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชน 

24.1 24.0 23.1 59.4 

3. ไมต่อบ 13.3 14.5 13.1 17.3 
4. สภาผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครวั 
7.1 6.3 7.4 1.4 

5. สภาบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม
เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 

4.7 4.9 4.8 - 

6. ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศด้าน
กระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชน 

1.3 1.3 1.3 - 
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จากตารางที ่79 ผลการสาํรวจพบวา่ 
การมีสถาบนัเพ่ือการพฒันากระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน  
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมสีถาบนัฯ รอ้ยละ 73.2 ไม่ตอบ รอ้ยละ 

10.5 และไมค่วรม ีรอ้ยละ 16.3 ผูพ้พิากษาสมทบสว่นใหญ่เหน็ว่าควรม ีรอ้ยละ 85.5 ไมต่อบ  รอ้ยละ 
11.9 และไมค่วรม ีรอ้ยละ 2.6 ผูอ้าํนวยการสว่นใหญ่เหน็ว่าควรม ีรอ้ยละ 80.3 ไมต่อบ รอ้ยละ 11.8 
และไมค่วรม ีรอ้ยละ 7.9 

รปูแบบสถาบนัเพ่ือการพฒันากระบวนการยติุธรรมเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน 
ขา้ราชการตุลาการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมรีูปแบบเป็นสถาบนัวจิยัและพฒันาด้าน

กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน ร้อยละ 49.0 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพฒันา
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 24.0 และสภาผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครวั รอ้ยละ 6.3  

ผู้พิพากษาสมทบส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีรูปแบบเป็นสถาบนัวิจยัและพฒันาด้าน
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน ร้อยละ 50.3 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพฒันา
กระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน รอ้ยละ รอ้ยละ 23.1 และสภาผูพ้พิากษาศาลเยาวชน
และครอบครวั รอ้ยละ 7.4  

ผูอ้ํานวยการส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมรีูปแบบเป็นคณะกรรมการแห่งชาตเิพื่อพฒันา
กระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน รอ้ยละ 59.4 สถาบนัวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรมเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน 21.9 และสภาผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั รอ้ยละ 17.3 
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ภาคผนวกท่ี 4 
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบติัการ 

เรื่อง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม” 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 ธนัวาคม 2552 

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร 
 

1.  นางพฤษภา  พนมยนัตร ์ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
2.  นางอภริด ี โพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 
3.  นางสาวรตันา  กติตพิบิลูย ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
4.  นางสาวยภุา  พรหมดวง ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี 
5.  นางสาวสนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
6.  นางประกายรตัน์  ตน้ธรีวงศ ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนฯ 
7.  นางจารนุนัท ์ อึง๊ภากรณ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
8.  ดร.พงษ์เทพ  สนัตกุิล อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
9.  นายศรอีมัพร  ศาลคิุปต ์ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแพง่ธนบุร ี
10.  นายอาเลก็  จรรยาทรพัยก์จิ ประธานแผนกคดเียาวชนและครอบครวัในศาลอุทธรณ์ภาค 8 
11.  นางอโนชา  ชวีติโสภณ  ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดเียาวชนฯ 
12.  นายสมบรูณ์  วฒันพรมงคล  ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 
13.  นายกมล  คาํเพญ็ รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลอาญา 
14.  นางประทุมพร  กาํเหนิดฤทธิ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอาญา 
15.  นายพส ุ แกว้ตระกลูพงษ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลแพง่กรงุเทพใต ้
16.  นางจนัทนา  ตนัไชย ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 
17.  นางวไิลลกัษณ์  อนิทุภตู ิ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลแพง่ 
18.  นายขรรคช์ยั  สนุทร       ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 
19.  นางสาวพนิดา  รตันะวรรธนะ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันนทบุร ี
20.  นายปกรณ์  ประเสรฐิศกัดิ ์ ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัมนีบุร ี
21.  นางพรพมิล  เรอืงกจิ ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
22.  นางยพุาพรรณ์  กลัน่นุรกัษ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั

อุบลราชธานี 
23.  นางสาววราภรณ์  มากธนะรุง่ ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดันราธวิาสแผนกคดเียาวชนและ

