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คํานํา 
 
 เน่ืองด้วย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม ได้ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดทําโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง การจําแนก การบําบัด 
และการติดตาม เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมภายใต้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การดําเนินงานระยะที่ 1 โครงการวิจัยเรื่อง “การจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู 
และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม” เสร็จสิ้นลง  
ได้ข้อสรุปว่า ยังต้องมีการปรับปรุงระบบการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนอีกหลาย
ประการ โดยเฉพาะปัญหาสําคัญ คือ ท้ังในส่วนงานของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังองค์กรเอกชนและเครือข่ายท่ีต้องปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบ 
สหวิชาชีพอันได้แก่ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และองค์กรด้านเด็ก 
และเยาวชน ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ  ท้ังที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ได้เพ่ิมบทบาทหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายในการจําแนก บําบัด แก้ไข 
ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนไว้หลายประการ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมหน่วยงานและองค์กร
เครือข่ายต่างๆเหล่าน้ีเพ่ือรองรับบทบาทใหม่ในกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากข้อสรุปของโครงการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นผลให้เกิดการศึกษาวิจัยระยะท่ี 2 ภายใต้โครงการวิจัย 
เรื่อง “การจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตาม
คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว” มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบงาน
เครือข่ายสหวิชาชีพ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน รวมท้ังเครือข่ายชุมชน เพ่ือการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู 
และติดตามเด็กและเยาวชน เพ่ือค้นหาแนวทางในการสนับสนุนระบบงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆให้มีมาตรฐาน มีการจัดเก็บและนํามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนต่อไป  
โดยคณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย แบบสอบถามตลอดจนและได้รับฟังข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท้ังหน่วยงานราชการ 
และองค์กรเอกชน นักวิชาการ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นําและผู้คน 
ในชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯและพ้ืนท่ีนําร่อง เพ่ือรวบรวมจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายในรูปของทําเนียบ
หน่วยงานและองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้านเด็กและสังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติในพื้นท่ีนําร่อง 
เพ่ือทราบแนวทางและรูปแบบการจัดวางและพัฒนาระบบเครือข่ายการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

I. ที่มาของโครงการศึกษาวิจัย 
  เด็กและเยาวชนในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า
แต่ในปัจจุบันพบว่ามีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือพิจารณาจากปริมาณคดีท่ี
เด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ตลอดระยะเวลา  
10 ปี จะพบว่าในปี พ.ศ. 2541 มีปริมาณคดี 38,472 คดี และในปี พ.ศ. 2550 มีปริมาณคดี 51,128 คดี  
ซ่ึงมีปริมาณคดีเพ่ิมขึ้น 12,656 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของปริมาณคดีในปี พ.ศ. 2541 นับว่าเป็นปัญหา
สังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง  
  ในปัจจุบันหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
คือ ตํารวจ อัยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ  
และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ได้พยายามพัฒนากระบวนการหลักที่สําคัญอยู่ 3 กระบวนการ 
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด อันได้แก่ 1. การจําแนกเด็กและเยาวชน  
2. การบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชน 3. การติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อย 
  อย่างไรก็ตาม ในสังคมปัจจุบันท่ีปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หน่วยงาน
หลักท่ีกล่าวมาข้างต้นเพียงลําพังมิอาจแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สหวิชาชีพ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งเครือข่ายชุมชนที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตัวเด็กและเยาวชน 
  ในช่วงปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  
จึงได้ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส . )  ซ่ึงงานระยะท่ี 1 ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ  
โครงการวิจัย เรื่อง “การจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้ข้อสรุปว่าท้ังในส่วนงานของศาลเยาวชน 
และครอบครัวและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังองค์กรเอกชนและเครือข่ายท่ีต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบสหวิชาชีพอันได้แก่ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
และองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ จะต้องมีการปรับปรุงระบบการจําแนก บําบัด 
แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนอีกหลายประการ รวมทั้งต้องพัฒนางานในส่วนของเครือข่าย 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันท้ังที่เป็นส่วนราชการด้วยกันและภาคเอกชนในรูปแบบสหวิชาชีพ ตลอดจนเครือข่าย
ชุมชนท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชนด้วย 
  สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม เห็นความจําเป็นในการนําแนวคิดและเคร่ืองมือ
ใหม่ๆ ท่ีได้จากการวิจัยในระยะท่ี 1 ไปเผยแพร่และผลักดันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจําแนก แก้ไขบําบัด
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ฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไป โดยคณะทํางานมีแผนงานที่จะประสานงานกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
สํานักงานศาลยุติธรรม คณะทํางานด้านการพัฒนากฎหมายเยาวชนและครอบครัว และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ซ่ึงได้เริ่มดําเนินการไปบ้างแล้ว และจะดําเนินการต่อไปในอนาคต 
  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเครือข่ายสหวิชาชีพ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน รวมท้ังเครือข่ายชุมชน  
ท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน มีส่วนพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ ท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี ได้เพ่ิมบทบาท 
ขององค์กรเครือข่ายในการจําแนก แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู และติดตามเด็กและเยาวชนไว้หลายประการน้ัน  
ในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการทําหน้าท่ีท้ังนี้ เพราะในอดีต เน้นการสนับสนุนงานในส่วนของทางราชการ
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก ทําให้การดูแลสนับสนุนงานในส่วนอ่ืนถูกละเลย ท้ังในส่วนองค์กรสหวิชาชีพ
และองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในส่วนการทํางานของภาคเอกชนน้ัน ในอดีตยังไม่เป็นท่ียอมรับเท่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ท่ีทุกฝ่ายเห็นว่าภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนางานยุติธรรมให้มากย่ิงขึ้น  
และบทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนและชุมชนมีความโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับมากขึ้น 
  สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาชน 
และครอบครัว”งานระยะท่ี 2 โดยเน้นประเด็นศึกษาในเรื่องการพัฒนาระบบงานของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานหรือองค์กรสหวิชาชีพ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชน เพ่ือการจําแนก  
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ติดตามเด็กและเยาวชน เ พ่ือค้นหาแนวทางในการสนับสนุนระบบงานเครือข่าย 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการ การทํางาน
อย่างเป็นเอกภาพ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีการเก็บและนํามาใช้ประโยชน์ 
ในกระบวนการยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบต่อไป อันจะเป็นการรองรับหลักการใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 
II. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสํารวจและจัดทําทะเบียนหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรเอกชนท่ีทํางานด้านเด็ก เยาวชน 
หรือครอบครัว สหวิชาชีพ และชุมชน ท่ีมีการสนับสนุนงานหรือมีศักยภาพในการสนับสนุนงานในกระบวน 
การยุติธรรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ให้มีการเก็บและนํามาใช้ประโยชน์สําหรับระบบ
ฐานข้อมูลหน่วยงาน 
  3. เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่นําร่องโดยการจัดทํา
เครือข่ายทดลองปฏิบัติงาน 2 เครือข่าย (จังหวัดทดลองละ 1 เครือข่าย) เพ่ือสนับสนุนการทดลอง
กระบวนการและเคร่ืองมือในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
  4. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการและรูปแบบการดําเนินงานด้านการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนขององค์กร
ตัวอย่างและนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม (Best Practice) ต่อประเทศไทย  
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III. ขอบเขตการดําเนินการ 
  1. สํารวจและเก็บข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน หรือ
ครอบครัวและชุมชนท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ จาก Website 
และจากการสอบถามหน่วยงานนั้นๆ  
  2. จัดทําเครือข่ายในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของโครงการวิจัยฯ เพ่ือสนับสนุนการทดลองใช้กระบวนการ 
และเครื่องมือในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย ระยะท่ี 1    
  3. ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการดําเนินงานของเครือข่ายทดลองปฏิบัติงาน 
 

IV. วิธีการดําเนินงาน  
  1. ออกแบบสํารวจ เพ่ือสํารวจข้อมูลส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายท่ีมีศักยภาพสามารถรองรับ
เด็กตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน  
หรือครอบครัว สหวิชาชีพ และชุมชนท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน เพ่ือหารือร่วมกันในการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรเครือข่าย จัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  - การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
   ในการจําแนก บําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการ 
  ยุติธรรม” ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักด์ิ ช้ัน 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย 
   ตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา 
   โดยจัดร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่ อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง 
   เพ่ือเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
  และครอบครัว และคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมและวิจัยเกี่ยวกับการใช้บังคับ   
  กฎหมายใหม่ ของคณะกรรมการเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว  
  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สํานักงานศาลยุติธรรม ผู้เข้าร่วม 150 คน  
  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กร 
    และเครือข่ายการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ  
   ศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”  
   ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
   กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา โดยจัดร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  กลาง ผู้เข้าร่วม 250 คน 
  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
   ในกระบวนการยุติธรรม” ณ ห้องประชุมรวยเงิน 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน 
   กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา โดยจัดร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็ก 
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   แ ล ะ วั ย รุ่ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร า ช วิ ท ย า ลั ย กุ ม า ร แพท ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
   และกรมสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วม 61 คน 

2.2 ประชุมร่วมกับองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดในพื้นท่ีนําร่อง  
  - การประชุมเ ชิงปฏิ บั ติการ  เรื่ อ ง  “การสร้ างองค์กรเครือข่ ายในการส่ ง ต่อ เ ด็ก 
   และเยาวชนตามกฎหมายเด็กฉบับใหม่” ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเครือข่าย 
   ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลเยาวชนและครอบครัว 
   จั งห วัดศรี สะ เกษ  ณ  โ ร งแรมสุ นี ย์  แกรนด์  แอนด์  คอนเวน ช่ัน  อํ า เภอ เ มือง    
   อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ผู้เข้าร่วม 120 คน  
  - การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  
   ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา 
    โดยจัดร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  
   - การประชุมคณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
    ในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม จํานวน  
   4 ครั้ง 
  - การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสหวิชาชีพองค์กรด้านเด็กและเยาวชน 
   และเครือข่ายชุมชน (พ้ืนท่ีนําร่องเทศบาลเมืองวารินชําราบ) ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี  
   เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา ผู้เข้าร่วม  
   100 คน  
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ีนําร่องจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา  
  - การประชุมคณะกรรมการโครงการ การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ 
   กระบวนการยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
   ศรีสะเกษ เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา  
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างองค์กรเครือข่ายในการส่งต่อเด็กและเยาวชน 
   ตามกฎหมายเด็กฉบับใหม่” ณ ห้องประชุมวโรดม โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ  
     เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ผู้เข้าร่วม 80 คน  
   - การประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติการ  เ รื่ อ ง  “การพัฒนาบทบาทเครื อข่ ายองค์กร ชุมชน 
    และองค์กรสหวิชาชีพ ในการป้องกัน จัดการ และการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนกับเยาวชน 
   ในจังหวัดศรีสะเกษ” ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อําเภอเมือง จังหวัด 
   ศรีสะเกษ เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา  ผู้เข้าร่วม 90 คน 
  - การสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําฐานข้อมูลองค์กร 
   เครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษา 
    ของศาลเยาวชนและครอบครัว” ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  
   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา ผู้เข้าร่วม  
   122 คน 
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  3. สัมภาษณ์เชิงลึก องค์กรเครือข่ายท่ีปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว ในพ้ืนท่ีนําร่อง
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

I. กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
  1. พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนมีพ้ืนฐานที่มาจากแนวคิด “เด็กและเยาวชนเป็นทุนทาง
สังคม” เป้าหมายสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจึงมิได้มุ่งเน้นท่ีการลงโทษ แต่มุ่งไปสู่ 
การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่พลัดหลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก  

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลไกต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจึงมีลักษณะ
เป็นการเฉพาะและเหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  

  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศถูกออกแบบเพ่ือเป้าหมายสําคัญดังกล่าว 
ตามบริบทของประเทศน้ันๆ เอง โดยมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎแห่งกรุงปักกิ่งเป็นมาตรฐาน  

                                                 
เรียบเรียงโดยใช้ข้อมูลจาก 
  อภิรดี โพธิ์พร้อม, “ 8 ปีแห่งการรอคอย...พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. 2553” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 6 (สิงหาคม – กันยายน 2553) หน้า 112 – 137.  

อภิรดี โพธ์ิพร้อม, “ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคม
อย่างยั่งยืน”  นําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม คร้ังท่ี 9. 
  อภิรดี โพธ์ิพร้อม, “เปิดกล้องส่องเลนส์กฎหมายเด็กฉบับใหม่”หนังสือสานสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี พ.ศ. 2555. 

 อภิรดี โพธ์ิพร้อม ,“ โปรแกรมการบําบัดในชุมชนที่เน้นการคืนเด็กดีสู่สังคมและการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ”(Community Based Programmes toward the social and professional 
reintegration of young offenders.Fostering multiagency) นําเสนอในการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน ระดับภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิค คร้ังท่ี 1 (The 1st Session of the Asian-Pacific Council for Juvenile 
Justice: APCJJ). 
  อภิรดี โพธิ์พร้อม, “การพัฒนาองค์กรเครือข่ายชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของ
ศาล” เอกสารในการสัมมนาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 1, วันท่ี 16 
มิถุนายน 2555. 

ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์, “แนวทางการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายองค์กรเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตาม
คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” เอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทบาทเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ 
ในการป้องกัน ช้ีขาด แก้ไข บําบัด ฟื้นฟู ติดตาม เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เสนอท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ , วันท่ี 14 ธันวาคม 2554.  
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 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเกิดขึ้นเม่ือมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  
พ.ศ. 2494 จากน้ันได้มีพัฒนาการด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก 
และเยาวชนมาโดยลําดับ  

 ต่อมาได้ยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว และประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลายาวนาน แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับน้ีอีกสอง
ครั้ง แต่มิได้แก้ไขปรับปรุงกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน  
  กระแสโลกด้านแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนําไปสู่การบัญญัติกฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของ
สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน (Beijing Rules) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2528 
และการประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในปี พ.ศ. 2532 ซ่ึงประเทศไทยลงนามเป็นภาคี มีผลบังคับ 
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2536 มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน มีความพยายามนําแนวคิดสากลดังกล่าว มาปรับใช้ในกระบวนพิจารณา 
โดยอาศัยการตีความพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 ให้กว้างออกไป ไม่ว่าจะเป็นการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนําการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูในระบบเปิด  
และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยอาศัยช่องทางตามมาตรา 95 หรือกรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชนนําแนวคิดในการผันเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วมาใช้ โดยอาศัยช่องทางตาม
มาตรา 63  
 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บัญญัติรับรองสิทธิของเด็ก เยาวชน 
บุคคลในครอบครัวที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมไว้   
ในปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัต ิจ ัดตั ้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  
คณะอนุกรรมการมีมติต้ังคณะทํางานข้ึนยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ฉบับใหม่ขึ้น  
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. คงเนื้อหาในบทบัญญัติเดิมท่ีมีหลักการสอดคล้องกับหลักสากลไว้ 
  2. ปรับปรุงเน้ือหาในบทบัญญัติที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล  
   3. เพ่ิมเติมเนื้อหาในบทบัญญัติใหม่ให้มีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนและคุ้มครอง
สวัสดิภาพมากขึ้น   
  ในระหว่างนั้นคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ได้ยกร่างบทบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลเยาวชนฯ เกี่ยวกับการบังคับคดีครอบครัวเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งมายัง
สํานักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีมติให้นําร่างของ กยช. มารวมกับร่างของ
สํานักงานศาลยุติธรรม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการและส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานยุติธรรมเด็ก 
และเยาวชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ รวมกับร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 เน่ืองจากร่างกฎหมายฉบับท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอและร่างกฎหมายท่ีกระทรวงยุติธรรม
เสนอมีกรอบแนวคิดท่ีแตกต่างกันในหลายประเด็น  จึงต้องใช้เวลาในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง 3 วาระ เริ่มต้ังแต่เดือน... 2547 มาแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2550  คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีมติให้ยุบรวมร่างพระราชบัญญัติท้ังสามร่าง
และ ใช้ช่ือว่า “ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ....” 
 หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ตรวจร่างของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2550 มีการเสนอร่างกฎหมายซ่ึงมี
หลักการและเนื้อหาในสาระสําคัญเช่นเดียวกันกับร่างท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบัญชาของประธานศาลฎีกา แต่การพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จ  
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นควรไม่ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่ค้าง 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา หากเห็นควรดําเนินการให้ 
มีการตรากฎหมาย ให้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติใหม่เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเม่ือวันที่  
10 เมษายน 2551 ประธานศาลฎีกาจึงมีบัญชาให้สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... ซ่ึงมีหลักการและเน้ือหาเช่นเดียวกับร่างท่ี
ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอร่าง
พระราชบัญญัติในเรื่องดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรรวม 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างท่ีประธานศาลฎีกาเป็นผู้เสนอ ร่างที่
กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้เสนอ ร่างท่ีนายเจริญ จันทร์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ และร่างท่ีนางผุสดี ตามไท  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทั้งสี่ฉบับ โดยให้ใช้ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเป็นหลัก เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระหว่างวันท่ี 23 เมษายน   
ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2553 และผ่าน 
การพิจารณาของวุฒิสภาเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2553 สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามท่ีวุฒิสภาแก้ไขร่าง
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2553 และประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็น “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 
  2. กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยยุคปัจจุบัน 
  2.1 กรอบแนวคิดท่ีมาของกฎหมายฉบับใหม่ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
เป็นกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนไทยยุคปัจจุบัน ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงได้พลิกโฉม
ไปจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 อย่างมาก  
กรอบแนวคิดที่มาของกฎหมายฉบับใหม่หลักๆ คือ 
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 1). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงให้การรับรองว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล
และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มท่ี  เด็กควรเติบโต 
ในส่ิงแวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ 1 และเช่ือมต่อด้วย
หลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ยืนยันว่า ในการกระทําท้ังปวงท่ีเก่ียวกับเด็ก ไม่ว่าจะโดยสถาบัน
สังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน  ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ  
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรก 2  
 แนวคิดทั้งสองน้ีถือเป็นหัวใจสําคัญที่นํามาคํานึงถึงในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  ท่ีสําคัญแนวคิดหลักท้ังสองดังกล่าวยังนํามาสู่แนวคิดใหม่ในการดูแลเด็ก
หรือเยาวชนในระหว่างการดําเนินคดี แยกเป็น 2 กรณี 
 กรณีเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุมและการจับเป็นไปโดยชอบ: ดังท่ีปรากฏอยู่ในมาตรา 73  
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก ศาลอาจมีคําส่ังให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง  
เป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในระหว่างการดําเนินคดี เพ่ือให้โอกาสเด็กหรือเยาวชนเติบโตในส่ิงแวดล้อมของ
ครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ หากเด็กหรือเยาวชนไม่อยู่ในความดูแลของ
บิดามารดาผู้ปกครอง หรือบิดามารดา ผู้ปกครองไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดูแล ศาลย่อมใช้ดุลพินิจโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของบุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ หรือบุคคลหรือองค์การท่ีศาลเห็นสมควร เป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในระหว่างการ
ดําเนินคดี   
 ศาลจะมีคําสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระทําผิดไว้ในสถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืน
ใดท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของเด็ก 
หรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่น 
   ในระหว่างมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้ผู้ดูแล หรือระหว่างศาลมีคําสั่งให้ปล่อยช่ัวคราว
ภายหลังเหตุในการควบคุมเปลี่ยนแปลงไป  หากปรากฏต่อศาลว่าเด็กและเยาวชนมีความจําเป็นต้องเข้ารับ
การบําบัดรักษา หรือรับคําปรึกษาแนะนําหรือเข้าร่วมกิจกรรมบําบัดใด ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการนั้น
ได้ 
   กรณีเด็กหรือเยาวชนเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง: ดังท่ีปรากฏอยู่ในมาตรา 71 ให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 134 โดยอนุโลม กล่าวคือ โดยหลัก
แล้วเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองฯ แต่ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่ามี
เหตุท่ีศาลสมควรควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้น ตามมาตรา 73 วรรคสอง พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งให้บิดา
มารดานําเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือขอให้ศาลควบคุมเด็กหรือเยาวชนน้ันไว้  ซ่ึงศาลจะควบคุมหรือไม่ ย่อม
ต้องเป็นไปตามมาตรา 73 วรรคสอง ว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือ
พฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน   
   การดูแลเด็กหรือเยาวชนระหว่างดําเนินคดีเปล่ียนจากหลักการตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ท่ีต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชน
                                                 

  
1
 อารัมภบท อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

  2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อท่ี 3 (1.) 
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ไปอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  จะสามารถกลับไปอยู่ในความดูแลของบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ฯ ได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวจากผู้อํานวยการสถานพินิจ มาสู่ หลักการใหม่ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ. 2553 ศาลสามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความ
ดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครอง ฯ เว้นแต่ ปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า การกระทําของเด็กหรือเยาวชนมี
ลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลจึงจะมีคําสั่ง
ให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้ในสถานพินิจ และกฎหมายฉบับนี้ได้ออกแบบรองรับปัญหาเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําผิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็กบ้านแตก ไม่มีบิดามารดาหรือมีก็ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะดูแลเด็กเหล่านั้น 
โดยให้ศาลสามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของบุคคลหรือองค์การท่ีศาลเห็นสมควร  
ซ่ึงเป็นกลไกให้ศาลสามารถให้บุคคลหรือองค์การเข้ามาช่วยดูแลเด็กหรือเยาวชนได้อย่างกว้างขวาง ผ่าน
ช่องทางความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนตามมาตรา 33 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่องทางของกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเด็กไปดูแลระหว่างการดําเนินคดีได้ในฐานะเด็กท่ีจําต้องได้รับการ
สงเคราะห์  
   2).อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ให้หลักประกันว่า จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจําคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะใช้
เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น ให้มีระยะเวลาที่ส้ันท่ีสุดอย่างเหมาะสม เด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ 
จะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่กําเนิดของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด เด็กจะมีสิทธิท่ีจะติดต่อกับครอบครัว เว้นแต่
ในสถานการณ์พิเศษและเด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย   
ตลอดจนสิทธิท่ีจะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนต่อ 
ศาลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลางซ่ึงจะได้รับคําวินิจฉัยโดยพลัน 1  ดังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
หมวดท่ี 6 การสอบสวนคดีอาญาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นส่วนการ
ปฏิบัติของเจ้าพนักงานตํารวจและ แนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติต่อเด็ก 
และเยาวชนภายหลังการจับกุม ที่จากเดิมเม่ือเจ้าพนักงานตํารวจจับเด็กและเยาวชนจะต้องนําตัวเด็ก 
และเยาวชนส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯไว้เพ่ือรอการพิจารณาคดี มาสู่กระบวนการหลังการจับกุมที่จะต้อง
ส่งเด็กและเยาวชนไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือตรวจสอบการจับว่าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย
หรือไม่ ถ้าการจับไม่ชอบ ก็ไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ ศาลต้องมีคําสั่งปล่อยตัวเด็กและ
เยาวชนน้ันไป 2 
   การท่ีกฎหมายจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองสูงกว่ามาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ท่ีเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิดส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มี
ฐานะยากไร้ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิตามกฎหมาย   
   3). กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแก่
คดีเด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง 3  แนวคิดในการรับรองสิทธิของเด็กในกระบวนการยุติธรรมตาม
กฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชนหรือกฎ

                                                 

  1อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ข) ค) และ ง)    
  

2
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ 2553. มาตรา 72 

  
3
 กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อ 7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อท่ี 40(2 ข.) 
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แห่งกรุงปักกิ่ง และได้รับประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว ่า ทุกข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
ข้ันมูลฐานจะต้องได้รับการคุ้มครอง เช่น สิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะได้รับการ
พิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย สิทธิได้รับการแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย  สิทธิท่ีจะใหบ้ิดามารดาหรือผู้ปกครองปรากฏตัวอยู่ด้วย สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
สิทธิท่ีจะต่อสู้คดี สิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคําปรึกษาและจะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถาม
หรือซักค้านพยาน ให้พยานของตนเข้ามีส่วนร่วม สิทธิท่ีจะอุทธรณ์ โดยสิทธิต่างๆ เหล่าน้ีถูกนํามาบัญญัติ
รับรองไว้อย่างครบถ้วนในพระราชบัญญัติฉบับใหม่  
   4). แนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่ารัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูก
กล่าวหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ท่ีจะได้รับการปฏิบัต ิต่อในลักษณะท่ีสอดคล้องกับการส่งเสริมความสํานึก 
ในศักด์ิศรีและคุณค่าของเด็ก ซ่ึงจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้อ่ืน 
และในลักษณะท่ีต้องคํานึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมี
บทบาทเชิงสร้างสรรค์เด็กในสังคม  การที่เด็กและเยาวชนจะต้องคืนสู่สังคมเม่ือยังมีอายุน้อย กลับมาใช้ชีวิต
อย่างมีบทบาทสร้างสรรค์น้ี 1  ซ่ึงเป็นหลักการที่มีความสําคัญอย่างมากและเป็นจุดกําเนิดของมาตรการต่างๆ 
ท่ีถูกออกแบบขึ้นใหม่หรือถูกปรับเปลี่ยนจากมาตรการเดิมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชน ให้เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์  
  2.2 มาตรการตามกฎหมายฉบับใหม่ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม   
  1). มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา เม่ือเด็กหรือเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไม่ว่าด้วยการถูกจับกุมหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองกฎหมายฉบับใหม่น้ี  นําหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กที่ว่า เมื่อเห็นเหมาะสมและเป็นท่ีพึงปรารถนา ให้กําหนดมาตรการท่ีจะใช้กับเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่าได้
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ท้ังนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและ
การคุ้มครองตามกฎหมายจะได้รับการเคารพอย่างเต็มท่ี 2    
   ได้มีการออกแบบมาตรการในการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทําผิดให้ได้รับ 
การดูแล แก้ไข เพ่ือออกจากกระบวนการยุติธรรมและกลับคืนสู่สังคมโดยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิง
สร้างสรรค์ได้เร็วท่ีสุด  เรียกว่า ซ่ึงนํามาจากแนวคิดในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) ในการจัดให้มีกระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
เด็กหรือเยาวชนฝ่ายผู้เสียหาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่ชุมชนหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนเข้าใจว่าการกระทําผิดท่ีตนเองได้ก่อขึ้น สร้างความ
เสียหายให้แก่ผู้อ่ืนอย่างไรและเกิดความสํานึกผิดต่อการกระทําของตนเอง ประสงค์จะปรับปรุงพฤติกรรม 
ขณะเดียวกันผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาความเสียหาย ได้รับรู้ถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น 
และมีความเห็นอกเห็นใจเด็กหรือเยาวชนพร้อมให้อภัยและยินดีที่จะให้โอกาสเด็กหรือเยาวชนกลับคืนสู่สังคม
อย่างปกติสุข ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนทุกฝ่ายสนับสนุนการดําเนินการตามแผนให้สําเร็จลุล่วง  
   มาตรการน้ีได้รับการออกแบบให้เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม
ปกติ  โดยมีจุดเช่ือมต่อกับกระบวนกระบวนการยุติธรรมปกติ 2 ช่วง  

                                                 

  
1
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 40 1.   