ครอบครวั 
24.  นางปารณ ี มงคลศริภิทัรา ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
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25.  นางอนงค ์ คงลาภ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํกองผูช้ว่ยศาลอุทธรณ์ 
26.  นายภคัพงศ ์ ภคัพงศส์ริ ิ  ผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 
27.  นางมณฑริา  เชือ้อนิทร ์  ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัราชบุร ี 

 ผูอ้าํนวยการ  
28.  นางสาวสมพร  ตนัตวิฒันวรกุล 

 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัอุบลราชธานี 

29.  นางอปัสร  บุระคาํ 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลจงัหวดัศรสีะเกษแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 

30.  นายกาํชยั  กอ้งเกยีรตกิลู 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลจงัหวดัฉะเชงิเทราแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 

31.  นายประยรู  สสีด 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลจงัหวดัเพชรบุรแีผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 

32.  นางบุษบา  ธรรมบาํรงุ 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 ศาลในเขตปริมณฑล  
33.  นายศกัรนิทร ์ กติตสิารพงษ ์

 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสมทุรปราการแผนกคดี
เยาวชนฯ   

34.  นางชนานนัทร ์ รนิธนาเลศิ 
 

ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลจงัหวดัสมทุรปราการแผนกคดี
เยาวชนฯ 

35.  นางนุสรา  สาระสทิธิ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดเียาชนและ
ครอบครวั 

36.  นางจุตพิร  ทพัเจรญิ ประธานผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัปทมุธานีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครวั 

37.  นางเสรมิศร ี ภู่จนิดา ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

38.  นายยคุนธร  พาณชิปฐมพงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนฯ 
39.  นางลลีาวด ี วอ่งไวเวทย ์

 
รองประธานผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดี
เยาวชนฯ 

40.  นายโชตเิวท  ตนัณกุีล ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดันครปฐมแผนกคดเียาวชนฯ 
41.  นายเกยีรตศิกัดิ ์ เทพผดุงพร 

 
ประธานผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันครปฐมแผนกคดี
เยาวชนฯ 

42.  นายประทปี  ธนศานต ิ
 

ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสมทุรสงครามแผนกคดี
เยาวชนฯ 
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ศาลใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

43.  นายวเิชยีร  ศรฟ้ีาวฒันา 
 

ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัยะลาแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั   

44.  นายวรีะศกัดิ ์ เจรญิพทิกัษพ์ร ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัยะลา 
45.  นางวนัด ี ถิน่วงศม์อ่ม 

 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัปตัตานีแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

46.  นายชาร ี ศรตุีลาการ 
 

ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัปตัตานีแผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

47.  นายสงดั  สงา่บา้นโคก 
 

ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันราธวิาสแผนกคดเียาวชน
และครอบครวั 

 ศาลนําร่องของโครงการวิจยั  
48.  นางพริาวรรณ  เรยีนวริยิกจิ 

 
ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
อุบลราชธานี   

 ภาค 1  
49.  นายสมเกยีรต ิ ควูธันไพศาล ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสระบุรแีผนกคดเียาวชนฯ   
50.  นายอเนก  ตาดอุไร 

 
ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัสระบุรแีผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

51.  นางสาววรรณ ี กาญจนศศวิมิล 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประจาํศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัลพบุร ี

52.  นายวบิลูย ์ มาลเิสน ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัลพบุร ี
 ภาค 2  

53.  นางเพชรน้อย  สมะวรรธนะ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในจงัหวดัชลบุรแีผนกคดเียาวชนฯ    
54.  นายกติต ิ ตนัยาตพรชยั 

 
ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัชลบุรแีผนกคดเียาวชนและ
ครอบครวั 

55.  นายบวรวทิย ์ เปรือ่งวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัฉะเชงิเทราแผนกคดเียาวชนฯ 

 ภาค 3  
56.  นางวงศกิาญจน์  ชุม่ประดษิฐ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั

นครราชสมีา 
57.  นางเขมกิา  โฆษะกติกิลู ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั

นครราชสมีา 
58.  นางนงลกัษณ์  จนัทศ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัยโสธรแผนกคดเียาวชนฯ 

 ภาค 5  
59.  นายคมกรชิ  วรรณไพบลูย ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
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เชยีงใหม ่   
60.  นางนวลจนัทร ์ นนทสตู ิ

 
ประธานผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
เชยีงใหม ่

61.  นางกลัยา  ศรปีระเสรฐิ 
 

ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
เชยีงใหม ่

62.  นายกติตพิจน์  เตชะพพิฒัน์ชยั ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนแผนกคดเียาวชนฯ 
63.  นายสพุจน์  กลิน่ปรานีต ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนแผนกคดเียาวชนฯ 

 ภาค 6  
64.  นายธนิน  ชนิตาปญัญากุล ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัพษิณุโลกแผนกคดเียาวชนฯ 
65.  นางจติหทยั  ชอุม่ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัพษิณุโลกแผนกคดเียาวชนฯ 

 ภาค 7  
66.  นางนฤมล  สตัยาประเสรฐิ 

 
ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แผนกคดี
เยาวชนฯ 

67.  นางรุง่ราตร ี รอ่งทองชยั 
 

ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์แผนกคดี
เยาวชนฯ 

68.  นางจริาพร  ไลยยางกรู ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ผนกคดเียาวชนฯ 
69.  นายทวศีกัดิ ์ สายสวุรรณนท ี ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัเพชรบุรแีผนกคดเียาวชนฯ 
70.  นางสาวรนิรส  ชลวทิย ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัเพชรบุรแีผนกคดเียาวชนฯ 

 ภาค 8  
71.  นายณรงค ์ จนัทรา ผูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
72.  นางมาล ี ฤทธริกัษา 

 
ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั 
สรุาษฎรธ์านี 

 ภาค 9  
73.  นางสาวจรยิา  ปาละวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลา   
74.  นางธยลกัษณ์  จนัทนินทร ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลา 
75.  นายจโิรจน์  กรดีกราย ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัตรงัแผนกคดเียาวชน ฯ 
76.  นายปรเมศวร ์ คงสมยั ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัตรงัแผนกคดเียาวชนฯ 
77.  นางนพพร  ศวิโมกษ ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
78.  ศศกิาญจน์  สมสงวน ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดเียาวชนฯ 
79.  นางฐายกิา  อภปิญุญา ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัปทุมธานีแผนกคดเียาวชนฯ 
80.  นางสญัญา อกัขโิสภา ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรแีผนกคดเียาวชนฯ 
81.  นางฉนัทนา  ดาวราย ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
82.  นางบุศรารตัน์  ออ่งแดง ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
83.  นางศศลกัษณ์  บุณยรกัษ ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
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84.  นางสริปิระภา  น่ิมกติตกุิล ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
85.  นายสรุเดช  เอกปญัญาสกุล ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
86.  นางอญัชล ี ขจรมาศบุษป์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
87.  นางอาจรยี ์ ยวดลาด ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
88.  นางสาวจนัทรเ์พญ็  ศรธีวชัพงศ ์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 
89.  นางจนัทมิา  สวุรรณชาตร ี นิตกิรปฏบิตักิาร 
90.  นางสาวยคุลธร เพญ็โรจน์ นกัวจิยัสงัคมศาสตร ์
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ภาคผนวกท่ี 5 
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมการประชมุเพ่ือวิพากษ์ผลงานวิจยั 

เรื่อง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม”  
ระหว่างวนัท่ี  30 - 31 มกราคม 2553  

ณ โรงแรม โรสการเ์ด้นริเวอรไ์ซด ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 
 คณะวิจยักลุ่มศาลฯ  
1.  นายสทิธศิกัดิ ์วนะชกจิ 

 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชว่ยทาํงาน
ในตําแหน่งผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจาํ
สาํนกัประธานศาลฎกีา 

2.  นายสอนชยั  สริารยิกุล รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลทรพัยส์นิทางปญัญาฯกลาง 
3.  นางอภริด ี โพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 
4.  นางสาวรตันา  กติตพิบิลูย ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
5.  นางสาวยภุา  พรหมดวง ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั 