  
2
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 40 3. ข 
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   - ช่วงแรก: มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง 1  
  เป็นการนําแนวทางการปฏิบัติงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการผันเด็ก
ออกจากกระบวนการยุติธรรมด้วยการตีความขยายบทบัญญัติมาตรา 63 พระราชบัญญัติฉบับเดิมออกไป  
มาประยุกต์กับแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กําหนดเป็นมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
ช้ันก่อนฟ้อง  โดยเพ่ิมเงื่อนไขให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความชอบ 
ของกระบวนการจัดทํามาตรการพิเศษในช้ันน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ข้อที่ 40 ข้อ 3 ข 
 เม่ือเด็กและเยาวชนข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการสอบสวน ก่อนที่จะมีการฟ้อง
คดี ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงให้จําคุกไม่เกินห้าปี ถ้าเด็ก 
หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก หากเด็กหรือเยาวชนนั้นสํานึกในการกระทํา 
และผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนแล้วเห็นว่า อาจกลับตน
เป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ  
เพ่ือปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน หรือชดเชยความเสียหายของผู้เสียหาย หรือเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม เสนอต่อพนักงานอัยการให้ความเห็นชอบ หากแผนได้รับความเห็นชอบ  
ให้มีการดําเนินการตามแผนพร้อมท้ังรายงานให้ศาลทราบ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการ
จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอํานาจพิจารณาส่ังตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงแนวทาง 
ในการดําเนินการของศาลในเรื่องนี้เป็นไปตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา  
  เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีซ่ึงถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในคดีท่ีอัตราโทษ 
ไม่ร้ายแรง มีพฤติกรรมท่ีสามารถแก้ไขพฤติกรรมด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สมควรจะอยู่กระบวน 
การยุติธรรมนานเกินไป ก็จะถูกคัดกรองออกไปจากกระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรการพิเศษแทน 
การดําเนินคดีอาญาให้เร็วที่สุด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมี
บทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ช่วงที่สอง: มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา 2 
  ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ. 2553 ศาลเยาวชน 
และครอบครัวนําแนวคิดในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาล เพ่ือเยียวยาผู้เสียหายและแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด โดยอาศัยการตีความ
มาตรา 95 เริ่มใช้ครั้งแรกท่ีศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยใช้ช่ือว่า การประชุมกลุ่ม
เยียวยา ต่อมาถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบั ติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ี 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศเป็นนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวต่อ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศ ในช้ันยกร่างพระราชบัญญัติน้ีจึงมีการกําหนดให้มีมาตรการพิเศษแทน
การดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณาขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้า
สู่มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันพิจารณาได้ โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 90 กําหนดเง่ือนไขที่เด็ก
หรือเยาวชนจะสามารถเข้าสู่กระบวนการของมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณาว่า เป็นคดีท่ี
                                                 

  
1
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 - 89 

  
2
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  มาตรา 90 - 93 
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เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงให้จําคุกไม่เกินย่ีสิบปี ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่
เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในเวลาใด ๆ ก่อนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนนั้น
สํานึกในการกระทํา และผู้เสียหายยินยอม โจทก์ไม่คัดค้าน พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกิน
สมควรศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตาม
สมควร  ศาลอาจมีคําสั่งให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติเสนอต่อ
ศาล  หากศาลเห็นชอบ ให้มีคําสั่งจําหน่ายคดีไว้ช่ัวคราว กรณีมีการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูครบถ้วน  
ศาลจะมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยกฎหมายกําหนดให้สิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ   
 ศาลสามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณาเป็นเคร่ืองมือในการคัด
ครองเด็กหรือเยาวชนท่ีไม่ควรอยู่ในกระบวนการยุติธรรมออกไปจากกระบวนการยุติธรรมให้เร็วท่ีสุด  สามารถ
กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ต้องทําการพิจารณาคดี
เช่นเดียวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง โดยมีรูปแบบการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
จากการร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเช่นเดียวกัน  
   2). มาตรการในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนก่อนมีคําพิพากษา เดิมมาตรการน้ี
เป็นเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 95 ซ่ึงกําหนดหลักการไว้แต่เพียงว่า ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดี
ยังไม่สมควรจะมีคําพิพากษา  ศาลจะมีคําสั่งให้ปล่อยตัวจําเลยช่ัวคราวหรือจะส่งตัวไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจ
แห่งใดแห่งหนึ่งช่ัวคราวหรือจะใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้  ซ่ึงในทางปฏิบัติที่ผ่านมา
ศาลเยาวชนและครอบครัวตีความขยายบทบัญญัติมาตราน้ีอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ในการกําหนด
มาตรการในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนพิจารณา  เม่ือมีการยกร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 จึงได้มีการปรับปรุงขยายขอบเขต
การดําเนินการในการแก้ไข บําบัดเด็กหรือเยาวชนให้กว้างขึ้นเพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนสู่
สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้  หากเด็กหรือเยาวชนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งศาลใน
มาตรการดังกล่าวสําเร็จ  เด็กหรือเยาวชนก็จะถูกคัดกรองออกจากกระบวนการยุติธรรม ศาลจะมีคําสั่งยุติคดี
โดยไม่ต้องมีคําพิพากษา และให้ถือว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป 1  
   3). มาตรการในการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนโดยคําพิพากษา เด็กที่ไม่ได้ถูกคัด
กรองออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้องก็ดี หรือมาตรการ
พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันพิจารณาก็ดี หรือมาตรการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูก่อนมีคําพิพากษาก็ดี  
เด็กหรือเยาวชนเหล่าน้ันต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมตลอดสายจนกระทั่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีคํา
พิพากษา  แต่คําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษ แต่เพ่ือการแก้ไข บําบัด 
ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับมากระทําความผิดซํ้า ดังน้ันบทบาทของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมิได้จบลงที่การมีคําพิพากษา แต่ยังคงมีบทบาทในการติดตามดูแลเด็ก 
และเยาวชนเหล่านั้น ดังเห็นได้จากการที่กฎหมายกําหนดให้ศาลมีอํานาจในการแก้ไขคําพิพากษาได้ตลอดเวลา 
ถ้าพฤติการณ์ของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป หลักการในเรื่องน้ีท่ีมีอยู่ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 ยังคงนํามาไว้ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่น้ี
ด้วย  

                                                 
  

1 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 132 
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 ในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาว่าเด็กหรือเยาวชนมีความผิดสมควรที่จะลงโทษ ศาล
มีมาตรการท่ีสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละรายอยู่สองรูปแบบ 
 - รูปแบบหน่ึง : การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูโดยไม่จํากัดอิสรภาพ เป็นกรณีท่ีศาลพิพากษาให้รอ 
การกําหนดโทษหรือลงโทษจําคุกและรอการลงโทษจําคุก โดยกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติให้เด็กหรือ
เยาวชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูโดยไม่จํากัดอิสรภาพ1 
  - รูปแบบท่ีสอง : การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู โดยจํากัดอิสรภาพ หรือการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนเข้ารับ
การฝึกอบรมยังหน่วยงานในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสถานท่ีอ่ืนที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร 2 
  ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 ไม่มีการกําหนดถึงความแตกต่างระหว่างการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู โดยจํากัดอิสรภาพและไม่จํากัด
อิสรภาพไว้ แม้ในทางปฏิบัติจะมีการแบ่งแยกจากกันไว้ชัดเจนแล้วก็ตาม ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ให้
ความหมายการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูไว้ในบททั่วไปและให้ความหมายการฝึกอบรมไว้ชัดเจน ว่าคือการแก้ไข 
บําบัด ฟ้ืนฟูโดยมีการควบคุม3  
  2.3 มาตรการประสานเครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
 เป็นท่ียอมรับกันว่าการแก้ปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดไม่สามารถดําเนินงาน 
โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยลําพัง จําต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน  จึงเกิดแนวคิดใน
การสร้างเครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนนํามาบรรจุเป็นหลักการไว้ใน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว ฯ พ.ศ. 2553  ท้ังเครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด 
ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบไม่จํากัดอิสรภาพและแบบจํากัดอิสรภาพ 
  1).เครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบไม่จํากัด
อิสรภาพ 
   หลักการสําคัญในกฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อ 19.1 หลักการให้ใช้วิธีของสถานฝึกอบรมแบบปิดให้น้อย
ท่ีสุด โดยควรจัดเป็นหนทางสุดท้ายของการวางข้อกําหนดและให้อยู่ในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเท่าที่จําเป็น  
ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวได้มีการนํามาปฏิบัติกันเป็นเวลานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากสถิติท่ีศาล 
ตัดสินลงโทษจําแนกตามประเภทของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร  
ปี พ.ศ. 2549 – 2552 จะพบ ศาลใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนไม่จํากัดอิสรภาพเป็นส่วนใหญ่ คงใช้วิธีการ
สําหรับเด็กหรือเยาวชนจํากัดอิสรภาพเพียงประมาณ ร้อยละ 20 เท่าน้ัน  
 ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 จึงมีบทบัญญัติให้ศาลเยาวชนและครอบครัวรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี  
หรือครอบครัวท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านให้คําปรึกษาแนะนํา

                                                 
  

1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 , มาตรา 74 - 76 
  2  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  มาตรา 104   
  3  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 
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ร่วมกับศาลเยาวชน เป็นการเปิดช่องทางเข้าสู่ระบบที่ให้ส่วนราชการภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน โดยมีบทบัญญัติให้ส่วนราชการและองค์การเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนในการ
ดําเนินการ 1 
  2). เครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบจํากัดอิสรภาพ 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีบทบัญญัติให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจ
ออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนจัดต้ังสถานศึกษา สถานฝึกอบรม  สถานที่แนะนําทางจิตเกี่ยวกับ
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด 2  เพ่ือเป็นการเปิดช่องทางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนที่มี
ความพร้อมสามารถเข้าร่วมดําเนินงานด้านการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบจํากัดอิสรภาพกับกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 32 , 33 

  
2
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 55 
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แผนภาพท่ี 1 
กระบวนการคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่ังไปรับการแก้ไขบําบัด
ก่อนมีคําพิพากษา 

ไม่สําเร็จ สําเร็จ 

จําหน่ายคดี 

พิพากษา 

ฟอง / ผัดฟองปล่อย
ช่ัวคราว 

พิจารณาคดี 

มาตรการพิเศษชั้นพิจารณา 

ไม่สําเร็จ สําเร็จ 

จําหน่ายคดี 

รอ+คุมประพฤติ ส่งฝกอบรม 

สถานฝกอบรม 

สถานที่อื่นที่จัดตั้งตามกฎหมาย +
ศาลเห็นสมควร 

เด็ก /เยาวชน 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

เข้าหาพนักงาน
สอบสวนเอง 

 

จับ 

คดีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ที่จะใช้มาตรการพิเศษ

ก่อนฟอง 

รายงานศาลเพื่อตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย 

งดการสอบสวนเฉพาะเด็ก/เยาวชน  

ดําเนินคดี 

ไม่ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติตามแผน 

ส่ังไม่ฟอง 

สอบถามเบื้องต้น 

ดําเนินการตาม  
ป.วิ.อ. มาตรา 134 

ส่งตัวเด็ก/เยาวชนไปศาลเพื่อ
ตรวจสอบการจับ 

กระบวนการสอบสวน 

สืบเสาะและพินิจ 

มาตรการพิเศษก่อนฟอง  
(คดีจําคุกไม่เกิน 5 ป) 
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  3. การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายองค์กรเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  3.1 ความจําเป็นในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายองค์กรเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตาม
คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว  
  เ พ่ือใ ห้ เ ด็กและเยาวชนและผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องในคดีไ ด้รับความคุ้ มครอง ดูแลมากขึ้ น  
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเป็นหลักการสําคัญตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก (CRC) กฎแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing 
Rules) แนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น 
กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายสุขภาพจิต 
กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ และกฎหมายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น แนวคิดเรื่อง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The Best Interest of the Child) ท่ีเน้นการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและการพัฒนาระบบ
ความยุติธรรมด้านการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู (Therapeutic Justice) แนวความคิดเรื่องความยุติธรรมของ
ผู้เสียหาย (Victim Justice) เรื่องการใช้มาตรการทางเลือกในลักษณะต่างๆ (Alternative Measures) เช่น 
การหันเหคดี (Diversion) เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หรือเรื่องยุติธรรมชุมชน 
(Community Justice) เรื่องการหลีกเลี่ยงการทําให้เด็กเป็นเหยื่ออีกคร้ังโดยกระบวนการยุติธรรม 
(Revictimization) และการช่วยลบแผลเป็นให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีเข้ามาในกระบวนการยุติธรรม 
(Destigmatization) นําไปสู่ความพยายามในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม  
  การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใต้หลักการน้ี  
ต้องเป็นไปอย่างมีหลักวิชา และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินการมากข้ึน กระบวนการยุติธรรมด้านเด็ก
และเยาวชนในยุคใหม่จึงต้องเปิดกว้างให้ตัวแทนชุมชนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในฐานะ
ผู้ เ ช่ียวชาญลักษณะสหวิชาชีพ อันได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา  
และนักวิชาการต่างๆ ครอบครัว ชุมชน องค์กรด้านเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมกับ 
การทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากปัญหาเด็ก 
และเยาวชนมีความเช่ือมโยงกับความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมท่ีทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข 
  3.2 องค์กรเครือข่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัว 
  องค์กรเครือข่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเริ่มปรากฏให้เห็นต้ังแต่ 
ปี 2542 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวบางศาลพัฒนาระบบการดูแล แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับชุมชน  ในรูปแบบท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวประสานงานจัดต้ังอาสาสมัคร
เครือข่ายชุมชน  ให้มีบทบาทในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากกระบวนการ
ยุติธรรมกลับคืนสู่ชุมชนและรายงานความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนต่อศาลเป็นระยะภายใต้เงื่อนไขคุมความ
ประพฤติตามคําสั่งศาล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการกิจกรรมโปรแกรมบําบัดฟ้ืนฟูในระบบเปิดในรูปค่าย
เยาวชน ท่ีพัฒนาขึ้นจากการท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกแบบขึ้น  
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากสาเหตุการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่สํารวจพบในภาพรวม
จํานวนสามด้าน ด้านเก่ียวกับตัวเด็กและเยาวชนเอง ด้านเก่ียวกับครอบครัวและด้านเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในชุมชน ในลักษณะโปรแกรมสําเร็จรูป 
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  การทํางานร่วมกับองค์กรเครือข่ายซ่ึงถูกสร้างและประสานโดยศาลเยาวชนและครอบครัว 
ในระยะเริ่มแรก แม้จะมีตัวช้ีวัดความสําเร็จจากสถิติเด็กกระทําความผิดซํ้าท่ีมีปริมาณลดลงในพ้ืนท่ี 
ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ดําเนินโครงการ 1 แต่การดําเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่ายท่ีเป็นบุคลากร 
สหวิชาชีพยังเป็นเพียงการเข้ามาช่วยเหลือศาลในการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในลักษณะ
โปรแกรมสําเร็จรูป ส่วนเครือข่ายชุมชนก็ยังเป็นเพียงกลไกการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย
เท่านั้น  ชุมชนยังไม่มีบทบาทในกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูโดยตรง และการทํางานร่วมกันยังอยู่ใน
รูปแบบที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการ  ตั้งแต่จัดหางบประมาณ  กําหนด
รูปแบบการดําเนินการ  ยังมิใช่การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อีกท้ังโปรแกรมการบําบัดยังเป็น
โปรแกรมสําเร็จรูป มิได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก/ เยาวชนที่เข้ารับการบําบัดเป็นการเฉพาะ 
  ในปีงบประมาณ 2548 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีความพยายามท่ีจะรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในบางจังหวัดมาสร้างเป็นระบบปฏิบัติงาน 
ของศาลเยาวชนและครอบครัวตามนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ภายใต้  
4 ยุทธศาสตร์ 
  1) การสร้างและประสานเครือข่ายการทํางานร่วมกันและเครือข่ายชุมชน 
  2) การจําแนกสืบค้นหาสาเหตุการกระทําความผิด เพ่ือนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน 
   มีคําพิพากษา 
  3) การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ 
   เด็กและเยาวชน 
   4) การสร้างระบบไกล่เกลี่ยชุมชนและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครอบครัวก่อนฟ้อง 
  ปีงบประมาณ 2549 มีการประกาศดําเนินนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชน 
และครอบครัวและจัดอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชน 
และครอบครัวให้แก่บุคลากรของศาลเยาวชนท่ัวประเทศ การทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและองค์กรเครือข่ายจึงถูกก่อตัวข้ึนในเชิงนโยบายสําหรับศาลเยาวชนและครอบครัวเป็น 
คร้ังแรก 
  ปีงบประมาณ 2550 3  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ทุนเพ่ือเด็ก (UNICEF) จัดทําโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายระดับชาติ มีการประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานราชการ 14 กระทรวง องค์กรเอกชน 6 แห่ง และสํานักงานศาลยุติธรรมจัดสรรงบประมาณให้ศาล

                                                 
  1 โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคผนวก 2 เอกสาร
โครงการศึกษาวิจัย “การจําแนก แก้ไขบําบัดฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาลยุติธรรม” 
  2 เอกสารเผยแพร่ นโยบายกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัว
ราชอาณาจักรในภาคผนวก 2 เอกสารโครงการศึกษาวิจัย “การจําแนก แก้ไขบําบัดฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม” 
  3 การบริหารงานและการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ 2550ในภาคผนวก 2 เอกสารโครงการศึกษาวิจัย 
“การจําแนก แก้ไขบําบัดฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม” 
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เยาวชนและครอบครัวกลางจัดทําโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาล มีผล
ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักรจัดตั้งเครือข่ายชุมชนข้ึนศาลละ 100 คน  

ประสบการณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัว 
ในอนาคตที่ทรงประสิทธิภาพ จะต้องเป็นศาลเพ่ือการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดแบบ
เบ็ดเสร็จ (Problem-Solving Court) โดยมีทุกฝ่าย ทุกองค์ความรู้ และทุกเคร่ืองมือมาช่วยสนับสนุนการ
ทํางานอย่างเป็นองค์รวม 
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บทที่ 3 

การสํารวจข้อมูลและจัดทําทะเบียนส่วนราชการ 
องค์กรเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนท่ีปฏิบัติงานด้านเด็ก  

เยาวชน ครอบครัว 

I. วัตถุประสงค์ของการสํารวจ 
  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายช่ือและจัดทําทะเบียนหน่วยงานส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน 
หรือครอบครัว และชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ 
 
II. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดย 2 แนวทาง คือ 

- แบบสอบถาม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์การด้านเด็ก เยาวชน  

หรือครอบครัว ดังต่อไปนี้   
  1.1 ศาลเยาวชนและครอบครัว จํานวน 76 ศาล 
  1.2 หน่วยงานราชการ จํานวน 19 หน่วยงาน ได้แก ่
  1) กระทรวงกระทรวงกลาโหม 
  2) กระทรวงกระทรวงยุติธรรม 
   3) กระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม 
   4) กระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 
   5) กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 
   6) กระทรวงกระทรวงแรงงาน 
   7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   8) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   10) กระทรวงมหาดไทย 
   11) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
   12) กรมคุมประพฤติ 
   13) โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม 
   14) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  
   15) กองทัพเรือ 
   16) กองทัพอากาศ 
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  17) กองทัพบก 
   18) กรุงเทพมหานคร 
   19) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  1.3 องค์กรเอกชน จํานวน 90 แห่ง 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน  
 สหวิชาชีพ และชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพ่ือหารือร่วมกันในเรื่องการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานขององค์กรเครือข่ายจํานวน 3 ครั้ง 

2.1 การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ในการจําแนก บําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการ
ยุติธรรม”ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักด์ิ ช้ัน 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิ เษก กรุงเทพมหานคร  โดยจัดร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
และวิจัยเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายใหม่ ของคณะกรรมการเตรียมการใช้บังคับกฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว สํานักงานศาลยุติธรรม 
ผู้เข้าร่วม 150 คน  

2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กร 
และเครือข่ายการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” ณ ห้องประชุม
เจ้าพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยจัด
ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้เข้าร่วม 250 คน 

2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม” ณ ห้องประชุมรวยเงิน 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร โดยจัดร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วม 61 คน 

 
III. การนําเสนอข้อมูลแบบสอบถาม 
  นําเสนอข้อมูลจากแบบสอบถามแยกเป็น 3 ส่วน จําแนกตามหน่วยงานท่ีให้ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัว      
  1.1 ข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการ องค์การด้านเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวท่ีทํางานร่วมกับ 
หรือประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  จัดเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้รายละเอียดของหน่วยงานส่วนราชการ/ องค์กรด้านเด็ก 
เยาวชน หรือครอบครัว ท่ีทํางานร่วมกับหรือประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัว โดยกําหนด
รายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ ดังน้ี  
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  1) ช่ือ 
  2) กิจกรรมท่ีทําร่วมกัน 
  3) ท่ีอยู่/ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ แฟกซ์  
  4) จํานวนเด็กร่วมกิจกรรม 
  1.2 ข้อมูลเครือข่ายชุมชน 
  กําหนดรายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ ดังน้ี   
  1) การจัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพ่ือทํางานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  2) จํานวนของเครือข่ายอาสาสมัครท่ีทํางานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  3) วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  4) อาสาสมัครเครือข่ายชุมชนกระจายอยู่ในพ้ืนที่ใดบ้างภายในจังหวัดของท่าน 
  5) รายช่ือเทศบาล อบต. อบจ. หมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีอํานาจศาล 
  6) รูปแบบของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนท่ีมีการทํางานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  7) กิจกรรมร่วมกันของศาลเยาวชนและครอบครัวกับเครือข่าย 
  เม่ือได้ข้อมูลตอบกลับ จะนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนําเสนอผลในภาพรวมของ
เครือข่ายชุมชุนท่ีทํางานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว  
  2. หน่วยงานราชการ 
 กําหนดรายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ ดังน้ี 

2.1 หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรด้านเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว และชุมชนท่ีทํางานท่ีทํางานร่วมกับ
หน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.2 รายละเอียดของหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรด้านเด็ก ชุมชน ท่ีทํางานร่วมกับหน่วยงานของ 
ดังนี้ 

  - ช่ือ สถานท่ีต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร  
  - วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ปีท่ีก่อต้ัง/ จดทะเบียน 
  - กิจกรรม/ การให้บริการ 
  - พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  - จํานวนเด็กและเยาวชนที่รองรับได้ 
  3. องค์กรเอกชน จํานวน 90 แห่ง 
  กําหนดรายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการ ดังน้ีรายละเอียดขององค์กรเอกชน มีดังน้ี 
  - ช่ือ สถานท่ีต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail 
  - ปีท่ีก่อต้ัง/ จดทะเบียน 
  - วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
  - กิจกรรม/ การให้บริการ 
  - พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  - แหล่งเงินทุน 
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IV. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 

ข้อมูลตอบกลับ 
แหลง่ข้อมูล สอบถาม ตอบกลับ ร้อยละ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 76 62 81.6 
หน่วยงานราชการ 19 11 57.9 
จากการส่งแบบสอบถามไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศจํานวน 76 แห่ง ตอบกลับ 62 

แห่ง (ร้อยละ 81.6) ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานราชการจํานวน 14 แห่ง ตอบกลับ 6 แห่ง (ร้อยละ 
42.80) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 2 

ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีจัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน 

การจัดตั้งอาสาสมัครฯ จํานวน ร้อยละ 
1. ไม่จัดต้ัง 34 54.84 
2. จัดต้ัง 28 45.16 

รวม 62 100.00 

ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีจัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพ่ือทํางานร่วมกับตนมีจํานวน 28 แห่ง 
(ร้อยละ 45.16) และไม่ได้จัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน 34 แห่ง (ร้อยละ 54.84) 1 

ตารางท่ี 3 
อาสาสมัครเครือข่ายชุมชนปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 

จํานวนศาลเยาวชนฯ จํานวนอาสาสมัครฯ ค่าเฉล่ีย (x) 
27 713 26.41 

ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีจัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน มีเครือข่ายเฉลี่ยศาลละ 26.4 เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1 ข้อมูลไม่น่าจะถูกต้อง เพราะขัดแย้งกับรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2550 ท่ีระบุว่าสํานักงาน
ศาลยุติธรรมจัดสรรงบประมาณให้ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักรจัดทําโครงการสร้างประสานเครือข่ายชุมชน 
ศาลละ 100 คน และมีการดําเนินการแล้วเสร็จทุกศาล   
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ตารางท่ี 4 
ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีม/ี ไมม่ีการทํางานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน 

การทํางานของศาลเยาวชนฯ ร่วมกับอาสาสมัครฯ จํานวน ร้อยละ 
1. ยังมีการทํางานร่วมกัน    18 72.00 
2. ไม่มีการทํางานร่วมกันแล้ว                       7 28.00 

รวม 25 100.00 
ในปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวมีการทํางานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน จํานวน 18 แห่ง 

(ร้อยละ 72.0) และไม่มีการทํางานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน จํานวน 7 แห่งคิด (ร้อยละ 28.0)  
ตารางท่ี 5 

การทํางานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนในปัจจุบนัเปรียบเทียบกับเครือข่ายที่จัดตั้ง 
 จํานวน ร้อยละ 

1. ทํางานร่วมกันเท่าเดิม 7 39.00 
2. ทํางานร่วมกันน้อยลง              6 33.00 
3. ทํางานร่วมกันมากข้ึน                 4 22.00 
4. อ่ืนๆ 1   6.00 

รวม 18 100.00 

ในปัจจุบัน มีศาลเยาวชนและครอบครัวทํางานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเท่ากับจํานวนท่ี
จัดต้ังเครือข่าย จํานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 39.0) ทํางานร่วมกันน้อยลง 6 แห่ง (ร้อยละ 33.0) ทํางานร่วมกันมาก
ขึ้น 4 แห่ง (ร้อยละ 22.0)  
  รูปแบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน 

ผลการสํารวจข้อมูลพบว่า รูปแบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน ที่ทํางานร่วมกับศาล
เยาวชนและครอบครัว ดังนี้  
  1) สืบเสาะ ค้นหาสาเหตุ และข้อเท็จจริงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน และรายงานต่อ 
  ศาลฯ  
  2) ติดตาม สอดส่อง ดูแล แกไ้ขฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและเยียวยาแก้ไข 
  3) ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และติดตามผลการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  4) ร่วมประชุมกับศาลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
  5) จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 
  6) ประสานงานระหว่างชุมชนกับศาล 
  7) รายงานข้อเท็จจริงสิ่งแวดล้อมในครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดตามที่ศาลสั่ง 
  8) สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ 
  9) ให้คําแนะนาํเด็กและเยาวชนในชุมชน 
  10) ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  11) ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทําผดิและกระทําผดิซํ้า 
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  12) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างวินัยเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  13) ร่วมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร และจัดอบรมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม 
  14) เข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกล่ียในชุมชน 
  15) สร้างเครือข่ายพิทักษ์เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น 
 
   วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน  

1) เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนมีวิธี/ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมงาน ดังต่อไปน้ี 
2) เป็นอาสาสมัคร ผู้นําชุมชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
4) เป็นบุคคลท่ีชุมชนให้ความเคารพนับถือ เสียสละ มีจิตใจรักชุมชนและต้องการช่วยเหลือเด็ก 
5) มีอายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป และมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
6) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
7) ประกอบอาชีพสุจริต และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8) ไม่เป็นบุคคลทีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดให้โทษ 
9) ไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ 
10) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดมาก่อน เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

  โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ตารางท่ี 6 

กิจกรรมขององค์กรเอกชน 
กิจกรรม ร้อยละ 

1. ให้การศึกษา/ทุนการศึกษา 22.5 
2. ส่งเสริมอาชีพ/ฝึกอาชีพ 8.3 
3. จัดค่ายพัฒนา/ค่ายสัมพันธ์ 5.4 
4. ฝึกอบรมผู้นํา/เยาวชน/ผู้ปกครอง 4.2 
5. พัฒนาด้านสุขอนามัย/สุขภาพ 4.2 
6. โครงการเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน 3.3 
7. ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม/คุ้มครองสิทธิ 3.3 
8. เสริมสร้างความม่ันคงแก่ชุมชนและครอบครัวของเด็ก 3.3 
9. จัดบ้านพักช่ัวคราว 2.9 
10. ให้การช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวท่ียากจนในเรื่องปัจจัยสี่ 2.9 
11. งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู ้ 2.5 
12. งานพัฒนาชุมชน 2.5 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
กิจกรรม ร้อยละ 

13. โครงการอาหารกลางวัน 1.6 
14. งานด้านสิ่งแวดล้อม 1.6 
15. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 1.6 
16. บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูสู่ภาวะปกติ 1.6 
17. ละครชุมชน/ละครรณรงค์/ละครเพ่ือการศึกษา 1.6 
18. โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก/สตรี 1.2 
19. งานศาสนาและวัฒนธรรม  1.2 
20. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 1.2 
21. การช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ และการเย่ียมบ้านให้กําลังใจแก่ผู้ติดเช้ือในชุมชน 

การช่วยเหลือให้การศึกษานอกระบบแก่เด็กในชุมชน 
0.8 

22. จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 0.8 
23. จัดหาครอบครัวอุปการะและครอบครัวบุญธรรม/ครอบครัวทดแทน 0.8 
24. ศูนย์ให้คําปรึกษา  0.8 
25. สร้างเครือข่าย 0.8 
26. การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ 0.4 
27. การป้องกันปัญหา ได้แก่ โครงการครูเท้าเปล่า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลูกรัก, บ้าน

ลูกรักเพ่ือเด็กกําพร้า ฯลฯ 
0.4 

28. คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่ายทัศนศึกษา 
ในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 

0.4 

29. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 0.4 
30. โครงการฟ้ืนฟูพัฒนา และสร้างการยอมรับครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชนจังหวัด

มุกดาหาร 
0.4 

 31. โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 0.4 
 32. โครงการสถานสงเคราะห์เด็ก 0.4 
33. โครงการให้การดูแลสตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ท่ีบ้าน 0.4 

 34. โครงการอินเตอร์เน็ตสู่เยาวชนชุมชน 0.4 
 35. โครงการฮอทไลน์เคลื่อนท่ีสู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเร่ืองต่าง ๆแก่เด็ก 
      ในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 

0.4 

36. ง านการ ศึกษา :  กระบวนการ ต่อ เนื่ อ ง ในการ ร่ วม เ รี ย นรู้  แลก เปลี่ ย น 
สรุป ประสบการณ์การทํางานในมิติต่าง ๆ และนําแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 

0.4 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
กิจกรรม ร้อยละ 

 37.งานเกษตรผสมผสาน 0.4 
 38. งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
      สาเหตุของพยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูก 
      ละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 

0.4 

39. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0.4 
40. งานพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ 0.4 
41. งานพัฒนาศิลปะหลากรูปแบบ เช่น ทําหนังสือ ศิลปะภาพวาด ทําสารคดี 0.4 
42. งานศูนย์บริการเด็กเร่ร่อน 0.4 
43. งานสร้างกระแส เน้นให้เยาวชนประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองและ

เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
0.4 

44. งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเด็ก 

0.4 

45. งานเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชาวบ้าน 0.4 
46. งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 0.4 
47. จัดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน 0.4 
48. จัดการรณรงค์และเข้าร่วมการรณรงค์เคลื่อนไหว ในโอกาสต่างๆ 0.4 
49. จัดรูปแบบการศึกษาผ่านทางศิลปะทุกแขนง 0.4 
50. จัดเวทีการเรียนรู้ ในรูปของ การเสวนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานตาม

สถานการณ์หรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
0.4 

51. จัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 0.4 
52. ช่วยเหลือสตรีนอกสมรสและฟ้ืนฟูสภาพครอบครัว 0.4 
53. ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เช่น ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
0.4 

54. นันทนาการผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล 0.4 
55. เปิดสอนศิลปะแนวบูรณาการ โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 0.4 
56. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพผู้นําชุมชน 0.4 
57. ระดมทุนจากประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําไปสนับสนุนงาน

พัฒนาของแพลนให้ท้องถิ่นทุรกันดาร 
0.4 

58. ศูนย์เลี้ยงเด็กอนุบาล 0.4 
59. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 0.4 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
กิจกรรม ร้อยละ 

60. สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาแนะนําด้าน 
     ต่างๆ หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 

0.4 

61. สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 0.4 
62. ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 0.4 
63. อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 0.4 
64. อบรมการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีธรรมชาติ 0.4 
65. อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เด็ก

และเยาวชน 
0.4 

66. อบรมปลุกจิตสํานักเยาวชนในการครองตน การเข้าสู่ชีวิตครอบครัว และเร่ือง
เพศศึกษา 

0.4 

67. อบรมฟ้ืนฟูครอบครัว 0.4 
68. อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุมเยาวสมาชิก

มาทํากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 
เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 

0.4 

69. ออกพบปะเด็กเร่ร่อนตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือทําความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
การยอมรับ ทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างทางเลือกให้เด็ก 

0.4 

รวม 100.0 

กิจกรรมท่ีองค์กรเอกชนดําเนินการมากท่ีสุด คือ กิจกรรมด้านการศึกษา (ร้อยละ 22.5) รองลงมาคือ  
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ/ ฝึกอาชีพ (ร้อยละ 8.3) และกิจกรรมค่ายพัฒนา/ ค่ายสัมพันธ์ (ร้อยละ 5.4) 

ตารางท่ี 7 
แหล่งสนับสนุนเงินทุนแก่เครือข่ายองค์กรเอกชน 

แหล่งเงินทุน ร้อยละ 
1. ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 48.4 
2. ในประเทศ 32.8 
3. ต่างประเทศ 18.8 

รวม 100.0 

องค์กรเอกชนได้รับแหล่งเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากท่ีสุด  
(ร้อยละ 48.4) รองลงมาคือแหล่งสนับสนุนในประเทศ (ร้อยละ 32.8) และจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ  
(ร้อยละ 18.7)  
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ตารางท่ี 8 
องค์กรเอกชนจําแนกตามจํานวนพืน้ท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ ร้อยละ 
1. จังหวัดเดียว  43.5 
2. มากกว่า 1 จังหวัด 30.6 
3. ท่ัวประเทศ 20.0 
3. ต่างประเทศ 5.9 

รวม 100.00 

องค์กรเอกชนมีพ้ืนที่ดําเนินงานจังหวัดเดียวมีจํานวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.5) รองลงมาตามลําดับคือ 
มีพ้ืนที่ดําเนินงานมากกว่า 1 จังหวัด (ร้อยละ 30.6) มีพ้ืนท่ีดําเนินงานท่ัวประเทศ (ร้อยละ 20.0) มีพ้ืนที่ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีต่างประเทศ (ร้อยละ 5.9) 
 
V. ข้อสรุปจากการสํารวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
  จากการสํารวจข้อมูลส่วนราชการ องค์การด้านเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวและ ชุมชนที่ปฏิบัติงาน
ด้านเด็กและเยาวชนโดยแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. มีหน่วยงานทํางานด้านเด็กและเยาวชน อยู่ในประเทศไทยจํานวนมาก ท้ังหน่วยงานของรัฐและองค์กร 
  ภาคเอกชน ท้ังเป็นหน่วยงานและองค์กรที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน และที่ไม่อยู่ใน  
  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
  2. ศาลเยาวชนและครอบครัวให้ความสําคัญกับการทํางานเครือข่าย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
   ร่วมในกิจกรรมของศาล มีการจัดต้ังอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนเพ่ือทํางานร่วมกับศาลในหลาย 
   พ้ืนที่ การดําเนินงานร่วมกันมีความต่อเนื่องในระดับหนึ่ง แม้ไม่ครอบคลุมท้ังประเทศ และยังมี 
   ความท้าทายในเร่ืองของความยั่งยืน 
   3. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีการกําหนดเกณฑ์สําหรับการคัดเลือกอาสาสมัครเครือข่ายชุมชน  
   เช่น กําหนดความรู้ขั้นตํ่า อายุ อาชีพ ความน่าเช่ือถือศรัทธาและการได้รับการยอมรับจากชุมชน 
   เป็นต้น 
  4. รูปแบบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนในการทํางานร่วมกับศาล 
   เยาวชนและครอบครัว มีท้ัง 1) กิจกรรมเชิงป้องกัน เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
   และประชาสัมพันธ์ภารกิจของศาลเยาวชนฯ กิจกรรมป้องกันแก้ไขมิให้เด็กและเยาวชนกระทําผิด 
   หรือกระทําผิดซํ้า การสร้างเครือข่ายพิทักษ์เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ฯลฯ 2) กิจกรรมการ 
   มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการทําคําพิพากษาหรือคําสั่ง เช่น การช่วยสืบเสาะ ค้นหา 
  สาเหตุและข้อเท็จจริงในการกระทําความผิดของจําเลย และรายงานให้ศาลทราบ หรือการไกล่  
  เกลี่ยในชุมชน 3) กิจกรรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิด เช่น การฟ้ืนฟู 
   สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดและติดตามผลผู้ ติดยาเสพติด  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  
   การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม หรือจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร และจัดอบรมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม
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  การจัดค่ายวินัย และการติดตามและการสงเคราะห์ เช่น ช่วยสอดส่อง ดูแล แก้ไขฟ้ืนฟู 
   และสงเคราะห์ ผู้ถูกคุมความประพฤติและเยียวยาแก้ไข การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ยากไร้  
   เป็นต้น 
  5. มีองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยู่พอสมควร เป็นการบริการ 
   ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวเป็นส่วนใหญ่ องค์กรเอกชนส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
  หรือในจังหวัดใหญ่ๆ เท่าน้ัน เม่ือการบริการไม่ขยายตัวออกไปสู่จังหวัดอ่ืน ทําให้จังหวัดเล็กๆ ขาด 
  โอกาสท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนเหล่าน้ี ซ่ึงต้องหาวิธีขยายพื้นท่ีของ 
   องค์กรที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางขึ้น หรือหาวิธีพัฒนาองค์กรเอกชนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีขาด 
   แคลน 
  6. เครือข่ายองค์กรเอกชนมีการดําเนินกิจกรรมหลากหลาย ท้ังกิจกรรมพัฒนาคุณชีวิตเด็ก 
   และเยาวชน โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ/ ฝึกอาชีพ จัดค่ายพัฒนา/ ค่ายสัมพันธ์  
   ฝึกอบรมผู้นํา/ เยาวชน/ ผู้ปกครอง พัฒนาด้านสุขอนามัย/ สุขภาพ ส่งเสริมความเป็นธรรม 
   ในสังคม/ คุ้มครองสิทธิ ให้การช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวท่ียากจนในเรื่องปัจจัยสี่ งานข้อมูล 
   และเผยแพร่ เป็นการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ งานพัฒนาชุมชน โครงการอาหารกลางวัน งานด้าน 
   สิ่งแวดล้อม ละครชุมชน/ ละครรณรงค์/ ละครเพ่ือการศึกษา งานพัฒนาศิลปะหลากรูปแบบ  
   เช่น ทําหนังสือ ศิลปะภาพวาด ทําสารคดี อบรมศิลปะ เช่น อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง  
   อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เด็กและเยาวชน  
   อบรมปลุกจิตสํานึกเยาวชนในการครองตน การเข้าสู่ชีวิตครอบครัว วางแผนครอบครัว  
   และเรื่องเพศศึกษา ออกพบปะเด็กเร่ร่อนตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือทําความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ 
   ให้เกิดการยอมรับ ทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างทางเลือกให้เด็ก อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวด 
   ผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุมสมาชิกเยาวชนมาทํากิจกรรมพัฒนาตนเอง การเป็น 
   ผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน การป้องกัน  
   ปัญหาได้แก่ โครงการครูเท้าเปล่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก บ้านลูกรักเพ่ือเด็กกําพร้า ฯลฯ  
   และงานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัยสาเหตุ 
   ของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถ 
   กลับมามีชีวิต  เช่นเดียวกับเด็กปกติ ศูนย์ให้คําปรึกษา โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน  
   เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่างๆ แก่เด็กในโรงเรียน งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วน  
   เม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี จัดหาครอบครัวอุปการะและครอบครัวบุญธรรม/ครอบครัวทดแทน  
   ในเชิงการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู อบรมฟ้ืนฟูครอบครัว การเยียวยา ได้แก่ การจัดบ้านพักช่ัวคราว  
   การบรรเทาทุกข์ ฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูสู่ภาวะปกติ  
  7. ประเภทของกิจกรรมที่องค์กรเอกชนดําเนินการมากที่สุด คือ กิจกรรมด้านการศึกษา  
    การส่งเสริม อาชีพ/ ฝึกอาชีพ การให้ทุนสนับสนุน ซ่ึงเป็นกิจกรรมในเชิงการป้องกันปัญหา  
   แต่งานขององค์กรเอกชนท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับ งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูล 
   และพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดการเด็กหรือเยาวชนที่มีความเสี่ยง 
   หรือปัญหา รวมทั้ง การเข้ามาร่วมจัดการคดี หรือการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรม  
   ยังมีอยู่น้อย เม่ือเทียบกับงานในส่วนท่ีศาลริเริ่มดําเนินการ ซ่ึงหากจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
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  ของภาคเอกชนให้มาสนใจในเรื่องน้ีมากขึ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยุติธรรม 
  เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มากข้ึน 
   8. องค์กรเอกชนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศควบคู่ต่างประเทศจํานวน 
    ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ให้ความสําคัญกับงานด้านน้ี องค์กรเอกชนท่ีทํางาน  
   ด้านการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวยังมีอยู่น้อย ภายใต้ช่องทางการเปิดพ้ืนท่ี 
    ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  
    รัฐควรพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชน เพ่ือให้องค์กรชนมีโอกาสพัฒนาบทบาท 
    ในงานแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและจริงจัง 
 
VI. ข้อสรุปท่ีได้จากการสํารวจข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  1. การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการจําแนก 
บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม” สรุปได้ดังนี ้
  1.1 การสํารวจปัญหาและข้อขัดข้องขององค์กรท่ีทํางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
และแสวงหาแนวทางแก้ไข 
   1) องค์กรด้านเด็กท่ีเข้ามาดําเนินงานกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมประสบปัญหา
แตกต่างกันดังนี้ อย่างเช่น  
   - กรณีของมูลนิธิดวงประทีปจัดโครงการดูแลเด็กท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชน 
  ชายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ โดยใช้ธรรมชาติบําบัดทํางาน 
   ด้านการเกษตร ประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณ และไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ เช่น นักสังคม 
  สงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ไม่มีจิตแพทย์ให้คําปรึกษาใกล้ชิดอย่างเพียงพอ 
   - กรณีของโรงเรียนพ่อแม่ลูกของครูนา ก็มีอุปสรรคในการทํางาน เน่ืองจากปัญหาด้าน 
   งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดท่ีขาด 
   ทักษะชีวิต ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะทําให้พวกเขาเข้มแข็งพอ หรือมีเวลาไม่เพียงพอ 
   ให้เขาค้นพบตัวเอง ว่าเขาต้องการอะไร และอยากจะเป็นอย่างไร เพ่ือการนําสู่ชีวิตที่ดีขึ้น  

   - กรณีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกระทําความผิดของเจ้าของโรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ  
   ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ  งบประมาณในการดําเนินงานต่างๆ มาจากเงินส่วนตัว  
   และเพ่ือน ๆ ช่วยเหลือ ปัญหาที่ประสบอยู่คือ มีช่องทางในการส่งบุคลากรภาครัฐเพ่ือศึกษาดู 

   งาน หรือฝึกอบรม โปรแกรม ศิลปะบําบัด ละครบําบัด ดนตรีบําบัด ในต่างประเทศ โดยไม่ต้อง  
    เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถไปได้เน่ืองจากปัญหาในการลา 
  - กรณีมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ ศูนย์เมอร์ซ่ี เซ็นเตอร์  ปัจจุบันประสบ 
  ปัญหา เด็กในศูนย์ฯ ไม่มีบ้านให้กลับ จํานวน 20 คน  
   2) ในการทํางานเรื่องเด็กเป็นเรื่องยาก ต้องมีการทํางานร่วมกันในหลายมิติ ทํางานเป็นกลุ่ม 
สหวิชาชีพ  แต่ปัญหาอยู่ท่ียังมีการทํางานแยกส่วน และทํางานไม่ครบวงจร 

                                                 

   ดูรายละเอียดจากรายงานการประชุมภาคผนวก 1 
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   การทํางานแบบครบวงจรจะต้องมีการส่งต่อ ทําการสัมภาษณ์ สืบค้นในเชิงลึก มีการประเมิน
ครอบครัวนําครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมบําบัดด้วยกัน  
   ปัจจุบันสหวิชาชีพ มีแต่เพียงการให้คําปรึกษา ขาดการสังคมสงเคราะห์ ทําให้เด็กรายนั้นไม่ได้รับ
การช่วยเหลือต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
   ในขั้นต้นเด็กควรจะได้รับคําปรึกษาครอบครัว มีแบบกลุ่ม หรือแบบเด่ียว และควรได้รับการ
ปรึกษาหลายครั้ง การให้คําปรึกษาครอบครัว อาจเป็นตัวช้ีวัดว่าเด็กขาดทักษะอะไร ปัจจุบันไม่มีศูนย์ให้
คําปรึกษาครอบครัว สําหรับเด็กที่กระทําผิด ควรมีการพัฒนางานด้านการให้คําปรึกษาครอบครัวร่วมกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และพัฒนางานร่วมกับระบบคุมประพฤติเด็กที่กระผิดในการ
ให้คําปรึกษาครอบครัวเบ้ืองต้น เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ในการค้นหาทักษะของเด็กต่อไป 
   การทํางานให้คําปรึกษาครอบครัวในระดับจังหวัด สามารถดําเนินการได้ด้วยการทํางานร่วมกัน
ระหว่างศาลเยาวชนฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และคุมประพฤติจังหวัด โดยให้ศาลเยาวชนฯ 
ประสานมายังสาธารณสุขจังหวัดในความจําเป็นท่ีครอบครัวเด็กต้องได้รับการประเมิน บําบัด ให้คําปรึกษา
ในช่วงคุมประพฤติ จากโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ คลินิกท่ีจัดต้ังขึ้นมา นอกจากน้ันจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีจากคุมประพฤติ ผู้พิพากษาสมทบ เข้าร่วมกระบวนการด้วย เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผล  
และวางแผนร่วมกันไปพร้อมๆ กัน 
   ส่วนปัญหาการทํางานแยกส่วนหรือขาดการทํางานร่วมกัน หรือขาดการบูรณาการงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากระบบการทํางานของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการทํางานเพ่ือมุ่ง
ทําตัวช้ีวัด (KPI) ของตนให้ประสบผลสําเร็จ แต่ขาดความเช่ือมโยงระหว่างการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ดังน้ันแต่ละหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน เป็นการทํางานเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยมีการ
เขียนแผนงานเพ่ือสร้างตัวช้ีวัด (KPI) ร่วมกันต้ังแต่ต้น   
   3) ปัญหาช่องว่างของรอยต่อระหว่างระบบยุติธรรมกับงานสาธารณสุขท่ีมีอยู่อย่างมาก  
ในมหาวิทยาลัย/โรงเรียนแพทย์ประสบปัญหา ในเรื่อง การผลิตแพทย์ท่ีเข้าใจปัญหาสารเสพติดได้ดี และใน
เร่ืองคลินิกจิตเวช ซ่ึงในคณะแพทย์ในแต่ละแห่งยังมีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันออกไป 
เกี่ยวกับปัญหานี้สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้ทําข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการเบ้ืองต้นแก่สหวิชาชีพ 
   4) ประเทศไทยมีกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน จะต้องจัดทํานโยบาย 
และแผนพัฒนาเด็กแห่งชาติ แต่มีปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน 
   ข้อเสนอ  ควรมีการผลักดันให้นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อน ให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาเด็ก
แห่งชาติ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
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  1.2 การค้นหาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และแนวทางในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพขององค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวกับ
งานในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ต้นแบบในด้านต่างๆ 
   1) สําหรับโปรแกรมเพื่อการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ก็มีความพยายามกันอยู่หลายฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
   ก. โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงปัจจุบันมีการปฏิรูป  สร้างเป็นระบบงาน 
“กระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้มี
สถานภาพเป็น สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความพร้อมในการรองรับเด็ก 
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 นอกจากนี้โรงพยาบาลยังจัดทําโครงการ “การสร้างเครือข่ายครอบครัวบําบัดในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน”  
   ข. มูลนิธิดวงประทีป จัดทําโครงการดูแลเด็กท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนชาย
ท่ีเกี่ยวข้องยาเสพติด ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ โดยใช้ธรรมชาติบําบัดทํางานด้านการเกษตร 
  ค. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  แผนงานส่วนภาวะเด็กและเยาวชนของ 
สสส. ทําโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ทําคลินิกวัยรุ่นในราช
กุมารแพทย์ ถ่ายทอดความรู้ให้กุมารแพทย์ บุคลากรในสาธารณสุข และทํางานแผนงานส่วนภาวะเด็กและ
เยาวชน มีการพัฒนางานในเรื่อง โดยเห็นว่า การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ไม่สามารถแก้ไขท่ีเด็กเท่านั้น แต่ต้องแก้ท่ี
ตันทุนชีวิตเด็กด้วย 5 พลัง ในช่วงวัยรุ่น วัยเรียน ปฐมวัย เครื่องมือใช้ตอบโจทก์ชีวิต และทุนทางด้านสังคม  
  ทางสถาบันฯ เป็น training side ท่ีพร้อมจะพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานด้านเด็ก และครอบครัว
ให้เกิด change agent (ผู้นําและบริหารการเปลี่ยนแปลง) โดยใช้ “ต้นทุนชีวิต”เป็นตัวนําทางหรือเข็มทิศ
ให้แก่  change agent นั้น เรามีการใช้แบบประเมิน 360 องศา ประเมินเด็ก ทักษะในเรื่องชีวิต ต้นทุนทาง
สังคม และต้นทุนชีวิตของเด็ก ทักษะชีวิตเป็นอย่างไร มีประเด็นอะไรบ้างท่ีอ่อนแอ ถ้าใส่กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ change agent ท่ีนํามาจัดทําเป็นกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้แก่เด็กให้เกิดความ
เข้มแข็งได้ จากนั้นเป็นการฟังจากเสียงเยาวชน เด็กสะท้อนออกมาเองรู้สึกต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม  
  ทางสถาบันเคยร่วมงานกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)เห็นว่า ในการ
เตรียมการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด หรือเด็กท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะมีขึ้นในอนาคต ทางสถาบันฯ  
ควรจะต้องมีการ ประชุม Focus group ระหว่าง change agent เพ่ือร่วมกันสร้างหลักสูตรในการฝึกเด็กกลุ่ม
น้ี  สร้างระบบการติดตามและประเมินผล 

   ง. โรงเรียนพ่อแม่ลูก ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินการโดยครูนา (นางอังคณา มาศรังสรรค์ ) 
เป็นกระบวนการบําบัดท่ีเกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเชิงจิตวิญญาณ ทําให้เข้าใจว่าความรักท่ีแท้จริง
เป็นอย่างไร ครอบครัวท่ีเข้มแข็งเป็นอย่างไร 