สรุาษฎรธ์านี 
6.  นางสาวสนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
7.  นางสาวเพชรน้ําผึง้ เทพพพิธิ ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
8.  นางขวญัหลา้ เพชรทอง ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัอา่งทอง 
9.  นางจารนุนัท ์ อึง๊ภากรณ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
10.  ดร.พงษ์เทพ  สนัตกุิล อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 คณะวิจยัโครงการฯ  
11.  นายธวชัชยั  ไทยเขยีว อธบิดกีรมพนิิจฯ 
12.  นายภมูิพ์งศ ์ขนุฉนมฉ่ํา ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน 
13.  นายพยนต ์สนิธุนาวา                   ผูอ้าํนวยการกลุ่มสงเคราะหผ์ูก้ระทาํผดิ 
14.  เภสชักรหญงิอาภรณ์  สายเชือ้ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
15.  นพ.สมชาต ิ สทุธกิาญจน์ จติแพทยท์ีป่รกึษาโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
16.  นางวมิยั ศรจีนัทรา ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน 
17.  นางออ้มฤด ีวรีะกะลสั พนกังานคุมประพฤตชิาํนาญการพเิศษ 
18.  นางสาวรุง่รตัน์ สวุนาคกุล นกัจติวทิยาคลนิิกชาํนาญการพเิศษ 
19.  นายสนัต ิฤทธริตัน์ พนกังานคุมประพฤตชิาํนาญการพเิศษ 
20.  ดร.ขตัตยิา รตันดลิก นกัจติวทิยาคลนิิกชาํนาญการ 
21.  นางสาววชัรนิ แมน่ยาํ หวัหน้าสว่นพฒันาระบบงานจติวทิยา 
22.  นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ หวัหน้าสว่นพฒันาระบบงานกรมพนิิจฯ 
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 ผูเ้ข้าร่วมจากหน่วยงานภายใน
ศาลยติุธรรม 

 

23.  นายวชัรนิทร ์ปจัเจกวญิญสูกุล  อธบิดผีูพ้พิากษาศาลอาญาธนบุร ี
24.  นางยพุาพรรณ์  กลัน่นุรกัษ ์  ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั

อุบลราชธานี 
25.  นายสพุจน์  เกดิสนัเทยีะ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัศรสีะเกษแผนกคดเียาวชน

และครอบครวั 
26.  นายปรชัญา  อยูป่ระเสรฐิ   ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
27.  นายเกยีรตยิศ  ไชยศริธิญัญา   ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลจงัหวดันครปฐม 
28.  นางนีรนุช  เจรญิวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลจงัหวดัตลิง่ชนั 
29.  นายอดศิกัดิ ์ จรญัญาภรณ์ ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดัศรสีะเกษแผนกคดเียาวชน

และครอบครวั 
 ผูเ้ข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ  
30.  คุณอุษา  ถนอมพงษ์พนัธ ์ กรรมการโรงเรยีนแสนสนุกไตรทกัษะ 
31.  นางสาวจริาภรณ์  จุฑาภวูดล โรงเรยีนแสนสนุกไตรทกัษะ 
32.  แพทยห์ญงิปรชิวนั  จนัทรศ์ริ ิ อาจารยจ์ติแพทยเ์ดก็ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
33.  นางกรรณกิาร ์ แสงทอง รองอธบิดกีรมคุมประพฤต ิ
34.  นางสาวเพญ็วด ี แสงจนัทร ์ มลูนิธดิวงประทปี 
35.  นายกมัปนาท  สทุธสิยั ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนฟ้าใสวทิยา 
36.  นายชาตชิาย วงศส์วสัดิ ์ ผูอ้าํนวยการมลูนิธสิง่เสรมิพฒันาบุคคล 
37.  ผศ.เนตรนภา  ขมุทอง อาจารยค์ณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 คณะกรรมการสิทธิมนุยชน  
38.  นางวสิา  เบญ็จะมโน กรรมการสทิธมินุษยชน 
39.  นางสาวชุลพีร  เดชขาํ เจา้หน้าทีม่นุษยชน 8 
 สถาบนัธญัญารกัษ์  
40.  นางปราณ ี ภาณุภาส                     พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 
41.  นางสาวจงรกั  อนิทรเ์สวก พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 
 กรมสขุภาพจิต  
42.  แพทยห์ญงิศุภรตัน์ เอกอศัวนิ นายแพทยท์รงคุณวุฒ ิ
 สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ

พิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้้อยโอกาส 
คนพิการ และผูส้งูอาย ุ

 

43.  นางสาวกรรณกิาร ์รตันมณ ี ผูอ้าํนวยการกลุ่มการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ(ิสท.) 
44.  นางเธยีรทอง ประสานพานิช นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการ สท. 
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45.  นายณรงค ์ จนัทรบ์รูณะพนิิจ นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการ สาํนกัสง่เสรมิและพทิกัษ์
เยาวชน 

 อยัการฝ่ายเยาวชนและครอบครวั  
46.  นายณฐัวุฒ ิ สกุลพานิช อยัการพเิศษฝา่ยคดเียาวชนและครอบครวั 4 
 สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด 
 

47.  นายกอบกลู จนัทวโร ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย  
 กระทรวงพฒันาฯ (พท.)  
48.  นางนภา  เศรษฐกร ผูต้รวจราชการกระทรวงพฒันาฯ 
49.  นางสาวภทัรภร อุปรริตัน์ หวัหน้าบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดันครปฐม 
 กรมราชทณัฑ ์  
50.  นางสาวเพลนิใจ  แตเ้กษม               นกัทณัฑวทิยาเชีย่วชาญ สาํนกัวจิยัและพฒันาระบบงาน

ราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์
 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ  
51.  นางสาวนภมณ ี ขนุฤทธิ ์ นกัจติวทิยาชาํนาญการ  
 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสขุภาพ 
 

52.  นางสาวยอดขวญั รจุนกนกนาฏ นกัวชิาการ  
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ภาคผนวกท่ี 6 
รายช่ือผูร้่วมศึกษาดงูานกระบวนการยติุธรรมด้านเดก็และเยาวชนของเมือง Miami 
Dade มลรฐั Florida ประเทศสหรฐัอเมริกา เรื่อง “การพฒันาระบบการปฏิบติัต่อเดก็

และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม” 
ณ Miami-Dade County Juvenile Services Department (JSD) 

วนัท่ี 31 ตลุาคม – 10 พฤศจิกายน 2552 
 

......................................................................................................... 
 

คณะผูศ้กึษาดงูานครัง้น้ีมทีัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 
1.  นายธวชัชยั ไทยเขยีว อธบิดกีรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
2.  นายสนุทร เพงิมาก  รองอธบิดกีรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
3.  นางสาวอรพรรณ   เลาหตัพงษภ์รู ิ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการพฒันาระบบการปฏบิตัิ

ต่อเดก็และเยาวชนกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน 

4.  นางกรรณกิาร ์ แสงทอง รองอธบิดกีรมคุมประพฤต ิ
5.  นางพฤษภา พนมยนัตร ์ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวั 
6.  นางอภริด ี โพธิพ์รอ้ม ผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4 
7.  นางสาวสนุทรยีา เหมอืนพะวงศ ์ ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา 
8.  นางทชิา ณ นคร ผูอ้าํนวยการศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชาย

บา้นกาญจนาภเิษก 
9.  นายแพทยย์งยทุธ  วงศภ์ริมยศ์านต ์ หวัหน้าทีป่รกึษากรมสขุภาพจติ 
10.  นางเพญ็พรรณ จติตะเสนีย ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสนบัสนุนการสรา้งการเรยีนรู้

และสขุภาวะองคก์ร 
11.  นายมานิจ สขุสมจติร ประธานคณะกรรมการกาํกบัทศิ สสส. 
12.  นางสาวยอดขวญั   รจุนกนกกานต ์ นกัวชิาการ สสส. 
13.  นายแพทยส์มชาต ิสทุธกิานต ์ จติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญพเิศษ โรงพยาบาลตุลาการ

เฉลมิพระเกยีรต ิ
14.  ดร.ขตัตยิา รตันดลิก หวัหน้าโครงการวจิยันกัจติวทิยาชาํนาญการ กรม

พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
15.  ดร.สภุาภรณ์ อุปลาบตั ิ ผูช้ว่ยหวัหน้าโครงการวจิยัพยาบาลจติเวชชาํนาญการ 