   เม่ือ 3 ปีก่อน ได้ทํางานร่วมกับอบต.นครสวรรค์ ท่ีต้องการแก้ปัญหาเชิงระบบทางครอบครัว 
โดยการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีโครงการสร้างทางใหม่สู่
ครอบครัวอบอุ่น มีวัตถุประสงค์ให้อภัยกับเด็กท่ีคดีไม่อุกฉกรรจ์ และไม่ควรให้เข้าไปในสถานพินิจฯ ผู้พิพากษา
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หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูกมาเข้าค่ายร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีภายในครอบครัว 
ดําเนินการได้ 8 – 9 ครั้ง พบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีเด็กกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 
  จ. เสมสิขาลัย เป็นองค์กรจัดกระบวนการเรียนรู้เข้าใจตนเอง ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการทํางานด้านเด็ก แต่ไม่ได้ทํางานกับเด็กท่ีกระทําผิดโดยตรง จากที่ผ่านมา
เห็นว่าปัญหาของเด็กส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความขัดแย้งภายในของตัวเอง การขาดทักษะชีวิต 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
   ฉ. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีจิตแพทย์ทําหน้าท่ีประเมินหลังจากพิจารณาคดี ร่วมรักษา 
ตามพระราชบัญญัติกระทําความรุนแรงในครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก วางแผนการรักษา รวมถึง
การประเมินว่าป่วยเป็นโรคจิตเวชหรือไม่ จากจํานวนคดี 30,000 – 40,000 คดี เด็กท่ีผ่านการคัดกรอง 
ส่งมายังสถาบันฯ ว่าป่วยทางจิต มีไม่ถึง 20 ราย คาดว่า เป็นค่าท่ีตํ่ากว่าความเป็นจริง ปัญหาอยู่ ท่ี 
การ skimming โดยใช้แบบทดสอบเบ้ืองต้น  บุคลากรผู้ใช้ควรมีความรู้ในการใช้ นอกจากน้ันควรเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้ได้ผลท่ีไม่ผิดพลาด 
  การแบ่งกรอบของการดูแลเด็กและเยาวชน  
  1. กลุ่มก่อนกระทําความผิดซ่ึงเป็นเด็กท่ัวไป ผู้ดูแล คือ ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คุณครู 
เพ่ือน กลุ่มคนในสังคมที่เป็นฮีโร่ของเขา 
   อินเตอร์เน็ทผู้ปกครองสนใจและรู้เท่าทันในตัวเด็กด้วย ควรให้ความรู้เร่ืองพ้ืนฐานพัฒนาการ
วัยรุ่น การป้องกันเรื่องเพศศึกษา สารเสพติด การใช้ความรุนแรง สุขภาพจิต โรงเรียน 
  2. กลุ่มเด็กหลังก่อคดี  ควรแยกเป็น 
  - กลุ่มทั่วไป ควรมีการส่งเสริมการศึกษา เหตุจากเด็กท่ีทําผิดส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีอยู่นอก
ระบบการศึกษา การให้ความรู้ส่งเสริมด้านครอบครัว การป้องกันการกระทําผิดซํ้า ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย 
   การบริการสาธารณสุข เด็กไม่กระทําผิด เด็กติดสารเสพติด เด็กถูกกระทําชําเรา ให้ส่งไป
ยังโรงพยาบาลประจําจังหวัดทุกจังหวัด OSCC  หรือ รพ.จิตเวช 17 แห่ง หรือสายด่วน 1323  
  - กลุ่มเด็กเจ็บป่วย ส่งต่อบําบัด แก้ไข ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ โดยใช้ครอบครัวหรือชุมชน
บําบัด 
  - กลุ่มเสี่ยงหรือเจ็บป่วยควรการติดตามเด็กหลังจากกระทําความผิด และมีการติดตาม
เครือข่ายท่ีส่งเด็กไป 
   - เด็กพ้นโทษไปแล้ว ควรมีการติดตามเพ่ือป้องกันไม่ให้กระทําผิดซํ้า การดูแลต่อเน่ือง 
ร่วมกับการประเมินชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญ   
  ช. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ ศูนย์เมอร์ซ่ี เซ็นเตอร์ 
   - เป็นระบบเปิด มีบ้าน 6 หลัง รับเด็กท่ีมาจาก การถูกทําร้าย เร่ร่อน พ่อแม่ติดคุก  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมา อาจเป็นเด็กท่ีอยู่ระหว่างดําเนินคดีด้วย 1 ในบ้าน 6 หลังใช้
รองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
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   - ได้ทําข้อตกลง (MOU) กับสถานพินิจฯ เริ่มครั้งแรก เม่ือ ปี 2545 และคร้ังล่าสุดปีเม่ือปี 
2547 มีองค์กรเครือข่ายหลายหน่วยงานที่เปิดรับเด็กที่มีจากสถานพินิจฯ ได้แก่ บ้านนกขม้ิน มูลนิธิ 
ดวงประทีป บ้านตะวันใหม่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
    - ได้เริ่มรับเด็กจากสถานพินิจฯ เม่ือปี 2538 ต้องไปช้ีแจงแก่ศาลเยาวชนและครอบครัว 
เพ่ือทําความเข้าใจ ว่าตนเองรับมาเด็กในฐานะหรือมีหน้าท่ีอย่างไร  
   - การดูแลเด็กในศูนย์ฯ มีนโยบายให้เด็กกลับสู่คืนสังคม มีการดูแลแบบครอบครัว ได้รับ
การดูแล   เอาใจใส่เป็นอย่างดี  
    - เม่ือเด็กเข้ามาในศูนย์ฯ ครั้งแรกจะต้องเข้าบ้านแรกรับ มีการจําแนก ดูสภาพปัญหา 
ของเด็ก ว่าเด็กสามารถส่งต่อไปยังมูลนิธิต่างๆ ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะมีการส่งตัวไป   
   - ในการจําแนกเด็ก จําแนกจากเพศ และอายุของเด็ก ยังไม่มีการจําแนกตามประเภทของ
เด็กทั่วไป กับเด็กที่กระทําผิด  
   - มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่เด็กในบ้านปราณี เมตตา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจมาอยู่ใน
ศูนย์ฯ ถ้าต้องการมาอยู่จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศูนย์ฯ  
   - ในการส่งเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียน จะส่งไปเรียนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอพนมทวน มีการออกไปเยี่ยม ติดตามเด็กเป็นระยะ  
   ซ. โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ ดําเนินการโดยนางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์ เป็นโรงเรียนรับเด็ก 
อายุ 2 ½ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เด็กปฐมวัย 5 – 6 ปี เป็นวัยท่ีพ่อแม่เป็นผู้กําหนดอนาคตของเด็ก จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลที่ดี เจ้าของโรงเรียนได้ใช้ที่ดิน 150 ไร่ ในอําเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ชุมชนบ้านปากโดน ทําเกษตรพอเพียง เพ่ือรองรับเด็กพิเศษ ท่ีเป็นออทิสติก ดาวน์ซินโดรม 
นอกจากนี้อนาคตยังสามารถรองรับเด็กที่กระทําผิดด้วย มีการทํางานกับอาสาสมัครจากต่างประเทศ มีการจัด
กิจกรรมท้าทายศักยภาพเด็กและมีการส่งบุคลากรภาครัฐเพ่ือศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม โปรแกรม ศิลปะ
บําบัด ละครบําบัด ดนตรีบําบัด ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีความเห็นว่าควรมีการเช่ือมต่องาน
ดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  ฌ. สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
  - นโยบายของ ปปส. มี 5 รั้ว ป้องกัน ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม โรงเรียน จะทํา
อย่างไรให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนร่วมกัน   
   - มีการทําโครงการนําร่อง 10 จังหวัด เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติด อย่างครบ
วงจร ซ่ึงจังหวัดนําร่องจะต้องมี ศูนย์ข้อมูลของผู้ท่ีผ่านการบําบัดแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลการแพทย์ อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ    
   - ปปส. ทําโครงการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(พม.)  
ส่วนพัฒนามาตรการกลไกล สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ได้มีการทํางานกับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 17 
ชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือก ร่วมกับมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการสร้างอาสาสมัครเฝ้าระวัง โดยการให้ความรู้
แก่ผู้นําชุมชน หรือแกนนําเยาวชน ให้คําปรึกษา ให้ความรู้เรื่องการดูแลพิทักษ์สิทธ์ิ 
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   - งานของ ปปส. ค่อนข้างประสบความสําเร็จ เพราะผู้เข้าร่วมโครงการมาจากพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ท่ีมีลูกหลานติดยาเสพติด  
  - ปปส. พร้อมจะเป็นภาคีเครือข่าย และมีเงินอุดหนุนให้ภาครัฐท่ีสนใจงานด้านน้ีด้วย  
  ญ. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ ศูนย์เมอร์ซ่ี เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กร
ต้นแบบในดูแลช่วยเหลือเด็กที่กระทําความผิด ให้ทัศนะว่า การทํางานจะไม่ประสบผลสําเร็จ ถ้าไม่มีองค์กร
เครือข่ายทํางานร่วมกัน เช่น  ในรูปขององค์กรคณะทํางานด้านเด็กและเยาวชน  การร่วมมือกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ศูนย์ราชาบดี) การประสานเครือข่ายส่งต่อเด็กท่ีตนเองไม่มีความ
ถนัดในการดูแลไปยังเครือข่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  เช่น เด็กพิการซํ้าซ้อน หรือเม่ือเด็กเข้ามาในศูนย์ฯ 
ยังอยู่ระหว่างศึกษา จะประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กได้รับศึกษาในระบบ หรือศึกษานอก
ระบบ  การให้ความคุ้มครองพยานเด็กโดยกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

  2) ปัจจุบันการใช้เครื่องมือในการจําแนกท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น ควรมีการพัฒนาบุคคลกรที่ใช้
งานเครื่องมืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ควรจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านต่าง ๆให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
   3) ควรมีการสร้างบุคลากรในการทํางานด้านเด็กและครอบครัว โดยการจัดให้มีหลักสูตรการ
สอนเรื่อง เด็ก สตรี ในการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
 1.3 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ องค์การเอกชนท้ังที่มีภารกิจในงานกระบวนการยุติธรรม 
และไม่มีภารกิจในงานกระบวนการยุติธรรมโดยตรง จํานวนไม่น้อย ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับ 
การพัฒนางานเครือข่ายภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
  2) ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการ องค์การเอกชนด้านเด็ก เกือบทั้งหมดมี 
การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายอยู่บ้างแล้ว  
  3) มีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

   1. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 
   - ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายไม่ควรมีแต่เฉพาะส่วนท่ีแก้ ปัญหาเด็กอย่างเดียว  
ควรมีเครือข่ายท่ีทํางานเชิงบวกท่ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่ไม่มีปัญหาด้วย หรือยังเป็นโปรแกรม
พ้ืนฐานให้แก่เด็กที่มีปัญหา เช่น ศิลปะ กีฬา ละคร เป็นต้น 
   - ขยายฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายให้ครอบคลุมท้ังกทม. และต่างจังหวัด ซ่ึงมีเครือข่ายท่ี
เข้าร่วมกับกรมคุมประพฤติ เช่น เครือข่ายละคร สอนละครให้แก่เด็กท่ีมีปัญหา เครือข่ายจักรยานรถซ่ิง  
ขอความร่วมมือไม่ให้แต่งรถซ่ิง เป็นต้น  
  2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย กระบวนการในการทํางานมี 2 ส่วน  
  - การหาข้อเท็จจริงประกอบดุลพินิจ ตามกฎหมายใหม่มีการประชุมสหวิขาชีพ ในกรณีท่ี
จําเป็นให้เครือข่ายมาให้ความรู้ ความเห็นในประเด็นที่เป็นปัญหา เช่น อาจให้ความเห็นในเรื่องการดูแลเด็กใน
ชุมชน  เป็นต้น   
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  - กระบวนการดูแลไม่ให้เด็กกระทําผิดซํ้า 
  เน่ืองจากกระบวนการทํางานทั้งสองกระบวนการ เป็นการทํางานต่างกรมกัน จะทํา
อย่างไรให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งสองกระบวนการ และใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ต้องทํางานซํ้าซ้อน เช่น การให้ความเห็นของเครือข่ายในขั้นการหาข้อเท็จจริง ซ่ึงสามารถนํามาใช้ต่อในการ
ดูแลเด็กท้ังกระบวนการ 
  3. ด้านงบประมาณ ขององค์กรด้านเด็ก ควรมีการพัฒนาให้ความรู้กับองค์กร/เครือข่ายเด็ก
ในเร่ืองกระบวนการยุติธรรม เม่ือส่วนกลางให้นโยบายไปยังจังหวัดจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การประชุม ประสานความร่วมมือ ทําในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด บรูณาการแผนระหว่างงบประมาณใน
ท้องถิ่นและงบประมาณจากส่วนกลาง ทํา KPI ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ  
  4.  ด้านการตรวจมาตรฐานขององค์กรด้านเด็ก ควรมีภาคีร่วมงานกันอย่างไร มีมาตรฐานการ
ทํางานอย่างไร 
   5. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

ก. เครือข่ายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจําจังหวัด 
และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต  ในรพ .ประจําจังหวัดมี oscc เป็นศูนย์ให้ 
การช่วยเหลือเด็กและสตรี แต่ไม่ถึงกับเป็นศูนย์กลางให้คําปรึกษาครอบครัว 

   ข. กรอบแนวคิดในการเตรียมการเพ่ือรองรับเด็กท่ีกระทําผิด 
 การเตรียมความพร้อมขององค์กร ในส่วนของกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม 

กอง ต่างๆ  และในระดับจังหวัด  มีความพร้อมในสหวิชาชีพ ขณะน้ีมีจิตแพทย์ 
กุมารแพทย์ บางจังหวัดมีครบ บางจังหวัดมีไม่ครบ ส่วนบางจังหวัดมีองค์กรท่ี
ทํางานด้านเด็กและเยาวชน  ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจังหวัดใดมีองค์กรเหล่าน้ีเพียงใด 
อยู่ท่ีใดบ้าง หน่วยงานไหนเป็นระบบเปิด หรือเป็นระบบปิดท่ีจะต้องมาจดแจ้งกับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว  

 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  
   - มาจากสหวิชาชีพนํามาบูรณาการร่วมกัน  
  - มีการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการคุ้มครองข้ึนในระดับจังหวัด 
  - ให้ศาลเยาวชนฯ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ให้แก่บุคลากรที่ทํางาน 
  ด้านเด็กและเยาวชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และการเตรียมการรองรับเด็กกลุ่มน้ี 
  เช่น 

  - Family base ส่งเ ด็กไปยังครอบครัวของเขา  ควรมีการเตรียมพร้อมเด็ก 
  และครอบครัวอย่างไร ในการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ  

  - School base ในกรณีท่ีเด็กจะต้องกลับไปเรียนต่อ หรืออาจจะเป็นการศึกษานอก 
   โรงเรียน  
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  - Community base กรณีท่ีเด็กไม่สามารถกลับไปเรียนต่อ จะต้องมีการเตรียม 
  เครือข่ายชุมชนมารองรับในการให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น ส่งเด็กไปทํางานที่ร้าน 
  ซ่อมมอเตอร์ไซด์ เป็นการสอนอาชีพและให้เด็กมีงานทํา เป็นต้น 
  - Hospital base เม่ือเด็กกลุ่มน้ีมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือจิต ต้องส่งตัวเด็กไปยัง 
  โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแล เช่น โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลท่ีมี 
  จิตแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลนิติจิตเวช เป็นต้น  
   ค.การหากระบวนการทํางานท่ีจะนําไปสู่การบรรลุตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
   ง.ควรให้ สป.สช. เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน เพราะมีงบประมาณ 
   จ.การทํางานด้านเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับศาล 
   เยาวชนและครอบครัว ควรทําหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาร่วม  
   ปรึกษาหารือ จัด Focus group มีหน่วยภายในอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีทํางาน  
   ด้านเด็กเข้าร่วมด้วย เช่น กรมอนามัย เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน และมีการบูรณาการงาน 
   ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

  6. ควรมีการทํางานเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพราะเม่ือเด็กที่กระทําผิดกลับไปอยู่ในชุมชน  
จะได้ไม่กลับมากระทําผิดซํ้าอีก จากสาเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีเป็นอยู่ จึงจําเป็นต้องมี 
การเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชน 
   จากการประเมินชุมชน จะเห็นว่าชุมชนมีบทบาทมาก ในตําบลมีหลายระดับ เช่น อบต. 
สถานีอนามัย อสม. และพระ ซ่ึงพระจะเข้ามามีบทบาทในชุมชนมาก ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชน  
ทําอย่างไรให้พระเข้ามามีส่วนร่วมจํานวนมากข้ึน และการสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือเด็ก 
และเยาวชนให้แก่พระนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
   7. ควรจะมีการเช่ือมต่อข้อมูลด้านสาธารณสุขกับข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือจะได้
เป็นข้อมูลในการติดตาม และแก้ไขเด็กได้เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น เด็กติดยาเสพติด ชนิดยา  
ความรุนแรงท่ีได้รับ ก็จะกลับมาดูท่ีครอบครัวว่าเป็นอย่างไร  
   8. ควรมีสมัชชาการพัฒนาด้านเด็กแห่งชาติ ท่ีมาจากคนทุกภาคส่วน เพ่ือมาร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเด็ก การแก้ปัญหาเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรม ในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ต้องมีการเกาะกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายกันอย่างจริงจัง และเช่ือมเครือข่าย
ในระดับประเทศ 
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  2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครวักับองค์กรและเครือข่าย
กับการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ  
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน 
สตรี หรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์ หรือด้านให้
คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
  ศาสตราจารย์ ดร.จิรนิติ  หะวานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เสนอ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือ
ครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์ หรือด้านให้คําปรึกษา
แนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกับการพัฒนาการทํางานกับองค์กรเครือข่าย” ว่า 
  งานของศาลเยาวชนและครอบครัว จะไม่บรรลุผลถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 
เด็กในกระบวนการยุติธรรมจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มแรก คือเด็กที่เราคิดว่าเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเป็นอันตราย พ่อแม่อาจจะดูแลไม่ไหวแล้ว  
ส่งให้สถานพินิจไปดูแลในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มน้ีก็เป็นเรื่องของสถานพินิจดูแลไป  
  กลุ่มท่ีสอง คือเด็กที่เราให้ประกันตัว หรือมอบตัวให้ผู้ปกครอง กลุ่มน้ีเม่ือก่อนเราก็ไม่เคยดูแล
จนกระท่ังมาถึงตอนพิพากษาว่ามีความผิดเราก็คุมประพฤติ ถึงจะให้เขาไปเข้าโปรแกรม เงื่อนไขคุมประพฤติ
เพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ซ่ึงความจริงระยะเวลาช่วงระหว่างพิจารณาเราก็จะให้เด็กกลับบ้านไปอยู่ในสังคมเดิม 
เป็นช่วงเวลาท่ีสําคัญ เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรอีก เดิมเราไม่ได้ทําอะไร แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ มาตราท่ี 73 
วรรคท้าย ให้อํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถกระทําได้ หากเห็นจําเป็นให้เด็กมารับคําปรึกษา 
และให้เด็กมารับการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้ ซ่ึงตรงนี้ศาลจะเริ่มกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู โดยจัดต้ังศูนย์ให้
คําปรึกษาและประสานการประชุมขึ้นเพ่ือแก้ไขบําบัดและฟ้ืนฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว ท่ีศูนย์ให้คําปรึกษา
และประสานการประชุม ก็พยายามที่จะค้นหาสภาพปัญหาของเด็ก ศึกษาจากประวัติ จากสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
แล้วก็พยายามวิเคราะห์ปัญหา ถ้าเป็นกรณีท่ียุ่งยาก จริงๆเราก็อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์
หรือนักจิตวิทยา ขณะน้ีสํานักงานศาลได้รับสอบบรรจุนักจิตวิทยาให้แก่ศาลเยาวชนกลาง 3 คน และศาล
เยาวชน ท่ัวประเทศศาลละ 1 คน เพ่ือทําหน้าที่ในศูนย์ให้คําปรึกษาและประสานการประชุม ให้สามารถรู้ว่า
เด็กมีปัญหาอะไรเราจะส่งโปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้ถูกต้อง คาดว่ากลางกุมภาพันธ์จะได้เริ่มปฏิบัติงาน 
  การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู มีความจําเป็นต้องใช้หลากหลายโปรแกรม ต้ังแต่โปรแกรมที่มี
ครอบครัวสัมพันธ์ คือต้องเอาพ่อแม่มาเข้าโปรแกรมด้วย อบรมแต่เด็กแล้วพ่อแม่ยังเหมือนเดิม บางทีปัญหาอยู่
ท่ีพ่อแม่ เพราะฉะน้ันโปรแกรมท่ีเกี่ยว ครอบครัวสัมพันธ์มีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดี  
  ต่อมาต้องให้ความช่วยเหลือเด็กได้ย่ังยืน คือต้องการให้การศึกษาหรือการฝึกอาชีพเด็ก  
แต่ละคนมีทักษะไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกัน บางคน เรียนได้วิทย์ คณิต ฯลฯ ซ่ึงส่วนมากเด็กที่มาอยู่
กับศาล คือพวกท่ีไม่ชอบวิทย์คณิต อังกฤษ ภาษาไทย มีการฝึกอาชีพ อาทิเช่น โรงเรียนในวังของจังหวัด
นครสวรรค์สอนในการเขียนลายไทย 800 ช่ัวโมง เป็นหลักสูตรท่ีเข้มข้นมาก ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ย่ังยืน 
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  อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเห็นว่าจะมีบทบาทสําคัญไม่ใช่ในเชิงแก้ไขเท่าน้ันในเชิงป้องกันด้วย ในชุมชน
เพราะว่าชุมชนจะอยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด  ในกรุงเทพมหานคร แต่ละเขตเขาก็จะมีคณะกรรมการและ
อาสาสมัครท่ีจะไปดูแลเด็กในชุมชนของเขาอยู่แล้ว เม่ือศาลส่งเด็กไปแล้ว เขาจะตามไปดูแลให้ ศาลก็มี
ความหวังว่า เขาจะรู้หน้าท่ีของเขาคืออะไร  ในการทํางานกับชุมชนก็จะต้องให้เกิดในภูมิภาคด้วย พวกชุมชนท่ี
เป็นองค์กรตามกฎหมาย เช่น อบต. อบจ.  ต้องให้ทราบว่าหน้าท่ีของเขาไม่ใช่แค่เก็บขยะ หรือทําถนน แต่ต้อง
ดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย  
  ในเรื่องเครือข่ายอันนี้มีอยู่ในตามกฎหมายอยู่แล้ว ในกฎหมายศาลเยาวชน คนร่างก็รู้อยู่แล้ว 
ว่างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทําคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกันท่ัวประเทศ  ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีมาตรา 33 ที่กําหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีหน้าท่ี
รับรับจดแจ้ง ส่วนราชการหรือองค์กรด้านเด็กและเยาวชน สตรีหรือครอบครัวท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการ
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์หรือด้านให้คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว  
ในท้องท่ีซ่ึงมีการจดแจ้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวแต่ละแห่งแต่ละพ้ืนท่ีเป็นคนรับจดแจ้ง แต่ตอนน้ียังไม่มี
การรับจดแจ้ง เพราะอยู่ระหว่างศึกษาจากเครือข่ายก่อนว่า องค์กรไหนมีศักยภาพที่จะทําอะไรแค่ไหน อยู่
ตรงไหน ถนัดด้านใด เม่ือทางศาลพร้อมก็จะกําหนดองค์กรท่ีจะมารับจดแจ้งตามความสามารถจะได้มาเป็น
เครือข่ายร่วมมือกับศาล  ซ่ึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการดูแลช่วยเหลือกับเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของ
ชาติ ให้เป็นคนท่ีสามารถที่อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและทําประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป 
  ฉะน้ันหน่วยงานและองค์กรท่ีจะเข้ามาเป็นเครือข่ายทํางานร่วมกับศาล ก็ควรท่ีจะต้องมี
คุณภาพ ต้องมีความสามารถท่ีจะทํางานได้  ซ่ึงการสัมมนาในครั้งนี้ คิดว่าเราจะได้รู้จักกัน ท่านก็จะได้ทราบว่า
เราไปในทิศทางนี้ แล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากท่านว่าท่านมีโครงการอะไรทําอะไรอยู่ เวทีน้ีจะทําให้เรารู้จักกัน
มากข้ึน แล้วก็ได้คุยกันเราจะช่วยกันยังไงได้อีกต่อไป 
   2.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทร่วมกันระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายเพื่อ
รองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 2 รูปแบบ  

  รูปแบบที่หนึ่ง ผ่านการอภิปราย เรื่อง “แนวคิดวิธีการจําแนกแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตาม
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” 
  วิทยากร : นายแพทย์ประเวช  ตันติธิวัฒน์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมสุขภาพจิต 
  นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
   นางทิชา ณ นคร ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก 
  นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง ผู้เช่ียวชาญการละครเพ่ือการพัฒนา 
  ผู้ดําเนินการอภิปราย : นางอภิรดี  โพธ์ิพร้อม  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4   
   1) นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
จากการประชุมระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการจําแนก บําบัด
แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม” นายแพทย์สุริยเดว ให้ข้อมูล
ว่า ทางสถาบันฯ เป็น trainning side ท่ีพร้อมจะพัฒนาบุคลากรที่ทํางานด้านเด็ก และครอบครัวให้เกิด 
change agent (ผู้นําและบริหารการเปลี่ยนแปลง) โดยใช้ “ต้นทุนชีวิต”เป็นตัวนําทางหรือเข็มทิศให้ 
แก่  change agent น้ัน  ทางโครงการจึงเชิญนายแพทย์สุริยเดว มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “ต้นทุนชีวิต” 
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  นายแพทย์สุริยเดว นําเสนอองค์ความรู้ เรื่อง “ต้นทุนชีวิต” ว่า ต้นทุนชีวิตจะสะท้อน 
ฟังเสียงเด็กทั้งในมิติของทักษะ ท้ังในมิติจิตสํานึกต่อตัวเอง และต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเด็ก มีครอบครัว กระบวนการเรียนรู้ (กระบวนการสร้างปัญญา) จุดเด่น ให้มองเด็กและเยาวชนเป็น
ตัวต้ัง พลังท่ีมีความสําคัญที่สุดคือ “พลังตัวตน” แต่ในท่ีน้ีไม่พ้นสิ่งแวดล้อม จะเป็นสนับสนุนหรือทําให้แย่ลง 
เม่ือไรพ่อแม่เอาเด็กเข้าสู่กระบวนการศึกษา เด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  แบบสํารวจต้นทุนชีวิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ 
  1. วัยปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 6 ปี 
  2. วัยเรียน อายุ 6 – 12 ปี 
  3. วัยรุ่น อายุ 12 – 25 ปี 
  แบบสํารวจต้นทุนชีวิตเป็นแบบประเมิน 360 องศา ประเมินเด็ก ทักษะในเร่ืองชีวิต 
ต้นทุนทางสังคม และต้นทุนชีวิตของเด็ก ทักษะชีวิตเป็นอย่างไร มีประเด็นอะไรบ้างท่ีอ่อนแอ ถ้าใส่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ change agent ที่นํามาจัดทําเป็นกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้แก่เด็ก
ให้เกิดความเข้มแข็งได้ จากนั้นเป็นการฟังจากเสียงเยาวชน เด็กสะท้อนออกมาเองรู้สึกต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  
  2) นางทิชา ณ นคร ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก 
  นางทิชา นําเสนอถึงเด็กบ้านกาญจนาภิเษก ว่า เด็กเป็นผู้พ่ายแพ้ทางการศึกษา เด็กที่อยู่
ในสถานที่ควบคุมเด็ก ร้อยละ 17 ไอคิวสูงถึง 110 แต่ไม่มีโอกาสในการศึกษา ตัวเลขเอามาถอดรหัสบนโจทย์ท่ี
เป็นจริง ไม่ใช่บนความรู้สึกที่เราอยากให้เป็น สถาบันครอบครัวถูกคาดหวังมากท่ีจะทําให้เด็กมีคุณภาพ 
สถาบันครอบครัวต้องทําให้เด็กรู้ว่าเด็กยังมีพลัง เด็กที่อยู่บ้านกาญจนาฯ ต้องให้เด็กคิดด้วยตนเองก่อนที่เด็ก
จะอยู่กับเราเขาไปสร้างร่องรอยอะไรบ้าง แล้วเอาภาพท่ีคล้ายๆ ท่ีเด็กได้กระทํามาให้เด็กดูทําให้เด็กรู้ถึงการ
อับยศอดสูจึงทําให้วิธีการคิดของเด็กเปลี่ยนไปรู้จักการสนใจเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากข้ึน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  
ถ้าจะพาเด็กไปสู่เป้าหมายของชีวิตจะต้องมีกรอบงานท่ีเหมาะสม ถ้าเราทําได้อย่างจริงจัง เราก็จะมีพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
  กิจกรรมที่บ้านกาญจนาฯ ให้เด็กทําโดยการเขียนว่า “เม่ือผมได้รับโทษในคําสั่งศาล  
ผมคิดว่าผมตกอยู่ในกลุ่มที่ล้มเหลว เลวร้าย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลภายนอกได้ จึงทําตนไม่มีค่าเหมือน
ขยะกองหนึ่งท่ีไม่มีค่า” ทําให้เห็นว่าการท่ีเด็กถูกศาลตัดสินลงโทษจึงมองว่าคําสั่งของศาลได้แปรรูปตัวตนของ
เด็กๆ ท่ีไร้ค่าทําให้เด็กรู้สึกไร้ค่าย่ิงขึ้น แต่ก็ควรบอกให้เด็กทราบว่าการตัดสินน้ันทําให้รู้ว่าโลกน้ียังมีความเป็น
ธรรม คนผิดต้องได้รับโทษ เป็นความสําคัญที่เราต้องอยู่ด้วยกัน ต้องมองถึงถ้าเราเป็นเหยื่อบ้าง ให้เห็นว่า 
“เม่ือไรที่เกิดความอยุติธรรม โลกน้ีจะไม่มีสันติภาพ” ท้ายสุดความคิดครั้งนี้ของเด็กๆ จะเป็นบทเรียนครั้ง
ย่ิงใหญ่ให้รู้ถึงสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 
  3) นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง ผู้เช่ียวชาญการละครเพ่ือการพัฒนา 
  อาจารย์รัศมี  นําเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางศิลปะ เพ่ือการแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ว่า นักปรัชญาจะพูดว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิต งานศิลปะ 
มันเป็นสิ่งที่เราต้องการท่ีจะสื่อสาร สิ่งท่ีมันเป็นความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่มันเป็นมวลความเข้าใจท่ีเรามีต่อตัวเอง  
ท่ีเรามีต่อโลก ท่ีเรามีต่อคนอ่ืนและประมวลออกมา เหล่าน้ีบางครั้งมันไม่ใช่การประมวลออกมาตรงๆ มันเป็น
การประมวลออกมาโดยใช้ถ้อยคําสละสลวยได้โดยใช้ท่วงทํานองของดนตรี บางคนใช้วิธีการวาดรูป บางคนใช้
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การไปถ่ายรูปต่างๆ มากมาย นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาและนักวิชาการทางด้านศิลปะ ด้านพฤติกรรม  
ได้ทําการค้นคว้าว่าการทํางานศิลปะนั้นส่งผลอย่างไรกับการทํางานของมนุษย์ ผลการศึกษาออกมาว่า  
การทํางานศิลปะมันไปก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ มันไปก่อให้เกิดพัฒนาการท่ีเรียกว่า “ความพึง
พอใจ” ผลการวิจัยบางรายการที่ออกมาเหมือนกับการเสพยา คือทําให้เกิดความผ่อนคลายทําให้เกิดความรู้สึก
สบายอกสบายใจ แทบจะได้ผลอย่างเดียวกันเลย เราก็ได้ใช้การผนวกกระบวนการศิลปะต่างๆ หลายอย่าง  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูป การทํางานป้ัน การทํางานเขียน เขียนบทกวี การใช้ดนตรีเข้าไป และก็ใช้เรื่อง
ของการแสดง เพราะกระบวนการทํางานศิลปะเหล่านี้ เยาวชนจะได้ค่อยๆ ค้นพบตัวเอง กลุ่มเด็กที่ได้รับ 
การบําบัดด้วยการให้เล่นละคร เม่ือขึ้นแสดงผลตอบรับจากผู้คนท่ีมีความพอใจในการแสดง มีความช่ืนชม  
เขาบอกเลยว่าเขารู้สึกว่า เป็นสิ่งท่ีไม่เคยได้รับในชีวิต การท่ีคนให้ความช่ืนชม รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่า  
สามารถเป็นผู้ให้ได้ ให้ความสุขกับคนดู ให้สิ่งท่ีเป็นบทเรียนกับคนดูได้ เพราะว่าหลังการแสดงเรามักจะมี 
การพูดคุยกันกับผู้ชม ผู้ชมมีคําถาม ผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ และเด็กกลุ่มน้ี เม่ือเขาประสบ 
กับสถานการณ์ที่พบกับผู้ชมซ่ึงเฮ้วมากเลย แล้วก็นักแสดงของเราเล่นๆ อยู่ก็โดนแซว เห็นภาวะที่น่าสนใจว่า
นักแสดงของเราอยู่ในภาวะที่สะกดกลั้น คือถ้าเป็นแต่ก่อนเขาของเลิกเล่นแล้วก็ลุยเลย แต่เห็นในดวงตาเขา ใน
กิริยาอาการท่ีเขาชะงัก แล้วก็ต้ังสติแล้วก็เล่นต่อ เขารู้ว่าอันน้ีเป็นบทเรียนท่ีสําคัญมากสําหรับชีวิตของเขาว่า 
เม่ือเจอ ชะงัก ต้ังสติ และสามารถดําเนินชีวิตของเขาไปได้อย่างที่เป็นหน้าที่ของเขาท่ีจะต้องทํา น่ีคือบทเรียน
ท่ีสําคัญมากสําหรับชีวิตว่า สิ่งท่ีละครให้คือการสามารถที่จะต้ังสติได้ 
  นอกจากนี้อาจารย์รัศมียังเสนอประเด็นเพ่ิมเติม ว่าทําไม เรามักจะได้รับโจทย์  
ต่อเม่ือเยาวชนเหล่านี้กระทําผิดแล้ว ทําไมเราถึงไม่ได้รับการทํางานก่อนท่ีเค้าจะได้กระทําผิด ทําไมต้องมาเสีย
ทรัพยากร เสียเงินเสียแรงอะไรต่างๆ เพียงแค่เขากระทําผิดแล้ว ทําไมผู้ท่ีเห็นมองไม่ออกหรือว่าเราต้องเตือน
สังคมก่อนลงมือกระทําผิด ปัญหาอยู่ที่เราทํางานแยกส่วนกันเกินไปหรือเปล่า เราควรบูรณาการ เป็นการเปิด
ประตูสู่ศักยภาพของมนุษย์ เราสามารถนํากระบวนการเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการศึกษา 
เข้าไปในการทํางานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เข้าไปในการทํางานของเด็กและ
เยาวชนในสลัม ไม่ใช่การทําแค่เป็นครั้งคราว เป็น event 
  อาจารย์รัศมีท้ิงท้ายว่าการใช้ละครในการจําลองสถานการณ์ให้คนที่ทํางานด้านเด็กได้ผ่าน
ประสบการณ์ด้วยตัวเองจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์จําลองก็ตาม จําทําให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ลึกลงไป
อีกขั้นหนึ่ง ไม่ใช่การเรียนรู้โดยการมีคนอ่ืนบอก เป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ สิ่งน้ีมันจะเป็นต้นทุนที่สําคัญ
ในการทํางานและก็จะเป็นต้นทุนที่สําคัญในการท่ีเราจะไปทําความเข้าใจคนอื่นซ่ึงเรายังต้องทําความเข้าใจ
ให้กับสังคมอีกเยอะมาก ปัจจุบันสังคมไทยยังมองไม่เห็นความสําคัญของกระบวนการศิลปะที่สามารถท่ีจะดึง
ศักยภาพในชีวิต ของท้ังเยาวชน ผู้ต้องโทษ หรือผู้ใหญ่โดยทั่วๆ ไป ศิลปยังเป็นสิ่งท่ีถูกให้ความสําคัญเป็นอย่าง
สุดท้าย 
   4) นายแพทย์ประเวช  ตันติธิวัฒน์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมสุขภาพจิต 
  นายแพทย์ประเวช นําเสนอว่า  การฟ้ืนฟูเด็กท่ีกระทําผิด ต้องอาศัยความเช่ือม่ันอย่าง
ลึกซ้ึงในตัวเราต่อศักยภาพท่ีมีในตัวเขา เราต้องเชื่อในศักยภาพในความดีงามของมนุษย์ ท่ีมีอยู่ในทุกคน
กระบวนการท่ีเราใช้ จะต้องหาความลงตัวระหว่าง ความท่ีเราเช่ือม่ันเขา กับส่วนท่ีกระบวนการทางสังคมก็ยัง
ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาอย่าง 
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  แนวทางที่ใช้อยู่มีท่ีมาคล้ายกันกับที่หมอสุริยเดวพูดเอาไว้ ต่างกันนิดหน่ึงก็คือว่าใน
สิ่งแวดล้อมเดียวกัน เช่นในสลัมที่มียาเสพติดอยู่  มีเด็กอยู่ประมาณครึ่งหน่ึงท่ีโตมาดี ดังน้ัน จึงไม่ได้แปลว่า
สิ่งแวดล้อมแย่คนทุกคนจะแย่ จึงสนใจว่าอะไรคือตัวกําหนดว่า อะไรท่ีทําให้คนผ่านสิ่งเลวร้ายแต่กับเติบโต
ท่ามกลางความเลวร้าย สิ่งน้ีได้เป็นการวิจัยและได้วิจัยเช่ือมโยงทางสมองงานวิจัยทางจิตวิทยาทางสังคม  
  โดยแนวคิดเหมือนกันกับหมอสุริยเดวพูด คือ เรามองว่ามีระดับ บุคคล ชุมชน  
และก็ครอบครัว ที่เราสามารถเติมปัจจัยบวกเพ่ือให้คนฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคและเติบโตได้ท่ามกลาง 
สิ่งเลวร้าย เด็กแต่ละคนมีต้นทุนทางชีวภาพต่างกัน ป้ามล ใช้คําว่า “เคมีในตัวเด็ก” ผมก็ใช้กระบวนการ
แตกต่างจากหมอสุริยเดว นิดหน่ึง คือหมดสุริยเดว Import มาแล้วมาแปลงให้เหมาะกับสังคมไทย ผมไม่ได้ 
Import อะไรมาแต่ผมเข้าไปคลุกคลีกับเด็กไทยแล้วผมก็ยกร่างขึ้นมา ไม่เป็นระบบเท่า แต่ได้คล้ายกับข้อสรุป 
4 ประการ คือ 
  1. คือเราพบว่าคนเราจะมีปัจจัยบวกท่ีมีพลังได้ต้องมี ความรู้สึกดีกับตัวเอง ซ่ึงน่ีคือ
กระบวนการค้นพบตัวตนของตัวเอง 
  2. ต้องมีความสามารถในการจัดการปัญหาทั้งในแง่อารมณ์ตัวเองกับการแก้ปัญหาชีวิต 
ได้ด้วย  
  3. คือมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนเพ่ือช่วยดึงเขาและช่วยให้เขามีแรงบันดาลใจ  
  4. คือต้องมีจุดหมายท่ีดี 
  นายแพทย์ประเวช ได้เล่าว่าเคยทําเคร่ืองมือซ่ึงเป็นคู่มือให้คุณครู โดยสรุปความรู้ทุกอย่าง
ลงในหนึ่งหน้าหมด ทําเป็นสื่อซ่ึงสื่อน้ีก็ไป Fix in กับเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ได้พูดมาตรงที่ว่า มันเป็นละครสั้นท่ี
ออกแบบมาสําหรับเด็กกับสําหรับพ่อแม่ โดยมีชุดสําหรับพ่อแม่คุยกับลูกในประเด็นท่ีพบบ่อยกับชุดสําหรับเด็ก
ในประเด็นการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบคือ เกี่ยวกับการหา Ideal ให้ตัวเอง การหาจุดหมาย
ในชีวิตตัวเองเป็นต้น มันก็เป็นละครแต่ละตอนออกแบบมาเพ่ือให้เด็กได้คิดและทบทวนในเร่ืองเหล่าน้ัน 
  นอกจากนี้นายแพทย์ประเวชยังเสนอความรู้ในเร่ืองการจําแนกว่า มันมีปัจจัยเสี่ยง
บางอย่างและมีปัจจัยบวกบางอย่างท่ีเราสามารถเอามาใช้ในการจําแนกใช้ในการช่วยเหลือ ทบทวนหลักเกณฑ์
ของกรมพินิจ ในการจําแนกว่าจะให้เด็กหรือเยาวชนกลับบ้านอยู่กับพ่อแม่ หรือว่าควบคุม ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ี
ได้เสนอผ่านกระบวนวิจัยในเมืองไทย มีหลักเกณฑ์ ว่า 1. ต้องดูประวัติการกระทําความผิดของทั้งตัวเองและ
ครอบครัว ทําไมต้องดูครอบครัว ก็คือต้นทุนของสิ่งแวดล้อมของเขา และทําไมต้องดูตัวเด็ก ก็เป็นตัวบอก
ประกอบว่าเคยทําผิดมาก่ีครั้งแล้ว 2.กรมพินิจดูประวัติการเรียนการงาน หลักก็คือถ้ามันมีความม่ันคงที่มัน
ดําเนินได้อย่างต่อเน่ือง มันก็เป็นข้อมูลบางประการที่บอกว่าชีวิตคนๆ น้ันพอจะมีต้นทุน 3. ดูว่าถ้าปล่อยกลับ
บ้านเขาจะมีอันตรายต่อตัวเขาไหม ต้องใช้คําว่าความปลอดภัย ในทางการแพทย์ก็เหมือนกันต้องดูว่าอันตราย
ไหม และมีปัญหาเจ็บป่วยทางจิตไหม ส่วนน้ีกรมพินิจไม่นํามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ ซ่ึงอาจจะต้องเพ่ิมเติมเพ่ือดูว่า 
เราจะต้องสง่ปรึกษาจิตเวชหรือจิตวิทยาโดยตรงหรือเปล่า อันตรายต่อผู้อ่ืนหรือเปล่าเช่น ไม่มีความสามารถใน
การควบคุมตัวเองอย่างรุนแรง คดีมันดูแล้วรูปร่างหน้าตามันดูรุนแรง อันอาจจะแปลว่าจะต้องดูว่าต้องดูระบบ
ควบคุมภายนอกช่ัวคราว และรักษาความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้างตัวเขาด้วย น่ีเป็นหน้าที่ของเราท่ีต้อง
รักษาทั้งความปลอดภัยทั้งต่อตัวเขาและก็ชุมชน 4.มีที่ระบุในเอกสารก็คือเขาจะหนีหรือเปล่า อันนี้เป็นข้อคิด
จากเอกสารของกรมพินิจชุดนั้น การจําแนกเด็กในการวางแผนช่วยเหลือเขา เห็นว่าควรมีข้อมูลเพ่ิมเติม คือ 
ประวัติการทําร้ายคนและสัตว์ จะเป็นอะไรที่ เป็นต้นทุนท่ีบอกว่าตัวเขาน่ีมันสุดๆ และประวัติที่บอกถึง
อาการทางสมองบางประการ เช่นลมชักตอนเด็ก สมองเสียไปเยอะเลย ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะ
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ลดลงหรือกระทบกระเทือนทางสมอง มีนักวิจัยทางการแพทย์ พบว่าเด็กแค่ตกจักรยานตอนล้มลงและหน้าท่ิม
ลงไปตรวจสแกนในสมอง สมองในส่วนของการควบคุมอารมณ์ และการหุนหันพันแล่น เสียไป ดังนั้นหลังจาก
น้ันเขาเริ่มเปลี่ยนบุคลิก และไปก่อเรื่องราว คนพวกน้ีถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาจจะเปลี่ยนชีวิต
เขาได้เลย ดูเร่ืองของการหุนหันพันแล่นและสมาธิท่ีส้ัน คนเหล่าน้ีมักมีปัญหาในการเรียน โดยไม่มีใครเข้าใจ 
คนเหล่านี้ความภาคภูมิใจในชีวิตเขามีไหม ความสําเร็จที่ทําให้เขารู้สึกปลื้มตัวเอง อารมณ์ความคิดซ่ึงดูมุมมอง
ต่อชีวิต สายสัมพันธ์ท่ีจะช่วยดึงเขาไว้ เกื้อหนุนไว้ ตลอดจนดูจากพฤติกรรมการก่อคดีก็มีส่วนในการประกอบ
ได้เช่นกัน คือคนที่น่ากลัวหน่อยหน่ึงคือคนท่ีเผชิญหน้ากับเหย่ือและก็สามารถทําร้ายกันได้ และก็จะบอกว่าเขา
คิดไม่ทัน แต่มันมีตัวแปรหลายอย่างที่จะทําให้ไปถึงความอ่อนโยนที่สัมผัสไม่ได้ในจิตใจของเขา ซ่ึงจะต้องใช้
เวลาในการเข้าสัมผัสผ่านกระบวนการท่ีเข้มข้นขึ้น  
  รูปแบบที่สอง ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน “การจําแนก แก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟู 
และติดตามเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” เป็นกิจกรรมเปิดเวที ให้วิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานราชการ
ท้ังในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรเอกชน ทํางานร่วมกันแบบ 
สหวิชาชีพโดยที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง ด้วยการนําเอากรณีศึกษาจากคดีท่ีเกิดขึ้นจริง มาร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
 กรณีศึกษาที่ 1 : ภัยสังคมร้ายแรง เด็กคนน้ีครอบครองยาบ้า 70,000 เม็ดไว้ หรือ 3 กิโล 
ลูกของเค้าตอนน้ีอายุประมาณ 7 – 8 เดือน แล้วกําลังจะได้รับการปล่อยตัวสิ้นเดือนน้ี ขณะนี้เด็กคนน้ีอายุ 17 
ปี นั่นก็หมายความว่า เด็กกําลังจะออกไปเป็นเคร่ืองมือของผู้ใหญ่ สามีของเด็กอยู่ท่ีบ้านกรุณายังไม่ปล่อย  
แม่ของเด็กเคยค้าถูกจับคดียาเสพติด  
  กรณีศึกษาที่ 2 : เรื่องน้ีเป็นเด็กอายุ 15 ข่มขืน ฆ่า เด็กอายุ 6 ขวบ ซ่ึงมีศักด์ิเป็นญาติกัน 
แล้วเค้าพยายามกระทํากับเด็ก 6 ขวบ ถึง 3 คร้ัง ไม่สําเร็จ พอคร้ังท่ี 4 หลอกไปหลังป่าริมแม่น้ํา  
และก็พยายามจะข่มขืนกระทําชําเราและไม่ยอม เขาก็จับแขนหัก แล้วก็เอาขาถีบ หักแขนหักขา หมดเลย 
กระทืบในส่วนของตับไตไส้พุงแหลกหมดเลย ในรายงานการแพทย์ระบุอย่างนั้น แล้วหลังจากเขาอนาจารเสร็จ
เรียบร้อยเขาเอาถุงดําพลาสติกจุดไฟเผา เด็กคนนี้ถูกตัดสินให้เข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึกในปี 2545 ในปี 2548  
เด็กคนนี้กระทําผิดในศูนย์ฝึกอีก ผ่าอวัยวะเพศ ฝังมุก พยายามหลบหนี ปี 2549 เดือนสิงหาคม วันแม่ ได้รับ
โอกาสให้บรรพชาสามเณร 9 วัน แล้วปล่อยตัว  
  วิทยากร : แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยุวประสารท 
   ไวทโยปถัมภ์ 
   แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล 
   นายแพทย์ประยุกต์  เสรีเสถียร จิตแพทย์ท่ีปรึกษาโรงพยาบาลตุลาการ 
   เฉลิมพระเกียรติ 
   นางสาวอรพรรณ  เลาหัตถพงษ์ภูร ิผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา 
   ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
   นางประไพพร  เมธาภรณ์พงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทาํผิด 
    นางสาวจิราพร  บุญชูวงศ์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานเด็กและเยาวชน 
   นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง  ผู้เช่ียวชาญการละครเพื่อการพัฒนา 
   นางอังคณา  มาศรังสรรค์ นักวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านการศึกษาเพ่ือเด็ก 
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  นายสําราญ  อรุณธาดา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 
   ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จ 
   พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
   นางสาวแรมรุ้ง  สุบรรณเสนีย์  ผู้อํานวยการส่งเสริมสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย 
   เฉพาะ 
  ดําเนินรายการโดย 
    นายอริยะ นาวินธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
    นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์   
  ผลท่ีได้ คือ การได้เรียนรู้รูปแบบการทํางานร่วมกันของบุคลากรต่างสังกัดผ่านทักษะ 
ท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ การทํางานต่างรูปแบบ ท่ีถูกนํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ปัญหาให้เด็ก
และเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดี ต้ังแต่กระบวนการจําแนกเพ่ือค้นหาแนวทางในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชน วิธีที่ใช้ในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายภายใต้หลักวิชาการตามวิชาชีพของวิทยากร
แต่ละท่าน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เกิดระบบการทํางานแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนกระทําผิดร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากน้ันยังทําผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ได้รู้จักเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมรายอ่ืนๆ 
  3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมอาญาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชน ได้ข้อสรุปจากการ
แบ่งกลุ่มระดมสมองเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
  3.1 กลุ่มนักการศึกษา  เห็นว่า 
   1) ควรมีแนวทางในการช่วยเด็กและครอบครัว  แบ่งเป็น 2 ระยะ 

 ระยะแรก (ยังไม่เกิดปัญหา) primary prevention 
   สภาพปัญหาที่พบ :  ปัญหาพ่อแม่ขาดความรู้ ขาดทักษะในการเลี้ยงไม่เข้าใจ 
 
      วิธีการช่วยเหลือที่ทําอยู่ 
  - สร้างแรงจูงใจภายใน ภายนอก เช่น การให้รางวัล ลงโทษ 
  - มีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ 
   อุปสรรค 
     - ขาดการเรียนรู้ / ขาดการวัดประเมิน 
     - มุ่งเน้นไอคิว มากกว่า อีคิว 
 

                                                 

  
ดูรายละเอียดจากรายงานการประชุมภาคผนวก 3 



46 
 

 

 ระยะท่ีสอง(เกดิปัญหาระยะแรก) Secondary prevention 
  ระบบการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรม 
  - ให้เด็กได้รับรู้ถึงโทษของการกระทําผิดและให้เห็นผลของบทลงโทษ 
  - ให้องค์กรเครอืข่ายผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ 
  อุปสรรค  
  - ความใส่ใจของผู้ปกครองนอ้ย  
  - จํานวนครูน้อยจึงไม่สามารถดูแลเด็กได้ท่ัวถึง และเข้าไม่ถึงจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน 

2) ข้อเสนอแนวทางพัฒนางานในระบบการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม 

 เด็กก่อนกระทําความผิด 
ก. ปรับปรุงหลักสตูรการศึกษา เกี่ยวกับ 

- ศีลธรรม 
- จริยธรรม คุณธรรม 
- วินัยความประพฤติ 

ข. ส่งเสริมสนับการสร้างเครือขา่ยผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง 
ค. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับโรงเรียนโดยใช้
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ง. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ยาเสพติด เป็นต้น 
โดยรับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง 
จ. สร้างความตระหนักรู้บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองที่มีต่อกัน 
ฉ. ให้มีการเย่ียมบ้านนักเรียนของครู ควรทําอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการ
ตรวจเย่ียม 
ช. โรงเรียนควรมีระบบเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเด็กเสี่ยงเป็นระยะๆ 

 เด็กที่กระทําผดิแต่ยังอยู่ในระบบโรงเรียน 
ก. โรงเรียนควรแก้ปัญหาเด็กเบ้ืองต้นด้วยความเป็นธรรม 
ข. สร้างกระบวนการไกล่เกลี่ยให้โรงเรียนและระงับข้อพิพาทก่อนผลักเข้าสูร่ะบบ
ยุติธรรม 
ค. ให้โรงเรียนต้ังครูเป็นผู้ดูแลเด็กท่ีกระทําผิดตลอดกระบวนการจนกว่าเด็กจะปรับตัว
ในทางที่ดีขึ้น 

 เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ก. รับเด็กเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนที่เด็กสมัครใจเรียน และมีการดูแล
อย่างต่อเน่ืองจนจบการศึกษา โดยต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดูแล ประกอบด้วย 
เครือข่ายผู้ปกครอง ครู สารวัตรนักเรียน กรรมการนักเรียน เป็นต้น 
ข. ปรับทัศนคติของครูในการดูแลเด็ก 
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  3.2 กลุ่มรวมหลายวิชาชีพ  เห็นว่า 
  1) ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ได้แก่ 

ก. พ่อ แม่ ไม่มีเวลา 
  สภาพปัญหา  กลุ่มวิชาชีพที่ทํางานด้านการให้คําปรึกษาครอบครัว กล่าวถึงปัญหาประเด็นน้ี
ว่า ในกลุ่มเด็กเสี่ยงที่พบ พ่อ แม่ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับองค์กรเท่าที่ควร โดยอ้างว่าไม่มีเวลา และไม่สนใจ 
ตัวอย่างท่ีพบ  เช่น การเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุม พ่อ แม่ของเด็กท่ีมีปัญหา มักไม่ค่อยมา จึงไม่สามารถ 
จะสื่อสารเพ่ือแก้ไขเด็กได้ 
  แนวทางแก้ไข  ควรสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก  เพ่ือให้เด็กมีความเข้มแข็งในตนเอง 
เพราะพ่อ แม่ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงในเด็กได้ในกรณีน้ี 

ข. พ่อ แม่ขาดความรู ้
  สภาพปัญหา  ประเด็นนี้ ปัญหาท่ีพบเห็นค่อนข้างมาก คือ ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูลูก 
ปัญหาน้ีเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่  และมีผลต่อเด็กทุกวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนวัยรุ่น  เน่ืองจากพ่อ แม่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นพ่อแม่ท่ีดี 
  แนวทางการแก้ไข  ทางกลุ่มได้แบ่งย่อยตามภาระหน้าท่ี ดังน้ี 

- กระทรวงสาธารณสุข : ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กต้ังแต่แรกเกิด (ซ่ึงจากความเป็น
จริงในปัจจุบัน ทางการแพทย์ มีคู่มือการเลี้ยงดูเด็กค่อนข้างมาก แต่คู่มือก็จะใช้ได้ผลใน
วงจํากัด บางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีความรู้ ก็จะไม่สนใจเรื่องการอ่านคู่มือ ทําให้
ข้อมูลไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ัน การกระจายไม่ท่ัวถึง เป็นต้น) และความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางจิตของคนท่ีจะเป็น พ่อ แม่ มีเครื่องมือในการคัด
กรองโรคทางจิตของพ่อ แม่ แต่เนื่องด้วยข้อจํากัดด้านปริมาณงานทางการแพทย์ท่ีมีมาก 
ทําให้การใช้เคร่ืองมือดังกล่าวไม่ท่ัวถึง ค่อนข้างจํากัด 

- กระทรวงศึกษาธิการ :  ในระยะการปฐมนิเทศ ควรเสริมหลักสูตรการอบรมพ่อ แม่ใน
การเลี้ยงดูลูกที่อยู่ในวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

- ชุมชน และสังคม หน่วยงาน NGO หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เครือข่ายครอบครัว : ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน ศาลเยาวชนและครอบครัว ( ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเกิดการกระทําผิดแล้ว) :  
ให้บริการปรึกษาแก่ครอบครัว ให้ความรู้กับพ่อแม่ 

  2) ปัญหาโรงเรียน เน้นวิชาการมากกว่าการดูแลทางพฤติกรรม 
  สภาพปัญหา พบว่า โรงเรียนขาดครูแนะแนว ปัญหาที่พบคือ ไม่มีหน่วยงาน หรือครูท่ีทํา
หน้าที่เหมือนนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาให้เด็ก ซ่ึงปัจจุบัน
พบว่าโรงเรียนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของเด็กดีกว่าโรงเรียนในส่วนกลาง   
  แนวทางแก้ไข เสนอแนะให้เพ่ิมนักสังคมสงเคราะห์  และนักจิตวิทยา ในโรงเรียน  
เพ่ือช่วยในการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ให้สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะสายเกินไปนอกจากน้ี  
การนําหลักการเป็นอาสาสมัคร หรืองานจิตอาสา เข้ามาใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน ควรให้มีการ
ให้เกรด เพ่ือเป็นภาคบังคบัให้เด็กได้เรียนรู้ 
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  3) ปัญหาองค์การปกครองสว่นท้องถิ่น 
  สภาพปัญหา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ในเร่ืองบทบาทของตนเอง ไม่ทราบ
ว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลเด็ก ส่วนใหญ่จึงมักจะมุ่งงานไปในการสร้างถนน บํารุงทางมากกว่า
การพัฒนาเด็ก 
  แนวทางแก้ไข ควรส่งเสริมบทบาทของปลัด อ.บ.ต.  (ซ่ึงเป็นข้าราชการประจํา) เป็นผู้ท่ีเข้าใจ
ในบทบาทอย่างชัดเจน  เพ่ือนําเสนอต่อ นายก อ.บ.ต.  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง  เพ่ือผลักดันให้ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการดูแลเด็กในชุมชนของตน 
  4) ข้อเสนอแนะเชิงระบบ หรือเชิงนโยบาย 

ก. ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีกองสวัสดิการสังคม ซ่ึงปัจจุบัน เทศบาลมีกองสวัสดิการ 
สังคม แต่อ.บ.ต. ไม่มี  จึงควรกําหนดให้มีเพ่ือท่ีจะทําหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน  

ข. ให้กระจายอํานาจลงท้องถิ่น  เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถดูแลงานต่างๆ ได้ เช่น โรงเรียน 
ค. ให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน หรือควรมี หน่วยสังคมสงเคราะห์ประจําเขตที่ดูแล 

โรงเรียนหลายโรงเรียนก่อน เพ่ือรับปัญหาเบ้ืองต้นกอ่น เช่ือมโยงดูแล กรณีท่ียังมีปัญหาไม่มาก ก่อนท่ีจะส่งต่อ
ปัญหาไปให้หน่วยงานเฉพาะด้านต่อไป 

ง. นําระบบการสร้างความเข้มแข็งของหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) กลับมาใช้ให้จริงจัง  
เพราะชุมชนเป็นสิ่งท่ีใกล้ตัวเด็กที่สุด 
   จ. ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองเด็กโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ เฉพาะด้าน  
เช่น มีตํารวจเด็ก มีกรมเด็กในกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ มีระบบดูแลเด็กท่ีอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข  
(ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร) เป็นต้น 
   ฉ. เสนอให้มี Hot Line ท่ีรับปรึกษาปัญหาสําหรับเด็ก ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีจะเข้าถึงวัยรุ่นได้
ง่าย และสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ 

5) แนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ 
  กรณีเด็กปกติ เป็นหน้าท่ีของโรงเรียน  และครอบครัว  
  กรณีเด็กกลุ่มเสี่ยง  เป็นหน้าท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เช่น 
ปัญหาเด็กเร่ร่อน (ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง) การดูแลแหล่งอบายมุข นอกจากนี้ โรงเรียน ในกรณีท่ี
พบเด็กมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา (ต้องเชิญผู้ปกครองมาเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน) และชุมชนจะมี
บทบาทในการดูแล สร้างสิ่งแวดล้อมในแก่เด็กเพ่ือดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงให้กลับเป็นเด็กท่ีมีภูมิคุ้มกัน  
   กรณีเด็กที่กระทําผิดแล้ว  เป็นหน้าท่ีของศาล และหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม  
  3.3 กลุ่มวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์บ้านเมตตา บ้านกรุณา  
กรมพินิจ กรุงเทพมหานคร สพฐ (สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) กรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาล
เด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาสมทบ   
  1) กรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
ม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลก่อนเด็กกระทําความผิด ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กในสถานสงเคราะห์
ต่างๆ ส่วนใหญ่ทํางาน ร่วมกับโรงเรียน แต่บางครั้งกว่าเด็กมาถึงมือ พม. เด็กเข้าในกระบวนการยุติธรรมแล้ว 
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พม. เก่ียวข้องกับการใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กฯ  ใช้ในการดูแลเด็ก  ปัจจุบันปัญหาท่ีเด็กกระทําผิดแล้ว ศาลจะ
ส่งมาให้ พม. ดูแลน้ัน พม. ยังขาดความพร้อมทั้งสถานที่ และบุคลากร เพราะประเด็นหลัก พม. ดูแลเด็กปกติ 
การนําเด็กที่กระทําผิดแล้วมาอยู่ร่วมกัน ต้องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือปอ้งกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้   

  ข้อเสนอแนะ หากศาลจะส่งเด็กมาให้ ขอให้ประสานงานในแต่ละพ้ืนที่ก่อนว่าพร้อมหรือไม่
ปัจจุบันมี 16 แห่ง ปัญหาเก่ียวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ขาดการคัดกรองเด็กมาให้แผนฟ้ืนฟู ท้ังก่อนฟ้องและหลังฟ้อง   
  แนวทางแก้ไข พม. จะต้องจัดโซนพ้ืนท่ีให้ชัดเจน เพ่ือแยกกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ 
  2) สพฐ (สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  มีการจับมือกับทุกองค์กร โดยโรงเรียนจะมีระบบ
ป้องกันอยู่ส่วนหน่ึงแล้ว ซ่ึงในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษายังอ่อนแออยู่ แต่ในระดับมัธยมศึกษาค่อนข้าง
เข้มแข็งดี ด้านครูแนะแนวมีการจัดสรรจํานวนเพ่ิมขึ้น ส่วนนักจิตวิทยา มีโครงการนําร่องประจําอยู่ 6 จังหวัด 
จังหวัดละ 4 โรงเรียน  มีการจัดต้ังศูนย์พิทักษ์ เป็นศูนย์เฉพาะกิจทําหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิเด็ก 225 เขต  
ส่วนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ จัดหน่วยเสมารักษ์ ดูแลในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยง โครงการองค์กรของ สพฐ. มี 16-17 
สํานัก  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กประมาณ 3-4 สํานัก  
  ข้อเสนอแนะ  อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทํางานเก่ียวกับเด็กจัดค่าย หรือจัดประชุม 
พบปะกันให้มีการทํางานสอดประสานให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น 
  3) โรงพยาบาลเด็ก เข้ามาเกี่ยวข้องกรณีเด็กถูกทารุณกรรม ทําร้ายร่างกาย จะมีสหวิชาชีพมา
ช่วยในการดูแล มีการจัดทําหลักสูตรการสร้างประสบการณ์ชีวิต แต่มีปัญหาเน่ืองจากขาดงบประมาณ ขอยาก
เน่ืองจากไม่ตรงภารกิจหลัก โรงพยาบาลเด็กเคยทําเชิงป้องกันร่วมกับโรงเรียน  พบว่าปัญหาสําคัญมาจากการ
ท่ีโรงเรียนไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน  จึงอยากเสนอให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เพราะครูแนะ
แนวไม่ได้ทํา Case อย่างแท้จริง นักสังคมฯ จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างโรงเรียน และโรงพยาบาลได้ และคิดว่า
นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ควรแยกจากกันเพราะทํางานไม่เหมือนกัน ส่วนกิจกรรมท่ีทํากับเด็กท่ี
กระทําผิดแล้ว  โรงพยาบาลเด็ก ไม่มีเรื่องน้ี 
  ข้อเสนอแนะ  อยากให้มี Hot Line สําหรับปรึกษาปัญหาสําหรับเด็ก ศาลควรจะมี
นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ของศาลเอง ไม่ควรมาฝากอยู่กับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะในการทําหน้าท่ี
ตาม วิ.อาญา ฯ เห็นว่า หน่วยงานอ่ืนจะถือว่าเป็นงานฝาก  และค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากกลัวว่าจะทําผิด  
และภาระงานในหน้าท่ีมีมากอยู่แล้ว  ศาลควรให้มีตําแหน่งของศาลเองจะดีกว่า 
  4) กรุงเทพมหานคร  มีภาระหน้าที่ในระบบนักสังคมสงเคราะห์ ดังน้ี 

ก. การจัดบริการในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ข. การติดตามประเมินผลเด็กและยาวชนตามเงื่อนไข 
ค. การจัดบริการทางสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน 
ง. การจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษให้กับเยาวชน เช่น บรรพชา 

   5) ข้อเสนอแนะของกลุ่ม 
 ก. ควรมีบูรณาการทางข้อมูลของการดําเนินงานในการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management )ของนักสังคมสงเคราะห์ 
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 ข. ควรมีแกนหลักในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะ ไม่เพียงอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ควรทําให้เป็นรูปแบบชัดเจน 

  3.4 กลุ่มตํารวจ  มีความเห็นว่า 
  เด็กแบ่งออกเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มเด็กไม่มีปัญหา  
- เด็กกลุ่มเสี่ยง 
- เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

  วิธีการป้องกันและแก้ไขเด็กของตํารวจ มีดังต่อไปน้ี 
1. กลุ่มเด็กไม่มีปัญหา เด็กยังอยู่ในระบบการศึกษามีการให้ความรู้ในสถานศึกษา 

- เน้นยํ้าถึงโทษภัยต่างๆ มีการระบุโทษท่ีชัดเจน 
- แนะนําถึงวิธีป้องกัน เม่ือมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยอันตราย ทําให้ทราบถึงการเอาตัวรอดจาก
สิ่งแวดล้อม 
- ตํารวจต้องประสานงานกับทางโรงเรียนเก่ียวกับระบบงานตํารวจที่เกี่ยวกับเด็กในเรื่องการ
สืบสวน ตรวจตรา ควบคุม การกิจกรรมสงเคราะห์ การทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

2. เด็กกลุ่มเสี่ยง 
- ออกตรวจตราสถานท่ีม่ัวสุม เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น ต้องร่วมกันของตํารวจ
ท้ังหมด ต้องมีการประสานงาน 
- มีกิจกรรมสงเคราะห์ หน่วยงานอ่ืนจะเข้าร่วมประสานงานกับตํารวจได้ เช่น มีการเล่นดนตรี 
แสดงละคร เป็นต้น มีวิทยากรคณะทํางานโดยเฉพาะ 

3. เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- ถ้าทราบว่าเด็กที่กระทําผิดอยู่ท่ีพ้ืนท่ีใด สามารถส่งเรื่องให้ตํารวจเพื่อตรวจสอบพื้นที่ท่ีเด็กอยู่ได้ 
- หลังจากปล่อยตัวเด็ก ตํารวจจะส่งข้อมูลว่าเด็กยังอยู่พ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีอ่ืนให้แก่ศาล 
- กระบวนการระหว่างส่งตัวเด็ก ถ้าศาลส่งตัวเด็กในกองสวัสดิภาพเด็ก จะช่วยในเร่ืองการสอดส่องได้ 

  ปัญหาข้อขัดข้อง  
  1. ข้อจํากัดในการจับทําให้มีปัญหาเพราะมีข้อจํากัดมากเลยไม่สามารถจับได้ จึงเกิดปัญหา 
และผู้กระทําผิดอาจใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทําผิดได้ 
  2. เด็กที่กระทําผิดจะกระทําความผิดซํ้าอีกเนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม เช่น เพ่ือน สังคม 
ท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ จึงต้องหาวิธีการแก้ไข 
  3. เด็กที่กระทําความผิด ผู้ปกครองมักปกป้องเด็กโดยเลี่ยงตอบความจริง 
  องค์กรพัฒนาเอกชน  มีเพียง 2 องค์กร ได้นําเสนอวัตถุประสงค์และการดําเนินงานขององค์กรต่อ 
ท่ีประชุม 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา : การพัฒนาองค์กรเครือข่ายในชุมชน 
เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาองค์กรเครือข่ายในชุมชน โครงการได้ดําเนินการโดยแบ่งทีมวิจัย
ออกเป็น 2 กลุ่ม ทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีนําร่อง 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ศรีสะเกษ มีรายงานการวิจัยดังน้ี 
 
พ้ืนท่ีนําร่องจงัหวัดอุบลราชธาน ี
I. หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาเครือข่ายและองค์กรในชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว มีวัตถุประสงค์นําแนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. 2553 เช่น หลักการมีส่วนร่วมระดับชุมชน หลักประชาชนเป็นเจ้าของกระบวนการ
ยุติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักยุติธรรมชุมชน หลักยุติธรรมเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูเยียวยา  
(ดูแลท้ังเหย่ือและผู้กระทําผิด) หลักการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หลักการทํางาน
แบบสหวิชาชีพ และหลักการพิจารณาคดีแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น มาใช้กับกรณีศึกษา 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ ข้อจํากัด ปัญหาและอุปสรรค ท่ีอาจเกิด และนําข้อมูลจากการศึกษามาสังเคราะห์
เป็นความรู้สําหรับการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
II. ข้ันตอนการวิจัยในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

วิ ธีการดําเนินการวิจัย  จําแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม  
และขั้นปฏิบัติการ เริ่มต้นจากการสํารวจข้อมูลองค์กร หน่วยงาน และภาคี ท่ี เกี่ยวข้องในจังหวัด  
และเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาระบบ
เครือข่าย รวมถึงการนําไปใช้กับกรณีศึกษา และเก็บบันทึกข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นความรู้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างคณะผู้วิจัย ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย 
  - สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานการณ์คดีเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในจังหวัด 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์การดําเนินงานโครงการ และกําหนดรูปแบบองค์กร
เครือข่ายรองรับเด็กตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลในรูปของคณะทํางาน โดยมีเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
เป็นหน่วยงานศูนย์กลาง 



52 
 

 

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้การดําเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการรองรับเด็กตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมท้ังฝึกปฏิบัติการดําเนินงาน
ตามภารกิจของแต่ละองค์กร หน่วยงาน และบุคคลในกระบวนการ ผ่านกรณีศึกษา (คดี) ที่เป็นเอกสาร   

2. ขั้นปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ เริ่มต้ังแต่การคัดเลือก
กรณีศึกษา การวางแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก และการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก ดังน้ี 
  - ประชุมคณะทํางานคัดเลือกกรณีศึกษา โดยเลือกคดีเสพยาเสพติดและคดีลักทรัพย์เหตุเกิด 
ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโนนผ้ึง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีศึกษา 
  - จัดต้ังคณะทํางานระดับชุมชน จากเครือข่ายในตําบลโนนผึ้ง เพ่ือการให้ข้อมูลและการทํางานเชิง
ลึกในพื้นท่ี  
  - ประชุมคณะทํางานกําหนดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศาลกับ
คณะทํางานระดับจังหวัดและระดับชุมชน 
  - คณะทํางานระดับจังหวัดและระดับชุมชนนําแผนไปดําเนินการปฏิบัติ  
  - ประชุมร่วมคณะทํางานส่วนกลาง คณะทํางานระดับจังหวัดและระดับชุมชน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางานของแต่ละองค์กร 
หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 
III. การสํารวจขอ้มูลท่ัวไปและข้อมูลกิจกรรมด้านยุติธรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดอบุลราชธาน ี

การสํารวจข้อมูลทั่วไป และข้อมูลกิจกรรมด้านยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่องค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีทํา  
ใช้วิธีการวิจัยสํารวจเอกสาร และการประชุมระดมสมองรวบรวมข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งศึกษาสถานการณ์ด้านคดีเด็กและเยาวชนจากเอกสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ตํารวจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบข้อมูลดังต่อไปนี้  
  1. ข้อมูลท่ัวไป 
  1.1 สถานการณ์เด็กและเยาวชนและสถานการณ์คดีเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

  การสํารวจปัญหาเด็กและเยาวชน และคดีอาญาที่ผู้กระทําผิดเป็นเด็กและเยาวชนในจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ือประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น สําหรับการวางแผนดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี 
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ท้ังในส่วน
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) แต่ละองค์กรมีศักยภาพและฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน
แตกต่างกัน และยังขาดการบูรณาการท้ังในด้านข้อมูล การปฏิบัติงาน และทรัพยากรร่วมกัน ทําให้การ
แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร 

  การสํารวจสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนกับคดีเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
สํานักงานคุมประพฤติ ตํารวจ ฯลฯ และสื่อต่างๆ ในช่วงที่ทําวิจัย รวมทั้งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี  
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  ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีปัญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญา
จํานวนไม่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียง เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ ฯลฯ ปัญหาที่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ให้ความสําคัญและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ 
เช่น บุหรี่ สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ ปัญหาเยาวชนใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน และระหว่าง
ชุมชน การลักทรัพย์ การกระทําความผิดทางเพศ และการเท่ียวกลางคืน ฯลฯ 

  การสํารวจสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทําความเข้าใจปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี สําหรับกําหนดแผนการดําเนินงานอย่างเหมาะสม  

  คดีเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนมากและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้องศึกษาถึงต้นเหตุแห่งปัญหาเพ่ือการแก้ไข
อย่างเบ็ดเสร็จเป็นองค์รวม และการดําเนินงานเชิงป้องกันอีกด้วย  

  ต้นเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนอุบลราชธานีในทัศนะของประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ บิดา
มารดา และครอบครัวไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลาน บิดามารดาขาดความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนใน
อุปการะ ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวทําให้ผู้ปกครองต้องเดินทางไปทํางานต่างถิ่น ท้ิงเด็กและเยาวชนไว้กับ
ผู้สูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เป็นต้น 

  จากการสํารวจข้อมูลจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 
2550-2554 พบว่าคดีท่ีมีสถิติเกิดขึ้นมากท่ีสุด คือ คดียาเสพติด (สอดคล้องกับความห่วงใยของประชาชนใน
พ้ืนที่) ดังรายละเอียดสถิติต่อไปนี้ (ตารางที่ 9) 

ตารางท่ี 9 สถิติคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2550-2554 
ลําดับ ข้อหา จํานวน (คดี) 

1 ยาเสพติด 1,110 
2 พ.ร.บ.จราจรทางบก 1,025 
3 ลักทรัพย์ 664 
4 พ.ร.บ.อาวุธปืน 591 
5 สารระเหย 279 

   ท่ีมา: สถิติคดีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2550-2554 
  1.2 ข้อมูลองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด 

  หน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถ
จําแนก ออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย  
ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ และ องค์กรท่ี 
ไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และองค์กรเอกชน (NGOs) เช่น มูลนิธิยุวพุทธ
พัฒนา กลุ่มสื่อใสวัยทีน องค์กรแชร์ รวมถึงหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับเด็กเละเยาวชนอ่ืน ๆ เช่น จังหวัด 
เทศบาล ฯลฯ 
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  1.3 ข้อมูลหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี 
  หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนมาก 

หน่วยงาน/ องค์กรด้านเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุบลราชธานี  
  หน่วยงาน/ องค์กรด้านเด็กและเยาวชนท่ีไม่อยู่ในหน่วยงานยุติธรรม ได้แก่ คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด หรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กเละเยาวชนบ้างแต่ไม่ใช่ภารกิจหลัก เช่น จังหวัด เทศบาล  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ (โปรดดูรายละเอียดหน่วยงานและองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ภาคผนวกท่ี 4) 
  1.4 การคัดเลือกผู้ประสานงานการบูรณาการระดับจังหวัด 

 การประชุมภาคีเครือข่ายร่วมโครงการวิจัยระดับจังหวัด กําหนดรูปแบบการทํางานร่วมแบบ
คณะทํางานและให้เทศบาลเมืองวารินชําราบ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน เน่ืองจาก มีภารกิจ อํานาจ และหน้าท่ี 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเทศบาลในการดูแลเด็กและเยาวชนโดยตรง รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีเยาวชนฉบับ
ใหม่ก็เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนได้ด้วย 
โดยเลือกเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบเป็นพ้ืนท่ีศึกษา  

  โครงสร้างหน่วยงาน และอัตรากําลังบุคลากรของเทศบาลเมืองวารินชําราบ มีความเหมาะสม 
และเอ้ือต่อการดําเนินการศึกษาวิจัย หน่วยงานในเทศบาลประกอบด้วย งานสวัสดิการสังคม งานการศึกษา 
งานสาธารณสุข ฯลฯ 
  ท่ีผ่านมา เทศบาลเมืองวารินชําราบจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง แต่ไม่เคยจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีประสบการณ์ทํางานกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 
  2. ข้อมูลกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 
  2.1 กิจกรรมเชิงป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

  การสํารวจข้อมูลทําโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่มีภารกิจและ
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผลการสํารวจพบว่า กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนเชิงป้องกันของหน่วยงานใน
จังหวัดมีลักษณะแยกส่วน ต่างคนต่างทํา หลากหลายประเด็น ทําให้กิจกรรมไม่สามารถต่อยอดเช่ือมโยงกันใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้  
  กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมามีรูปแบบจํากัดทั้งด้านปริมาณและความหลากหลาย เช่น  
  - การบรรยายกฎหมายแก่เด็กนักเรียน และโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ดําเนินการโดย 
ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ  
  - โครงการครอบครัวทดแทน ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองวารินชําราบ จํากัดจํานวนครั้งละไม่
เกิน 20 ครอบครัว  
  - โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองวารินชําราบ ซ่ึงไม่ครอบคลุม
เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม  
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  นอกจากน้ันยังพบว่าระบบข้อมูลเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่สมบูรณ์และขาด
ความเป็นเอกภาพ ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน อีกท้ังหน่วยงานต่างๆ ยังขาดการ 
บูรณาการข้อมูลซ่ึงกันและกัน   
  2.2 การมีส่วนร่วมระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับภาคีอื่นๆ ในจังหวัด 
  ท่ีผ่านมาการกําหนดมาตรการในทางคดีเด็กและเยาวชนเป็นอํานาจตัดสินใจของผู้พิพากษา
และผู้พิพากษาสมทบเพียงฝ่ายเดียว หน่วยงานอ่ืนๆ ไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี และสํานักงานคุมประพฤติอุบลราชธานี 
หรือเรือนจําจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทตามอํานาจหน้าท่ีของตน โดยทําตามคําสั่งศาล 
  2.3 กิจกรรมแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

 การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมีข้อจํากัดเรื่ององค์กร 
ท่ีรับผิดชอบดําเนินการ กล่าวคือ ในกรณีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มีคําสั่งให้เด็ก 
และเยาวชนเข้ารับการฝึกและอบรมแบบควบคุมตัว ศูนย์ฝึกและอบรมประจําภาค ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี จะเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว 

 ในกรณีศาลมีคําสั่งไม่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุบลราชธานี 
จะเป็นผู้รับผิดชอบติดตามดูแลเด็กและเยาวชนในช่วงการคุมประพฤติ องค์กร/ หน่วยงานอ่ืนๆ ยังมีส่วนร่วม
ในขอบเขตจํากัด  
  นอกจากน้ัน การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา  
มีข้อจํากัดเรื่องโปรแกรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู และระบบการให้บริการขาดความหลากหลายและไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ท้ังจังหวัด  
  จากการสํารวจยังพบว่า มีความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กร 
และหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่พอสมควร  
  2.4 การติดตามเด็กและเยาวชนหลังคดีส้ินสุด 
  การติดตามเด็กและเยาวชนหลังคดีสิ้นสุดท่ีผ่านมามีจํานวนน้อย สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาล รวมท้ังการติดตามโดยผู้พิพากษาสมทบเพ่ือสงเคราะห์
เยาวชนเป็นครั้งคราวเท่าน้ัน 
 
IV. การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ 
  การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการบูรณาการการทํางานขององค์กรและหน่วยงานที่มีภารกิจด้านเด็ก
และเยาวชนทั้งท่ีอยู่ในและไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาเยาวชนกระทําความผิดคดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์ การแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับชุมชน (ตําบล)  

ในการประชุมครั้งแรก ท่ีประชุมของคณะทํางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทําการพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างองค์กรเครือข่ายในการส่งต่อเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
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และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 เดือน  
ตามระยะเวลาดําเนินงานโครงการวิจัย โดยกําหนดกิจกรรมไว้ 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม (กรณีศึกษา 1 ราย) 

2. การพัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพด้านเด็กและเยาวชน และเครือข่ายชุมชน (พ้ืนท่ีนําร่องเทศบาล
เมืองวารินชําราบ)  

เน่ืองจากเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบ ไม่มีกรณีศึกษาท่ีมีรายละเอียดของคดีเป็นไปตาม 
การจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมการ ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ . 2553 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้สํานักงานคุมประพฤติประสานงานกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือหากรณีศึกษาในพื้นท่ีอําเภอวารินชําราบเป็นกรณีศึกษา  

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่สอง คณะทํางานฯ ได้คัดเลือกกรณีศึกษากรณีคดีเยาวชน เพศชาย 
อายุ 17 ปี เยาวชนกระทําความผิด ต้องข้อหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืน (รถจักรยานยนต์) หรือรับของโจร
และเสพยาบ้า การกระทําผิดเกิดเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 น. ในเขตพ้ืนที่ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
อุบลราชธานี  

การกระทําความผิดของเยาวชนกรณีศึกษา เป็นการกระทําความผิดท่ีพบได้บ่อยและกําลังเป็น
ปัญหาใหญ่ของเยาวชนและสังคมไทย ผลการศึกษาสามารถนําไปเป็นแนวทางการดําเนินการสําหรับ 
การป้องกัน แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมท่ีคล้ายคลึงกันได้  

สถิติคดีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์ เป็นคดีท่ีมี
สถิติการจับกุมและการฟ้องร้องสูงท่ีสุดในศาล คําถามในการประชุมคณะทํางานท่ีสําคัญคําถามหน่ึงคือ  
“จังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ จะร่วมกันป้องกัน แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร” 

  ผลการศึกษา  พบวิธีการและแนวทางการในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน แบบมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่ายต่าง  ๆดังต่อไปนี้  
  1. การพัฒนาการทํางานร่วมกันในเชิงปอ้งกัน 

 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดในคดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์ สามารถกระทําได้หลายประเภทตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้
ช่วยกันออกแบบร่วมกัน  

 การจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงาน 
ของศาลเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายสหวิชาชีพด้านเด็ก
และเยาวชน และองค์กรชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  

 เพ่ือให้การดําเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบส่งต่อเด็ก 
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคําสั่งศาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะทํางานได้จัดการ
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เครือข่ายสหวิชาชีพด้านเด็กและเยาวชน และเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่นําร่อง 
(เทศบาลเมืองวารินชําราบ) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการติดตามดูแลช่วยเหลือ ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิชาชีพฯ  
  การป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด (คดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์) มีกิจกรรมรณรงค์
สื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว การส่งเสริมให้
ครอบครัวดูแลบุตรหลานตนเอง โครงการครอบครัวสัมพันธ์ การจัดทําเครือข่ายและสร้างเครือข่ายชุมชน เช่น 
เครือข่ายอาสาสมัครในการจัดทํากิจกรรมค้นหา เฝ้าระวัง และจัดทําฐานข้อมูลชุมชน เป็นต้น 
  การจัดกิจกรรมการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดทําเครือข่ายชุมชนเพ่ือทํา
ข้อบัญญัติร่วมกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการสร้างคนดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยโรงเรียน โดยผู้นําชุมชน การเฝ้าระวังโดยกลุ่มเยาวชน (ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งข้อมูลแจ้งข่าวสารให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการต่อไป)  

 การบูรณาการการทํางานกับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ . 2555  
ของจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีกลยุทธ์สําคัญ คือ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด  
การปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างค่านิยมหรือทัศนคติ 
ในการเป็นผู้นําเยาวชน (คนรุ่นใหม่ห่างไกลเสพยาเสพติด) 
  2. การพัฒนาแนวทางการร่วมกําหนดมาตรการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในคดีเด็กและเยาวชน 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ “การมีส่วนร่วมในการจัดการคดี” มิได้หมายความถึงการใช้อํานาจจัดทํา
คําสั่งและคําพิพากษา แต่หมายถึง การมีส่วนร่วมกับศาลหรือหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือกําหนด
มาตรการที่เหมาะสมเป็นทางเลือกสําหรับการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีส่วนร่วม
ดําเนินการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรการน้ันๆ 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยองค์กร หน่วยงาน และบุคคล ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  
เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง วัด ผู้นําท้องถิ่น ตัวแทนโรงเรียน ผู้แทนชุมชนของเด็กและเยาวชน ร่วมกําหนด
แนวทางคดีร่วมกับศาลโดยอํานาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชน พ.ศ. 2553 กําหนดไว้ เช่น การเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพ่ือร่วมจัดทําแผนบําบัดฟ้ืนฟู หรือการจัดทํามาตรการพิเศษ หรือวิธีการ
พิเศษต่างๆ ตามมาตรา 73 มาตรา 86 มาตรา 90หรือมาตรา 132 เป็นต้น 
 การดําเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระบวนการยังขาดความรู้
ความเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้โดยตรง 
ควรเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคี
ฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในคดีเด็กและเยาวชน 

 การจัดต้ังคณะทํางานบูรณาการเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับชุมชน ท่ีประกอบด้วยตัวแทน
จากทุกพ้ืนท่ีและทุกภาคส่วน และหน่วยงานสําคัญที่เกี่ยวข้อง จะทําให้การดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเป็น
ระบบอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



58 
 

 

  3. การพัฒนาการทํางานร่วมกันเพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
 การพัฒนาการทํางานร่วมกัน องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แก้ไขบําบัดฟื้นฟู รวมทั้งการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเฉพาะราย  
 ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบว่า  
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลสามารถจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้แก่เด็ก 

หรือเยาวชนในพ้ืนท่ีของตนโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ 
 - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีมีการดําเนินงานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ฯลฯ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาล 
ในระดับจังหวัดและอําเภอ รวมท้ังตําบล และร่วมพัฒนาระบบการให้บริการ การให้คําปรึกษาในพ้ืนท่ีชุมชน
ต่างๆ ด้วยการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 