กรมสขุภาพจติ 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกท่ี 7 
แผนยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2552 - 2556 

 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และประเดน็ยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั 

วิสยัทศัน์ยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั 

“ศาลเยาวชนและครอบครวั เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้เป็นศูนยร์วมในการป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟู 
พฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั เพือ่สรา้งความมัน่คงแก่สถาบนัครอบครวัและสงัคม” 

พนัธกิจแผนยทุธศาสตรศ์าลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ.2552 - 2556 

1. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และเคารพในศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย ์

2. ปรบัปรุง/พฒันาระบบการปฏบิตัิงาน ที่มปีระสทิธภิาพ สมเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่เดก็ เยาวชน และครอบครวั 

3. จดัระบบสนบัสนุนทรพัยากรอยา่งเพยีงพอและมคีุณภาพ 
4. สนบัสนุน/สรา้ง/พฒันา เครอืขา่ยยตุธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ข และเครอืขา่ยชุมชน 
5. น้อมนําแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
6. พฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู พฒันาและตดิตามเดก็ 

เยาวชน  
7. พทิกัษ์สถานภาพ ยุตคิวามรุนแรงในครอบครวัอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมเพื่อใหเ้ท่าทนั

กบัการเปลีย่นแปลงของปญัหาและความตอ้งการสาธารณะ 
8. สง่เสรมิใหป้ระชาชนทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มในกระบวนการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันา

และตดิตามเดก็ เยาวชน พทิกัษ์สถานภาพเดก็ เยาวชน และครอบครวั รวมทัง้ยุตคิวาม
รนุแรงในครอบครวั 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สนับสนุน/พฒันาโครงสร้างองคก์าร กฎหมาย ระบบงาน บุคลากร 
งบประมาณ และการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน 

เป้าประสงค ์

-  ศาลเยาวชนและครอบครวั สามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดส้มตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุต่อเดก็ เยาวชนและครอบครวั 
-  ศาลเยาวชนและครอบครวัมแีผนงาน นโยบาย โครงสรา้ง บุคลากร งบประมาณ และวสัดุ
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัทุกกจิกรรมทีจ่าํเป็น 
-  ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
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กลยทุธ/์มาตรการ 

1.1 พฒันา/ยกระดบัการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย 
ก)  พฒันา/ยกระดบัการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน และสทิธเิดก็ 

 ข)  พฒันา/ยกระดบัการนําวธิกีารไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทคดคีรอบครวั 
ค)  พฒันา/ยกระดบัการใชว้ธิกีารตามมาตรา 95 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง

กฎหมาย 
ง) พฒันา ยกระดบัการนําแนวคดิยุตธิรรมเชงิเยยีวยาแก้ไข เครอืข่ายชุมชน มาใชใ้น

กระบวนการป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟู และพฒันาเด็ก เยาวชน และพทิกัษ์สถานภาพ
ครอบครวั 

1.2 พฒันาโครงสร้างองค์การ กฎหมาย ระบบงาน บุคลากร และงบประมาณเพื่อเพิม่ 
ประสทิธภิาพ 

1.3 รว่มพฒันาโครงสรา้งองคก์ารและจดัหาบุคลากรสหวชิาชพีสนับสนุนการปฏบิตังิานเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

1.4 จดัหางบประมาณให้เพียงพอสําหรบัทุกกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครวัโดยให้
เป็นไปตามและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน และสทิธิ
เดก็ 

1.5 พฒันา/จดัตัง้/ร่วมมอืกบัหน่วยงานสนับสนุนการปฏบิตังิานภายในและภายนอกทัง้ที่เป็น
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

1.6 จดัทําแผน/กําหนดแนวทางการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ประเทศใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

1.7 สรา้ง/อบรม/เผยแพรค่วามรู ้
ก) อบรม/เผยแพรค่วามรูด้า้น “สทิธมินุษยชน” “สทิธเิดก็” “กฎหมาย” และหลกัวธิกีาร

ทาํงานป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาเดก็ เยาวชน และพทิกัษ์สถานภาพ ยุตคิวาม
รนุแรงในครอบครวั แก่บุคลากรทุกระดบั 