 - โปรแกรมบําบัด ฟ้ืนที่ชุมชนหรือหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมสามารถทําได้เอง ได้แก่ โครงการ
สายใยรัก โครงการครอบครัวสัมพันธ์ โครงการคืนคนดีสู่สังคม หรือโครงการสํานึกรักบ้านเกิด การต้ังกลุ่ม
ชุมชนหรือเยาวชนช่วยเหลือดูแลกันเอง เช่น กลุ่มจิตอาสาท่ีต้ังในเทศบาลเมืองวารินชําราบก็เป็นความ
พยายามอีกแบบหนึ่งที่จะให้ประชาชนได้ช่วยแก้ไขปัญหากันเอง หรือการมีบริการ Hotline 24 ช่ัวโมง  
โดยอาสาสมัครในชุมชนเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถทําได้ 

 - การจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาเยาวชนและครอบครัวหรือการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือให้บริการ 
ในชุมชน พร้อมการจัดทําระบบเครือข่าย โดยการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และการสนับสนุนและสร้าง
บุคลากรจากฝ่ายผู้เช่ียวชาญจากส่วนต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ หากแต่ละฝ่ายเห็นความสําคัญของ
เรื่องน้ีอย่างจริงจัง ทั้งน้ี ศูนย์ให้คําปรึกษาเยาวชนและครอบครัวในชุมชน อาจอยู่ในรูปแบบของศูนย์
สงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและเยาวชน คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นในโรงเรียน คลินิก 
ให้คําปรึกษา คลินิกบําบัดฟ้ืนฟู  การแก้ไขปัญหาแบบเด่ียว 

 - ในกรณีท่ีหน่วยงานในชุมชนไม่สามารถจัดการปัญหาได้เองเพราะต้องการความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาการระดับสูงขึ้นไป หน่วยบริการท่ีเป็นมืออาชีพ ก็อาจจะต้องขยายการบริการเช่น การจัดทําการ
บริการเคล่ือนที่เป็นระยะ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มของคลินิกจิตเวชจากโรงพยาบาลต่างๆ การส่ง
นักจิตวิทยา หรือพยาบาลวิชาชีพไปน่ังประจําในพ้ืนท่ี รวมถึงการทํางานของเครือข่ายสหวิชาชีพองค์กรด้าน
เด็กและเยาวชนและเครือข่ายชุมชน ท้ังในส่วนแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
V. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบทบาทองค์กรเครือข่ายในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม: กรณีศึกษาความผิดเสพยาเสพติดและลักทรัพย์ 

การนําแนวทางการดําเนินงานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมมาใช้กับ
กรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในคดีเยาวชนกระทําความผิดกฎหมายว่าด้วย
เสพยาเสพติดและลักทรัพย์ สอดคล้องกับสถานการณ์สถิติคดีเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีการกระทํา
ความผิดคดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์เป็นคดีท่ีมีสถิติสูงสุด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยคาดหวังว่า
ผลการศึกษาจะสามารถนําเป็นแนวทางการดําเนินการในคดีท่ีคล้ายคลึงกันได้  
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  1. รายละเอียดเบื้องต้นของกรณีศึกษา  
  กรณีศึกษา นาย ก. (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 17 ปี กระทําความผิดต้องหาว่าลักทรัพย์ในเวลา
กลางคืน (รถจักรยานยนต์) หรือรับของโจรและเสพยาบ้าโดยผิดกฎหมาย กระทําความผิดเม่ือวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 น. ในเขตพ้ืนท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ถูก
ควบคุมโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี  
 เยาวชนมีการกระทําความผิดอาญา ดังน้ี 
 - คดีท่ี 1 คดีเสพยาเสพติด ปี 2554 เยาวชนเข้ารับการบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จนพ้นกระบวนการแล้ว 
 - คดีท่ี 2 คดีเสพยาเสพติดเม่ือเดือนมีนาคม 2555 เป็นคดีฟ้ืนฟู ท่ี ฟ. 252/ 2555 ข้อหาเสพยา
เสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท) จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ . 2545 
คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาให้เยาวชนเข้าโปรแกรมบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ตาม
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555 ดังน้ี  
 เข้ารับการบําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ระยะเวลา 120 วัน ทํางานเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ จํานวน 12 ช่ัวโมง และเข้ารับการฝึกอาชีพ 1 หลักสูตร กรณีศึกษาได้รายงานตัว
ปฐมนิเทศ วันท่ี 5 มิถุนายน 2555 และต้องรายงานตัวรอบท่ี 1 เม่ือทําการบําบัดรักษาตามโปรแกรม Matrix 
ครบ 90 วันรายงานผลรอบแรก และรอบสองเมือครบ 120 วัน   
 - คดีท่ี 3 คดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 คดีท่ี มต.40/ 2555 ข้อหา
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท) และลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นคดีกรณีศึกษานําร่องในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมฯ  
 รายงานการสํารวจเบ้ืองต้น พบว่า เยาวชนกรณีศึกษามีความเสี่ยงเกิดคดีขึ้นใหม่ได้อีก เน่ืองจาก
บุคลิกส่วนตัวมีจิตใจอ่อนไหว เพราะขาดพ่อ-แม่อบรมเล้ียงดู อาศัยอยู่กับญาติมาต้ังแต่เกิด ญาติให้ความ
สงสารและตามใจไม่เข้มงวดเพราะเห็นว่าไม่มีพ่อ-แม่ดูแล จึงทําให้มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง เม่ือทําผิดถูกญาติคน
หน่ึงอบรมก็จะหนีไปอาศัยอยู่กับญาติคนอ่ืน มีพฤติกรรมลักษณะนี้เป็นนิจ ประกอบกับคบกลุ่มเพ่ือนเสพยา
เสพติด จึงเสพยาเสพติดด้วย เป็นสาเหตุของคดีลักทรัพย์ตามมา 
  2. กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืน 

 กระบวนการดําเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกประกาศศาลเยาวชน 

และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และออกคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานีท่ี 106/ 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2554  
  2. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชําราบมีคําสั่งเทศบาลเมืองวารินชําราบที่ 912/2554  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในการจัดทํา
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แผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และคําสั่ง
เทศบาลเมืองวารินชําราบที่ 74/2555 เรื่องแต่งต้ังทีมวิทยากรกลุ่มในการฝึกอบรมตามโครงการประชุม 
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสหวิชาชีพด้านเด็กและเยาวชนและเครือข่ายชุมชน ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555  
  3. ตัวแทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ท้ังในส่วนของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมประชุมกับคณะทํางานซ่ึงแต่งต้ังจากตัวแทนทุกภาคส่วน 
ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน และการจัดทําแผนแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
  4. ตัวแทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (นักจิตวิทยา) ร่วมปฏิบัติตามแผน 
การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีกําหนดไว้ และร่วมติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 
 

แผนภาพที ่2 
การทํางานองค์กรเครือข่ายตามขัน้ตอนในพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก/ เยาวชนผ่านกระบวนการตรวจสอบการจับ 

ดูแลเบ้ืองต้น
ระหว่างคดี 

คืนตัวให้ผู้ปกครอง/ ปล่อยตัวช่ัวคราว ส่ังควบคุมตัว ดูแลเบ้ืองต้น
ระหว่างคดี 

สถานพินิจคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

อํานาจตาม ม. 73 วรรคท้าย 

คณะทํางานระดับชุมชน 

มาตรการพิเศษก่อนฟ้อง (ม. 86) 

ฟ้องคด ี

แผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูก่อนพิพากษา (ม. 132) มาตรการพิเศษช้ันพิจารณา (ม.90)
พิพากษาคดี 

ระบบปิด (ฝึกอบรม) ระบบเปิด/ รอการลงโทษ 
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แผนภาพที่ 3 
คณะทํางานระดับจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 

แผนภาพที่ 4 
คณะทํางานระดับชุมชน 

 

 
 

 
  3. การจัดทําแผนการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
 จากข้อมูลของสํานักงานคุมประพฤติท้ัง 3 คดี ปรากฏว่า คดีท่ี 1 คดีเสพยาเสพติด ปี 2554  
ท่ีสํานักงานคุมประพฤติและกรณีศึกษาได้ปฏิบัติตามและปิดคดีไปแล้ว คดีท่ี 2 คดีเสพยาเสพติดเม่ือเดือน
มีนาคม 2554 ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2545 ที่ได้พิจารณาเข้าโปรแกรมจากคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555 โดยให้เยาวชนกรณีศึกษา เข้ารับการ
บําบัดรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในระยะเวลา 120 วัน ทํางานเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
จํานวน 12 ช่ัวโมง และเข้ารับการฝึกอาชีพ 1 หลักสูตร เยาวชนกรณีศึกษารายงานตัวปฐมนิเทศ  
วันท่ี 5 มิถุนายน 2555 และต้องรายงานตัวรอบท่ี 1 เม่ือทําการบําบัดรักษายาเสพติดตามโปรแกรม matrix  
ครบ 90  วันรายงานผลรอบแรก และรอบสองเม่ือครบ 120 วัน ส่วนคดีที่ 3 คดีเสพยาเสพติดและลักทรัพย์
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และลักทรัพย์ เป็นคดีท่ีคณะทํางาน 
ได้คัดเลือกเป็นกรณีศึกษานําร่องจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมฯ  

 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีออกคําสั่งศาลเยาวชน 
และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ที่  51 /2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมของกรณีศึกษา 
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 แม้ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีมีคําส่ังให้ส่งเยาวชนกรณีศึกษามารับ 
การดูแลโดยคณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในการจัดทําแผนแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 73 วรรคท้าย แต่ขั้นตอนการดําเนินคดีมี
ความผิดพลาด มิได้มีการฟ้องคดีในกําหนด จึงต้องมีการดําเนินการขออนุญาตฟ้อง ซ่ึงอยู่ระหว่างรอคําส่ัง
อนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุด จึงยังไม่สามารถดําเนินคดีตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ คณะทํางานฯ จึงดําเนินการโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงเยาวชนกระทําความผิด
ไว้ก่อนหน้านี้  คณะทํางานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโนนผ้ึง 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี รวมท้ังตัวเยาวชน จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู โดยปรับแผนให้เหมาะสม
และบูรณาการกับแผนฟื้นฟูฯ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จํานวน  
6 แผน ดังนี้ 
 1. แผนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูด้านจิตใจ กําหนดให้เยาวชนเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูจิตใจ  
การเสริมพลังทางบวก รวมท้ังเสริมทักษะการดูแลเยาวชนให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ
และสํานักงานคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณดําเนินงาน 
 2. แผนการศึกษาต่อ กศน. ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ครู กศน. ในพ้ืนที่และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนผึ้งเป็นผู้ดําเนินการ ผู้ปกครองของเยาวชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 3. แผนการฝึกอาชีพฝึกซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยความร่วมมือของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในชุมชน 
เพ่ือฝึกวิชาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้แก่เยาวชน 
 4. แผนการทํางานสาธารณประโยชน์ และฝึกตนท่ีวัดบ้านจ่ัน  โดยเจ้าอาวาสวัดบ้านจ่ันท่ีมีศักด์ิ
เป็นปู่ทวด ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโนนผึ้ง รับผิดชอบการดูแล ติดตามการทํางาน
สาธารณประโยชน์และความประพฤติของเยาวชน   
 5. แผนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนของชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนผึ้ง เข้าร่วมการติดตามและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยแต่งต้ังคณะทํางานเฝ้าระวังเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ีภายใต้โครงการยี่สิบห้าตาสัปรด รวมทั้งวางแผนติดตามและให้คําปรึกษาแก่
ผู้ปกครองของเยาวชนกรณีศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งร่วมกับทีมเย่ียมบ้านของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 
 6. แผนฝึกทักษะชีวิตประจําวันและการทํางานบ้าน เพ่ือให้เยาวชนตระหนักในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  ในกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชน คณะทํางานฯ ไปเย่ียมบ้านเยาวชน 4 คร้ัง ดังน้ี 
  การเย่ียมบ้านคร้ังที่ 1 วันท่ี 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ วัดบ้านจั่น อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
  การเย่ียมบ้านคร้ังที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ วัดบ้านจ่ัน อําเภอ 
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
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 การเย่ียมบ้านครั้ง 3 วันท่ี 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ วัดบ้านจั่น อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

 การเย่ียมบ้านครั้งที่ 4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ วัดบ้านจ่ัน อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผลการติดตามเย่ียมบ้าน จํานวน 4 ครั้ง เยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
เยาวชนเร่ิมมองเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความต้ังใจปรับพฤติกรรมและปฏิบัติตามแผนอย่างเต็มใจ 

แผนภาพที่ 5 
แผนผงักระบวนการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  4. สรุปผลการดําเนินงาน 

 - การดําเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นเรื่องใหม่ ผู้พิพากษายังขาดความเข้าใจในกระบวนการ ทําให้การดําเนินการคดี
กรณีศึกษาเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า  

 -การดําเนินการมาตรา ๗๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ พระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ .  2553 ยังขาดแนวปฏิบั ติที่ ชัดเจน  
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการ และขาดประสบการณ์ 

 - การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชน ขาดหน่วยงานรองรับอย่างเป็นระบบ รวมท้ังขาดการบูรณาการ
ข้อมูล ระหว่างหน่วยงานทั้งอยู่ในและไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม  

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานระบบปฏิบัติต่อเด็ก 
และเยาวชนในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและข้ันตอนของ

คัดเลือก
กรณีศึกษา 

แต่งตั้งคณะทํางาน
และคณะเย่ียมบ้าน 

เย่ียมบ้านคร้ังท่ี 1 
สํารวจ

สภาพแวดล้อม 

ประชุมสห
วิชาชีพ 

เย่ียมบ้าน
คร้ังท่ี 2 

ประชุมจัดทํา 
(ร่างแผน) แก้ไข 
บําบัด ฟื้นฟู 

เย่ียมบ้าน
คร้ังท่ี 3 

นําเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมและปรับ 
(ร่าง) แผนแก้ไข 
บําบัด ฟื้นฟู 

เย่ียมบ้าน
ครั้งท่ี 4 

แต่งต้ัง
คณะทํางานใน
ชุมชนและปรับ 
(ร่าง) แผนแก้ไข 
บําบัด ฟื้นฟู 

เสนอแผนต่อศาล
เยาวชนฯ บําบัด 

ฟื้นฟู 

ปฏิบัติตามแผนและ
เย่ียมบ้านติดตาม

ผลทุกเดือน 
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การดําเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๓  

 - ผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่นําร่องจังหวัดอุบลราชธานี ทําให้เกิดการบูรณาการ 
การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้วยการแต่งต้ังคณะทํางานระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น/ชุมชน 
(โดยคําสั่งศาล คําสั่งของท้องถิ่น) ช่วยให้การดําเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี สามารถทําหน้าท่ีผู้ประสานงานหลักได้ดี เน่ืองจาก 
มีภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว 
 
พ้ืนท่ีนําร่องจังหวัดศรีสะเกษ   
I. หลักการ เหตุผล และขอบเขตของโครงการ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายและองค์กรในชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พร้อมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการ  
ในประเด็นต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรมเพ่ือการแก้ไข
ฟ้ืนฟูเยียวยาท่ีดูแลทั้งเหยื่อและผู้กระทําผิด การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ การพัฒนาระบบศาลเยาวชน 
และครอบครัวเพ่ือการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น 

วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) การสํารวจข้อมูลหน่วยงาน องค์กร และบุคลท่ีปฏิบัติงาน 
ด้านเด็กและเยาวชน ท้ังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 2) การพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมด้วยกรณีศึกษา 3) การสังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือนํามา
เป็นแนวทางการดําเนินงานในพื้นท่ีอ่ืนๆ   

ขอบเขตการดําเนินงานนอกเหนือจากศึกษาแนวทางการดําเนินงานเชิงรับ (การปฏิบัติต่อเด็ก 
และเยาวชนตามคําสั่ง/ คําพิพากษาของศาล) แล้ว จะศึกษาแนวทางเชิงป้องกันเพ่ือไม่ให้เด็กและเยาวชน
กระทําความผิดอีกด้วย 
 
II. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
  1. การเตรียมความพร้อม กําหนดแผนการดําเนินงานร่วมระหว่างคณะทํางานส่วนกลางกับหน่วยงาน 
องค์กร และบุคคลในพ้ืนที่  
  2. การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของจังหวัด เช่น ข้อมูลคดีเด็กและเยาวชน หน่วยงาน เครือข่าย ศักยภาพ 
ความพร้อม และกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนที่เคยดําเนินการ 
  3. การกําหนดหน่วยงานประสานงานหลักในจังหวัด (มติท่ีประชุมมอบหมายให้เทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษเป็นผู้ประสานงานหลัก)  
  4. การคัดเลือกคดีกรณีศึกษา  
  5. การกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างศาลกับภาคีเครือข่าย และการนําแนวทางไปปฏิบัติ  
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  6. การสรุปผล และสังเคราะห์ความรู้ 
III. การสํารวจข้อมูลท่ัวไปและการสํารวจกิจกรรมท่ีองค์กรในพ้ืนท่ีเคยกระทําร่วมกัน 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีนําร่อง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเด็กเยาวชน และสถิติคดีต่างๆ รวมท้ังพิจารณาความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาระบบงานเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  
  1. ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน 

 การสํารวจข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรับทราบปัญหาเบ้ืองต้นสําหรับ 
การวางแผนการดําเนินงานของโครงการ โดยต้ังเป้าหมายการดําเนินงานไว้ว่า “ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ไม่ใช่เพียงการแก้ท่ีปลายเหตุ แต่ต้องแก้ท่ีต้นเหตุ รวมท้ังป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น” 

 เบ้ืองต้นพบว่า หน่วยงาน/ องค์กรด้านเด็กและเยาวชนยังขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน  
ทําให้แต่ละหน่วยงาน/ องค์กรรับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนและครอบคลุม จะทราบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเท่านั้น ทําให้ไม่สามารถมองภาพและแก้ปัญหาแบบองค์รวมได้ การดําเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาด้านเด็ก
และเยาวชนที่ผ่านมากล่าวได้ว่าอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทํา ประสิทธิภาพของงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   

 
 วิธีการสํารวจข้อมูล การสํารวจข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดศรีสะเกษ ทําโดย  
 1) ตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิ เช่น รายงานสถิติคดี รายงานของหน่วยงาน องค์กรด้านเด็ก 

และเยาวชน องค์กร หน่วยงานอ่ืนๆ ทีเกี่ยวข้องและมีภารกิจด้านเด็กและเยาวชน และจากสื่อประเภทต่างๆ  
 2) ตรวจสอบข้อมูลปฐมภูมิ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  

  ผลการสํารวจพบว่า สถิติเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญามีจํานวนมาก ปัญหาท่ีสังคม 
ให้ความสนใจมีอยู่จํานวนมาก ได้แก่ ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อและโดยเด็กและเยาวชน เช่น การทะเลาะ
วิวาทระหว่างโรงเรียน การทะเลาะวิวาทระหว่างเยาวชนต่างชุมชน เยาวชนครอบครองอาวุธปืน เสพยาเสพติด 
(บุหร่ี สุรา ยาไอซ์ ยาอี) การเท่ียวกลางคืนและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฯลฯ  
  ต้นเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชน และคดีอาชญากรรมซ่ึงเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําผิด 
ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บิดามารดาและครอบครัวขาดความรับผิดชอบหรือไม่มีเวลาอบรมบุตรหลาน 
ปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้ผู้ปกครองต้องอพยพไปทํางานต่างถิ่นปล่อยเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ 
เป็นต้น  
  สถิติคดีท่ี เด็กและเยาวชนทําผิดมากท่ีสุดในระหว่างปี 2550-2554 คือ ความผิดตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (มีและครอบครอง) เป็นจํานวนมากถึง 448 คดี อันดับสองคือ คดีลักทรัพย์ 426 คดี 
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ตารางท่ี 10 สถิติคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2550-2554 
ลําดับ ข้อหา จํานวน 

1 ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 448 
2 ลักทรัพย์ 426 
3 ความผิดต่อร่างกาย 249 
4 ความผิดพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย 159 
5 ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 136 

 
  1.1 การสํารวจองค์กรในพื้นท่ีท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน 

 หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนมาก 
หน่วยงาน/ องค์กรด้านเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศรีสะเกษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ หน่วยงาน/ องค์กรด้านเด็กและ
เยาวชนที่ไม่อยู่ในหน่วยงานยุติธรรม ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด หรือหน่วยงานด้านการพัฒนา
สังคม หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กเละ
เยาวชนบ้างแต่ไม่ใช่ภารกิจหลัก เช่น จังหวัด เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ (โปรดดู
รายละเอียดหน่วยงานและองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษภาคผนวกที่ 5) 
  1.2 การสํารวจข้อมูลภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี 
  ผลจากการประชุมเครือข่ายคร้ังแรกมีมติให้ “เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
คณะวิจัยส่วนกลางกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี เนื่องจากเทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ของเทศบาลในการดูแลเด็กและเยาวชนโดยตรง รวมท้ังพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้ด้วย 

 ในเชิงโครงสร้าง “เทศบาล” มีอัตรากําลังและโครงสร้างหน่วยงานภายในเหมาะต่อการดําเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟูเด็กมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภายในของเทศบาล 
ประกอบด้วย หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ฯลฯ ท่ีผ่านมา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง แม้จะไม่ใช่กิจกรรมโดยตรงเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม  นอกจากนั้นเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีประสบการณ์การทํางานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง 
  2. ข้อมูลกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 
 2.1 กิจกรรมเชิงป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 

 องค์กรและหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษมีกิจกรรมเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง แต่พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับองค์กร หน่วยงานในจังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวคือ ต่างคนต่างทําขาดการบูรณาการซ่ึงกันและกัน ทําให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่เกิด
สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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 กิจกรรมเชิงป้องกันท่ีผ่าน ได้แก่  
 - โครงการบรรยายกฎหมายของผู้พิพากษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน โครงการครอบครัว

สัมพันธ์ ดําเนินการโดยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ  
 - โครงการครอบครัวอบอุ่นของเทศบาล ซ่ึงทําได้จํากัดไม่เกิน 50 ครอบครัวต่อปี ไม่เพียงพอ

ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่เพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว  
 สําหรับกิจกรรมด้านการจัดการคดี หรือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมมีจํานวนน้อย อยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง 
  2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการ ในทางคดีขององค์กรอื่นๆ ร่วมกับศาล 

 ท่ีผ่านมาการกําหนดมาตรการในทางคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นอํานาจตัดสินใจของ 
ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบเท่าน้ัน หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ สํานักงานคุมประพฤติศรีสะเกษ เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ มีบทบาท
กําหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ในอํานาจหน้าท่ีของตนภายใต้คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล สําหรับ
องค์กรและหน่วยงานที่ไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 
  2.3 กิจกรรมการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 

 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามกฎหมายเก่ามีข้อจํากัดเรื่อง องค์กรที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไป
ตามคําสั่ง/ คําพิพากษาของศาลมีจํานวนน้อย บางกรณีไม่มีในจังหวัดศรีสะเกษเลย เช่น การฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนแบบควบคุมตัว ต้องส่งตัวเด็กและเยาวชนไปที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนประจําภาคซ่ึง
ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในระบบเปิดโดยไม่ควบคุมตัว ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ แต่โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูยังมีจํากัดไม่หลากหลาย หน่วยงานและองค์กรภายนอกยังไม่มี
ส่วนร่วมอย่างจริงจัง  

 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนที่พบ ได้แก่ 

 - กิจกรรมเก่ียวกับคดีจราจร ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนฯ กับสํานักงาน
ขนส่งทางบกจังหวัด และโรงพยาบาล 

 - กิจกรรมวิทยาลัยลูกผู้ชาย ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนฯ กับศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเพ่ือต่อต้านยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ  

 - กิจกรรมบําบัดยาเสพติด ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนฯ กับอ่ืนๆ  
 ความผิดฐานอ่ืนที่สําคัญ เช่น ความผิดเกี่ยวต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อทรัพย์  

หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ ยังไม่ปรากฏการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีภาคส่วนอ่ืนๆ 
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 2.4 การติดตามเด็กและเยาวชนหลังคดีส้ินสุด 
 การติดตามและประเมินผลการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนหลังคดีสิ้นสุดมีจํานวนน้อย 

ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยผู้พิพากษาสมทบเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นครั้งคราว และการติดตาม
ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
IV. การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาคดีอาวุธปืน 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการระดับจังหวัดมีมติเลือกคดีอาวุธปืน ซ่ึงเป็นประเภทคดีท่ีมี
สถิติการฟ้องสูงสุด เป็นกรณีศึกษา และกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนผ่านกิจกรรมระดม
สมองดังต่อไปน้ี 
  1. การพัฒนาแนวทางการทํางานร่วมเชิงป้องกัน 

 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือการป้องกันเด็ก 
และเยาวชนกระทําความผิดในคดีอาวุธปืน สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น  

 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว  
 - กิจกรรมโครงการกฎหมายสัญจร  
 - กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  
 - การสร้างเครือข่ายข่ายชุมชน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ทํางานด้านเด็กและเยาวชน  
 - กิจกรรมค้นหา-เฝ้าระวัง-จัดทําฐานข้อมูลชุมชน  
 - กิจกรรมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดทําข้อบัญญัติร่วมกันไม่ให้เด็กและเยาวชน

เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 - การจัดทําข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง หรือเด็กท่ีนิยมความรุนแรง โดยโรงเรียน ผู้นําชุมชน และกลุ่ม

เยาวชนด้วยกันเอง  
 - การจัดทําข้อมูลแหล่งท่ีมาของอาวุธปืนเพ่ือแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
 - การจัดทําข้อมูลแหล่งอบายมุขต่างๆ เช่น สถานบันเทิง ร้านเกม แหล่งพนัน เพ่ือควบคุม 

และป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนก่ออาชญากรรม  
 - กิจกรรมเชิงป้องกันโดยการสร้างค่านิยม หรือทัศนคติในการเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีปฏิเสธ 

การมี/ ใช้อาวุธปืน การพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชน ป้ายรณรงค์เกี่ยวกับอาวุธปืน การสร้างคําขวัญและแนว
ปฏิบัติของชุมชน การประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่ประชาชนผ่านสื่อ (ติดป้ายแสดงอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับ
อาวุธปืน) และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการจัดการปัญหาอาวุธปืน  
  2. การพัฒนาการทํางานร่วมกันในการกําหนดมาตรการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในคดีเด็กและเยาวชน 
  การมีส่วนร่วมในการจัดการคดีโดยองค์กรภาคีเครือข่าย หมายถึง การมีส่วนร่วมขององค์กร/ 
หน่วยงานอ่ืนๆ กับศาลฯ หรือหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือแสวงหามาตรการที่เหมาะสมเป็น
ทางเลือกสําหรับแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการุติธรรม  
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  การกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม โดยบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น บิดามารดา ตัวแทนโรงเรียน นายจ้าง และผู้แทนชุมชน 
ของเด็กและเยาวชน ร่วมกับศาลกําหนดทิศทางคดีเท่าท่ีกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเปิดช่องให้ทําได้  เช่น การเข้าร่วมประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือจัดทําแผนบําบัดฟ้ืนฟู หรือการจัดทํามาตรการพิเศษ หรือวิธีการพิเศษต่างๆ ตามมาตรา 73 มาตรา 86 
มาตรา 90 มาตรา 132 เป็นต้น 
 เน่ืองจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดต้องเผยแพร่ข้อมูลทาง
กฎหมายการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมกําหนดมาตรการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในคดีเด็กและเยาวชน  
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้ไปพัฒนาบุคลากร โปรแกรม หรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไป 
ตามกฎหมายต่อไป 
  การจัดการกับคดีแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ศาลเยาวชนและครอบครัวใน พ้ืนท่ี 
ควรต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแผนพัฒนาระบบงานเชิงนโยบายในระดับจังหวัด คณะกรรมการควร 
มีตัวแทนชุมชนจากทุกพ้ืนท่ี และผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้เกิดระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  
  3. การพัฒนาการทํางานร่วมกันในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 