ข) สร้าง/ทบทวน/พัฒนากฎหมาย กระบวนวิธีพิจารณาคดี ระบบการบริหารศาล 
เยาวชนและครอบครวั ใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคม 

1.8 จดัทาํระบบรายงานคดใีหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
1.9 จดัหาวสัดุอุปกรณ์สาํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
1.10 พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของศาลเยาวชน

และครอบครวั 
  ก)  พฒันาและเชื่อมโยงเครอืขา่ยระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของศาลเยาวชนและครอบครวั 
  ข)  จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศทรพัยากรทางสงัคมโดยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
  ค)  จดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศเครอืขา่ยยตุธิรรมเชงิเยยีวยาแกไ้ขและเครอืขา่ยชุมชน 
  ง)  จดัทาํคูม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวั 
  จ)  จดัทาํระบบการประเมนิและตดิตามผล 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบรูณาการทุกภาคส่วนของสงัคมเพ่ือการป้องกนั แก้ไข  
ฟ้ืนฟ ูและพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั 

เป้าประสงค ์

- ศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นศูนยร์วมในการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาเดก็และเยาวชน 
พทิกัษ์สถานภาพ ยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั โดยการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในสงัคม 

กลยทุธ/์มาตรการ  

2.1  เปิดโอกาส สรา้งชอ่งทางการมสีว่นรว่มของเดก็ เยาวชน เครอืขา่ย และภาคประชาชน 
2.2   บรูณาการทุนทางสงัคมเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานของศาลเยาวชนและครอบครวั 
2.3 เป็นศูนย์รวมในกระบวนการป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟู พฒันาและติดตามเด็ก เยาวชน พทิกัษ์

สถานภาพ รวมทัง้ยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั 
2.4  เป็นผูนํ้าในการใช/้เผยแพรก่ฎหมายเพือ่รกัษาสทิธมินุษยชน สทิธเิดก็และเยาวชน 
2.5  ร่วมมอื/สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นสทิธมินุษยชน และสทิธเิดก็ ทัง้ภายในประเทศ และ

ระหวา่งประเทศ 
2.6  สง่เสรมิ/สนบัสนุนผูพ้พิากษาสมทบในกระบวนการป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู พฒันา และ ตดิตาม

เดก็ เยาวชน และครอบครวั 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3  การใช้แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการยติุธรรมเดก็ 
เยาวชน และครอบครวั 

เป้าประสงค ์

- ศาลเยาวชนและครอบครวัน้อมนําแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นกระบวนการ
ป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟู และพฒันาเด็กและเยาวชน พิทกัษ์สถานภาพและยุติความรุนแรงใน
ครอบครวั รวมถงึการปฏบิตังิานต่าง ๆ ของศาลเยาวชนและครอบครวั  

กลยทุธ/์มาตรการ 

3.1 ส่งเสรมิ/น้อมนําแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัป้องกนั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟู และพฒันาเดก็ เยาวชน และพทิกัษ์สถานภาพครอบครวั 

3.2 สง่เสรมิ/น้อมนําแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานของศาล
เยาวชนและครอบครวั 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4  รณรงค/์ประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุ สร้างความตระหนักแก่สงัคม 

เป้าประสงค ์

- สาธารณชนมคีวามเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอืกบัศาลเยาวชนและครอบครวั 
- การสือ่สารภายในศาลเยาวชนและครอบครวัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเรว็ 
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กลยทุธ/์มาตรการ 

4.1 รณรงค/์ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความตระหนกัในการดแูล ป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันา
เดก็ และเยาวชนแก่ครอบครวั ชุมชน และสงัคม 

4.2 สง่เสรมิ/อบรม/เผยแพร/่ใหค้วามรูเ้พื่อสรา้งภูมคิุม้กนั ปญัหาสงัคมใหเ้ดก็ เยาวชน ครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม 

4.3 ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ดก็ เยาวชน ตระหนักถงึบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคม 

4.4 พฒันา/ยกระดบัการสื่อสาร การประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกศาลเยาวชนและ
ครอบครวั 
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