 ผลการศึกษาพบว่า องค์กร หน่วยงาน และบุคคลในจังหวีดศรีสะเกษจํานวนมากมีศักยภาพ 
ในการดําเนินกิจกรรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลาย หน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
สามารถจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้แก่เด็กหรือเยาวชนในพ้ืนท่ีโดยตนเอง หรือร่วมดําเนินงานร่วมกับ 
ฝ่ายอ่ืนๆ 

 ในส่วนของงานด้านสาธารณสุข เช่น งานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดหรืองานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 
ของเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภออาจร่วมกับ
โรงพยาบาลในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล พัฒนาระบบการให้บริการการคําปรึกษาในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ 
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ปัญหาท่ีพบคือ มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถ
ให้บริการด้านจิตเวชได้  

 โปรแกรมบําบัดฟ้ืนฟูท่ีชุมชนหรือหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมเห็นว่าสามารถจะร่วมมือกันจัดทํา
ขึ้นมาได้ ได้แก่ โครงการสายใยรัก โครงการครอบครัวสัมพันธ์ โครงการคืนคนดีสู่สังคม หรือโครงการสํานึก 
รักบ้านเกิด การต้ังกลุ่มชุมชนหรือเยาวชนช่วยเหลือดูแลกันเอง เช่น กลุ่มดอกลําดวนที่ต้ังในจังหวัดศรีสะเกษ 
เ ป็นกลุ่ม ท่ี ต้องการให้ประชาชนได้ช่วยแก้ไขปัญหากันเอง หรือการมีบริการ Hotline 24 ช่ัวโมง  
โดยอาสาสมัครในชุมชน ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมท่ีสามารถกระทําในพ้ืนท่ีได้ไม่ยากนัก 

 การจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาเยาวชนและครอบครัวในชุมชน หรือการจัดเตรียมบุคลากร 
เพ่ือให้บริการในชุมชน พร้อมการจัดทําระบบเครือข่าย โดยทําการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ  
และการสนับสนุนและสร้างบุคลากรจากฝ่ายผู้เช่ียวชาญจากส่วนต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ หากแต่ละ
ฝ่ายเห็นความสําคัญของเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ท้ังนี้ ศูนย์ให้คําปรึกษาเยาวชนและครอบครัวในชุมชน อาจอยู่ใน
รูปแบบของศูนย์สงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและเยาวชน คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นในโรงเรียน 
คลินิกให้คําปรึกษา คลินิกบําบัดฟ้ืนฟู การแก้ไขปัญหาแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม ซ่ึงหากเป็นการจัดต้ังศูนย์ 
อาจจะต้องมีหน่วยงานผู้เช่ียวชาญต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในช่วงแรกอย่างเป็นระบบ 
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 ในกรณีที่หน่วยงานในชุมชนไม่สามารถจัดการปัญหาได้เองเพราะขาดทักษะและความรู้ทาง
วิชาการ หน่วยบริการท่ีรับผิดชอบโดยตรงในระดับจังหวัด อาจต้องขยายการบริการลงไปให้ระดับพ้ืนท่ีให้มาก
ขึ้น เช่น การจัดทําการบริการเคลื่อนท่ี โดยเฉพาะในกลุ่มของคลินิกจิตเวชจากโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึง 
การมอบหมายให้นักจิตวิทยา หรือพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นครั้งคราว เพ่ือพัฒนาระบบการ
ทํางานของคณะกรรมการสหวิชาชีพ ท้ังในส่วนแพทย์ พยาบาล  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ในชุมชนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
V. การพัฒนาบทบาทองค์กรเครือข่ายแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม: กรณีศึกษาคดี
อาวุธปืน 
  1. รายละเอียดเบื้องต้นกรณีศึกษา  

 เยาวชน นาย ก. (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี เศษ บิดาเสียชีวิตเม่ือปี 2544 มารดาเสียชีวิตเม่ือปี 2547 
ด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปัจจุบันเด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของปู่  

 เยาวชนกระทําความผิดอาญา ดังนี้ 
 คดีท่ี 1 ด่ืมสุราในสถานท่ีราชการ เม่ือปี 2552 เคยมีการนําคดีของเยาวชนเข้าสู่การประชุมกลุ่ม

คดีครอบครัว และเสนอความเห็นตาม มาตรา 63 ตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง 

 คดีท่ี 2 คดีอาญาหมายเลขดําท่ี 223/2554 แดงท่ี 271/2554 ข้อหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษประเภท 1 (เมท) และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ศาลมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 พิพากษา
ว่า เยาวชนมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติอาวุธปืน จําเลยรับสารภาพ  
คงจําคุก 4 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกให้รอไว้มีกําหนด 1 ปี และให้คุมความประพฤติจําเลย โดยมี
เงื่อนไข 1. รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 2. ให้จําเลยต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 3. ห้ามจําเลยคบหากับบุคคล
ท่ีมีความประพฤติไม่ดีและห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 4. ให้จําเลยกระทํากิจกรรมบริการสังคม 

 คดีท่ี 3 (คดีท่ีกรณีศึกษา )  คดีอาญาหมายเลขดําท่ี 68/2555 แดงที่ 69/2555 ข้อหา 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลหุโทษ   
  2. การทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนฯ กับภาคีเครือขา่ย 

 กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมเร่ิมต้นโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษออกประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 
แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 เป็นคณะทํางาน
พัฒนางานเครือข่าย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปน็ท่ีปรึกษา  

 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีคําสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ท่ี 103/2555 แต่งต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือพัฒนาเยาวชนและครอบครัวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพ่ือพัฒนางานในเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ศาลเยาวชนฯ จังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายร่วมจัดการคดีกรณีศึกษา ดังนี้ การเยี่ยมบ้านเยาวชน 
การพิจารณาจัดทําแผนกําหนดมาตรการที่เหมาะสมให้แก่เยาวชน การประสานงานส่งต่อเยาวชนไปยังเรียนวิชาชีพ 
และการติดตามผล 
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 การทํางานในส่วนของเทศบาลเพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชนในคดีกรณีศึกษา เป็นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภายในของหน่วยงานเทศบาล และทํางานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 
รวมท้ังประสานงานของความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนอื่นๆ ในพ้ืนท่ี 

 
แผนภาพที ่6 

เครือข่ายการทํางานเพื่อการบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. การจัดทําแผนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในคดีแบบมีส่วนร่วม  

 ผลคําพิพากษาคดีที่เยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดท้ัง 3 คดี ปรากฏว่า พนักงานอัยการมีคําสั่ง 
ไม่ฟ้อง 1 คดี และศาลมีคําพิพากษาให้รอการลงโทษจําเลย และให้ควบคุมความประพฤติของจําเลย 2 คดี 
โดยในคดีน้ี ศาลมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน ฯ ลหุโทษ จําเลยรับสารภาพ คงจําคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด  
1 ปี และให้คุมความประพฤติจําเลย โดยมีเงื่อนไข 1. รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 2. ให้จําเลย
ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ 3. ห้ามจําเลยคบหากับบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดีและห้ามยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดทุกชนิด 4. ให้จําเลยกระทํากิจกรรมบริการสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมแผนบําบัดฟ้ืนฟู ตามท่ีศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษร่วมกันจัดทํากับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
  เน่ืองจากในระหว่างการจัดทําโครงการวิจัยในพ้ืนท่ีนําร่อง ข้อกําหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วย 
การจัดทํามาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหรือการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อนมีคําพิพากษาตามกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวยังไม่ประกาศใช้ ศาลจึงใช้วิธีการพิจารณาและพิพากษาตามปกติ  
โดยรอการลงโทษเยาวชนไว้ และดําเนินการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชนด้วยวิธีการใหม่เท่าท่ีกฎหมายจะเปิดช่อง
ให้ดําเนินการได้ กล่าวคือ ในระหว่างคดี คณะทํางานเครือข่ายได้ทําการลงพ้ืนที่หลายครั้ง โดยในวันที่  
29 มีนาคม 2555 ได้ลงพ้ืนที่ครั้งที่ 1 เพ่ือค้นหาแนวทางในการนําเยาวชนออกจากพ้ืนที่เพ่ือให้เปลี่ยน

สหวิชาชีพ 

ชุมชน ครอบครัว 

คณะกรรมการเครือข่ายพฒันาเดก็และเยาวชนจังหวดัศรีสะเกษ 

เทศบาล 
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สิ่งแวดล้อมใหม่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ครั้งท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือนําเด็กไปศึกษาต่อในท่ีอ่ืน เม่ือเดือนมิถุนายน 
2555 คร้ังท่ี 3 และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 ครั้งท่ี 4 เพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินการ 

 เพ่ือให้การบําบัดฟ้ืนฟูในคดีน้ีประสบผลสําเร็จ คณะทํางานเห็นว่าจําเป็นต้องแยกเยาวชนออกจาก
ภูมิลําเนาเดิม ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่เยาวชนจะกลับไปกระทําผิดซํ้า และให้เยาวชนเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพท่ี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ซ่ึงจะจบการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2555 และจะมีการดูแลอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง
การจัดหางานให้เยาวชน โดยเทศบาลได้ประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้รับเยาวชนเข้าศึกษา  

 การดําเนินงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการไม่พบปัญหาและอุปสรรค ปัญหาที่
พบเป็นปัญหาในทางปฏิบัติท่ีไม่มีการกําหนดแผนงานร่วมกันมาก่อน คือ ระยะเวลาท่ีศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานเปิดหลักสูตร เงื่อนไขในการรับเยาวชนเข้าศึกษา ฯลฯ ไม่สอดคล้องตรงกับระยะเวลาของคดี  

 ปัญหาสําคัญท่ีคณะทํางานได้พบกลับเป็นปัญหาจากเยาวชนเอง กล่าวคือ เยาวชนไม่ไปศึกษา
ตามกําหนด เทศบาลเห็นว่าการติดตามตรวจสอบทําได้ยาก เพราะขาดอํานาจ 

 
 
 

แผนภาพที่ 7 
กระบวนการดําเนินงานการจัดการคดีกรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลส่งตัว
เยาวชน 

ศึกษาและสํารวจ
สภาพแวดล้อม 

(เย่ียมบ้านคร้ังท่ี 1) 

ประชุมกําหนดแนวทาง
โดยสหวิชาชีพ 

ศึกษาและสํารวจ
สภาพแวดล้อม 

(เย่ียมบ้านคร้ังที่ 1) 

ประชุมกําหนด 
แนวทางฟ้ืนฟู 

ปฏิบัติตามแผน ติดตาม
ประเมินผล 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 สรุปผลการดําเนินงานด้านคดีกรณีศึกษา 

 - การเลือกคดีที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วมขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
อาจต้องใช้แนวทางตามมาตรา 73 มาตรา 90 หรือมาตรา 132 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 - ผู้ เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเทศบาลและศาลเยาวชนและครอบครัวศรีสะเกษเองยังไม่มี
ประสบการณ์โดยตรง ทําให้ต้องใช้เวลานานในการจัดการ  หากมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
จะช่วยการทํางานง่ายขึ้น 

 - การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเยาวชนร่วมกับครอบครัวของเยาวชน ปรากฏว่าเยาวชนอาศัยอยู่กับปู่ท่ีอายุ
มาก พ่อแม่เสียชีวิตแล้ว ปู่ไม่สามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ในสถานการณ์เช่นน้ี เจ้าหน้าท่ีพัฒนา
สังคมต้องทํางานเชิงรุกเพ่ิมเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูสําเร็จ เช่น การรับเป็นผู้ปกครองเด็ก 
หรือการหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เยาวชน ฯลฯ 

 - การจัดทําแผนบําบัดฟ้ืนฟูให้เยาวชน ยังขาดหน่วยงานรองรับการปฏิบัติตามแผน เทศบาล 
ยังขาดข้อมูลไม่ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมเยาวชนในด้านต่างๆ อย่างไร เรื่องน้ีควรมี
การจัดระบบข้อมูลในระดับจังหวัดที่มีรายละเอียดเพ่ือการส่งต่อ 

 - เม่ือเยาวชนไม่ปฏิบัติตามแผนบําบัดฟ้ืนฟูหรือไม่ทําตามเงื่อนไขของแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
เทศบาลไม่มีอํานาจหน้าท่ี หรือมาตรการในการจัดการกับเยาวชน ในอนาคตอาจจะต้องระบุขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และมาตรการที่ชัดเจนให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีจะรับภาระแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู หากมีความจําเป็นอาจจะเพ่ิม 
หรือกระจายอํานาจหน่วยงานต่างๆ ให้ชัดเจนและมากข้ึน โดยคําสั่งของศาลหรือโดยกฎระเบียบต่างๆ  
เพ่ือทําให้ระบบการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วมสามารถทําได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 
VI. บทสรุปในภาพรวมและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในโครงการนําร่องในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ พบว่า การพัฒนาระบบงานเครือข่าย
เยาวชนในระดับจังหวัดมีความเป็นไปได้ท่ีจะทําให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีบทสรุป 
และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
  1. ความจําเป็นในเชิงหลักการที่ต้องเปิดให้หน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม 

 ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกฝ่ายในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษเห็นสอดคล้องต้องกันว่า  
มีความจําเป็นในเชิงหลักการท่ีจะต้องเปิดให้หน่วยงาน และองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น และพัฒนากิจกรรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูท่ีหลากหลายมากขึ้น ให้เหมาะสมเฉพาะตัว
กับเยาวชนน้ัน  ๆสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง  

 ในปัจจุบัน ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหน่วยงานยุติธรรมอ่ืนๆ ไม่สามารถทํางานป้องกัน 
และแก้ปัญหาโดยลําพังอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาของเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนและต้องการ
ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขแบบองค์รวมมากขึ้น  
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 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอย่างเป็นองค์รวม
ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง ท้ังครอบครัว โรงเรียน  
หรือชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีท่ีเยาวชนอยู่อาศัย การมีส่วนร่วมจากชุมชนทุกภาคส่วน 
รวมทั้งหน่วยงานด้านสหวิชาชีพ เช่น หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี จะสามารถพัฒนาวิธีการป้องกัน จัดการ 
และแก้ไขฟ้ืนฟูติดตามเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้หลากหลายและมีสัมฤทธิผลในการจัดการปัญหา
ได้ดีย่ิงขึ้น 
  2. การพัฒนากิจกรรมเชิงป้องกัน  

 แนวทางการทํากิจกรรมเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนกระทําความผิด 
หรือกระทําผิดซํ้า ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่สามารถทําร่วมกันได้อย่างหลากหลาย ผ่านเครือข่ายสหวิชาชีพ  
และเครือข่ายชุมชน โดยศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเป็นองค์กรสําคัญต้นเรื่อง ต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมกับการทํางานในอํานาจหน้าท่ีของศาลอย่างเป็นระบบมากข้ึน  

 ในขณะเดียวกันศาลเยาวชนและครอบครัวควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานและภาคีฝ่าย
อ่ืนๆ ด้วย เช่น ช่วยติดตามการบําบัดฟ้ืนฟูร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติ ช่วยวางแผนป้องกันปัญหาเด็ก 
และเยาวชนกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้เป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยมีเด็ก 
และเยาวชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
  3. การพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการกําหนดมาตรการทางคดี 

 การตัดสินใจเพ่ือกําหนดมาตรการทางคดีแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้องค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ มีส่วนร่วมกับศาลเยาวชนฯ ได้ โดยเฉพาะเม่ือศาลเยาวชนฯ เห็นสมควรใช้มาตรการพิเศษใน
การดําเนินคดีอาญา ท่ีมีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพ่ือกําหนดมาตรการพิเศษในการแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหาย ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมดําเนินการ  

 องค์กร หน่วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชนท่ี
เยาวชนอยู่อาศัย ฯลฯ ต้องทําความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทใหม่ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟู 

 ในกรณีที่เยาวชนขาดพ่อแม่ผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ควรมีบทบาทในกระบวนการอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น การรับเยาวชนเข้าพัก
ในบ้านพักฉุกเฉิน การหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เยาวชน รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในคดีในฐานะผู้ปกครอง 
ของเยาวชน 
  4. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
  4.1 ความหลากหลายของหน่วยงานบําบัด 

 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในปัจจุบันไม่จํากัดเพียงหน่วยงานรัฐท่ีมีอํานาจหน้าที่ 
เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสํานักงานคุมประพฤติเท่าน้ัน แต่ขยายขอบข่ายครอบคลุม
ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลตําบล องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ชุมชน ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจ
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ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

 การที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 33 ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนที่รับจดแจ้งส่วนราชการและองค์กรด้านเด็ก 
เยาวชน สตรี หรือครอบครัวท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์  
ด้านให้คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาล ส่งผลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องตระหนักถึงบทบาทในการเปิด
พ้ืนท่ีให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวนยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิด
การพัฒนาเครือข่ายการทํางานด้านบําบัดในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
  4.2 ความหลากหลายของโปรแกรมบําบัด 

 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษสามารถพัฒนา 
ให้หลากหลายท้ังในด้านผู้ดําเนินงานและโปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู นําวิธีการทํางานแบบสหวิชาชีพ  
โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนซ่ึงกฎหมายเปิดโอกาสไว้ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาเด็ก 
และเยาวชนเฉพาะรายในมิติองค์รวม (กาย จิตใจ อารมณ์ สังคม) ได้อย่างเบ็ดเสร็จและเกิดสัมฤทธิผลมาก
ย่ิงขึ้น 

 รักษาความร่วมมือที่ดีและหลากหลายระหว่างศาลเยาวชนฯ กับภาคีอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่แล้ว  
เช่น สํานักงานขนส่งทางบกจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพ่ือต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ  
และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนให้มากย่ิงขึ้น 

 กิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนขององค์กรต่างๆ เช่น กิจกรรม
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงบุคลากรของศาลฯ จัดทําหลักสูตรและดําเนินการเอง 
กิจกรรมบําบัดยาเสพติดของโรงพยาบาล ฯลฯ ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ตลอดเวลา  

 การจัดการความรู้กิจกรรม/ หลักสูตร “การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม” เพ่ือนําไปใช้ได้โดยท่ัวไป และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ  
เช่น กิจกรรมการให้การเรียนรู้เพ่ือการป้องกัน หรือ การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูแบบง่าย เช่น กิจกรรมครอบครัว
ศึกษา ครอบครัวบําบัด กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ชุมชน หรือหน่วยงานพัฒนาสังคมอ่ืนๆ  
ในพ้ืนท่ีดําเนินการได้เอง 
 4.3 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  
ต้องทําอย่างจริงจังและเหมาะสม เพ่ือการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ท่ีผ่านมา มีการจัดทํากิจกรรมเชิงป้องกันและแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูจํานวนมาก แต่ขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่างเหมาะสม ทําให้กิจกรรมท่ีจัดขึ้นไม่สามารถป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้จริง 
รวมทั้งไม่สามารถลดปัญหาเด็กและเยาวชนหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าได้  

 การติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถปรับแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ในกระบวนการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และนําผลการประเมินมาใช้สําหรับการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ให้เหมาะสมต่อไป  
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  5. การติดตามเด็กและเยาวชนหลังคดีส้ินสุด 
 การติดตามเด็กและเยาวชนหลังคดีสิ้นสุด เช่น การสงเคราะห์และติดตามเด็กและเยาวชน 

กลุ่มเสี่ยงไม่ให้หวนกลับไปกระทําความผิดอีกมีความจําเป็นอย่างย่ิง การติดตามรูปแบบใหม่สามารถกระทําได้
โดยองค์กรเครือข่ายชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ในพ้ืนท่ี ทําได้ดีและครอบคลุมกว่าการติดตามโดยผู้พิพากษา
สมทบ หรือเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่ผ่านมา  

 หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านเด็ก เช่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ควรขยายแนวทางการทํางานเชิงรุกให้มากข้ึน เพ่ือติดตามสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนภายหลังสิ้นสุดคดี โดยสร้างระบบงานที่เป็นรูปธรรม จัดเตรียมงบประมาณ และบุคลากรท่ีชัดเจน
มารองรับภารกิจของหน่วยงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการมอบหมายจากกฎหมายฉบับต่างๆ ด้วย 

 การส่งต่อข้อมูลของศาลฯ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัดพร้อมกับการส่ง
ตัวเด็กและเยาวชนกลับไปยังชุมชนเป็นเรื่องจําเป็น เพ่ือให้องค์กร/ หน่วยงานในพ้ืนท่ี และอาสาสมัคร มีข้อมูล
ท่ีเพียงพอต่อการเฝ้าระวังไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับมาทําผิดซํ้าอีก 
  6. การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดสําหรับการวางแผน และตัดสินใจใน
กระบวนการจัดการคดีควรครอบคลุม ชัดเจน และผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงได้จะทําให้การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู
สามารถทําได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 ตัวอย่างข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง ข้อมูลบุคคล
กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลองค์กร/ หน่วยงานที่มีภารกิจแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน รายช่ืออาสาสมัคร ฯลฯ 
รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลความรู้จากการจัดการความรู้ “กิจกรรมตัวอย่างที่ดี” (Best Practice) 
  7. การพัฒนาองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายในภาพรวม  
เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ ขาดบุคลากรท่ีมีความพร้อม ฯลฯ 
แนวทางการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 
  7.1 การพัฒนาความพร้อมในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการป้องกัน แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู  
และติดตาม เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณา พ.ศ. 2553 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  

 การกระจายอํานาจและขยายขอบเขตการทํางานด้านเครือข่ายของศาลเยาวชนฯ ท่ีเคยรวม
ศูนย์อยู่ในส่วนของศาลไปยังองค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย  ต้องการความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทํางาน
กับเครือข่ายภายนอก ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ และขณะน้ีหลายๆ ขั้นตอนยังขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ไม่กล้าตัดสินใจ ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางต้องกําหนดแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน  
  ข้อค้นพบสําคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีนําร่องท้ังสองจังหวัดคือ องค์กรเครือข่าย
เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ในปัจจุบัน  
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สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหนึ่ง เป็นองค์กรเด่ียวท่ีมีโปรแกรมสําหรับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู 
เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยดําเนินงาน/ ให้บริการเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมหรือเคย
ให้บริการอยู่เป็นครั้งคราว กลุ่มท่ีสอง เป็นองค์กรสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนเกิดจากการประสานงาน 
ให้บูรณาการการทํางานร่วมกัน องค์กรเครือข่ายท้ังสองกลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในขั้นตอนต่างๆในกระบวนพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กําหนดไว้ ดังน้ัน การกําหนดแนวปฏิบัติของศาลเยาวชน 
และครอบครัวกลางให้ศาลเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนท่ีรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามมาตรา 33 จึงควรคํานึงถึงข้อค้นพบดังกล่าว ว่า จะวางหลักเกณฑ์
อย่างไรให้การรับจดแจ้งสามารถเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนในฐานะทุนทางสังคมได้อย่างเป็นวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเครือข่ายท่ีเป็นองค์กรเด่ียวให้มีประสิทธิภาพ และในเรื่องนี้ยัง
มีจุดเช่ือมโยงกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังท่ีออก
ตามมาตรา 32 ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่สถานท่ีท่ีศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาให้เด็ก เยาวชน เข้ารับการ
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ซึ่งจะเป็นกลไกสนับสนุนให้มีการพัฒนางานด้านองค์กรเอกชนท่ีปฏิบัติงานในด้านการ
แก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
 7.2 การพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

 - หน่วยราชการบางหน่วยมีหน้าที่มีภารกิจโดยตรง ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตน ทําให้ละเลยไม่เห็นความสําคัญต่อบทบาทของตนในภารกิจดังกล่าว 

 - หน่วยราชการบางหน่วย ประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้อง แต่กรอบภารกิจ 
และงบประมาณเดิมขององค์กรไม่เอ้ือต่อการดําเนินงาน จําเป็นต้องปรับปรุงกรอบการทํางานให้ครอบคลุม  

 - การดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการสหวิชาชีพระดับจังหวัด จะสร้างความเท่าเทียม 
ทางอํานาจของการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร/ หน่วยงานอื่นๆ กับศาลเยาวชนฯ  
 7.3 การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชน 

 ชุมชนไม่ใช่องค์กรจัดต้ังแบบทางการ มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน  
ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแตกต่างกันออกไปด้วย โดยท่ัวไปแล้วหากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องชุมชน 
จะมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของท่ีชุมชนเผชิญร่วมกัน 

 ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสําคัญท่ีสมาชิกในชุมชนตระหนักร่วมกัน แต่ขาดโอกาส 
และช่องทางการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา การศึกษาพบว่า เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม ชุมชนจะเป็นองค์กรทางสังคมท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกระบวนการ
ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 
  7.4 การพัฒนาความพร้อมขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน 
 ผลการศึกษาข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
พบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ มีบทบาทสําคัญในภารกิจท่ีเป็นประโยชน์
และหลากหลาย เช่น การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ภารกิจเชิงป้องกัน ภารกิจการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ฯลฯ  
แต่ในจังหวัดขนาดเล็กองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีศักยภาพยังมีจํานวนจํากัด 
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 ในทุกจังหวัดพบองค์กรภาคเอกชน เช่น ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้ังในลักษณะปัจเจก
และที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น สโมสรโรตารี่ หอการค้าจังหวัด ฯลฯ ที่ผ่านมายังไม่มีบทบาทและส่วนร่วม
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เน่ืองจากขาดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ และกฎหมายยังไม่เปิด
โอกาส องค์กร/ บุคคลเหล่าน้ีมีศักยภาพ ความพร้อม และสามารถมีส่วนร่วมเป็นกําลังสําคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนได้ดี ถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 
  7.5 การพัฒนาความพร้อมขององค์กรด้านศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 การทํางานป้องกัน และแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา 
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือกับหน่วยงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การบรรพชาสามเณร  
ค่ายคุณธรรม ฯลฯ ซ่ึงการดําเนินงานอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก หน่วยงาน
เหล่าน้ีสามารถเพ่ิมบทบาทมากขึ้นในอนาคตหากได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม  
 7.6 คณะกรรมการบูรณาการการทํางานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดมีภารกิจ 
บทบาท หน้าที่ด้านเด็กและเยาวชน แต่การดําเนินงานจํากัดอยู่เฉพาะเด็กและเยาวชนนอกกระบวนการยุติธรรม  
ส่วนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจะมีองค์กรเฉพาะ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัว สํานักงานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ ฯลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีนําร่องในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงแยกทีม
วิจัยและใช้กระบวนการทํางานตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดต้ังองค์กรเครือข่าย 
ในรูปกลุ่มท่ีสองในลักษณะองค์กรสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนเกิดจากการประสานงานให้บูรณาการ 
การทํางานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการและคณะทํางาน ขึ้นในทั้งสองพ้ืนที่ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็น
รูปแบบการบูรณาการ การทํางานระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับเทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษ การดําเนินงานในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูจึงตกเป็นภาระของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทํางานร่วมกับ
เครือข่ายอ่ืนๆ ในขณะที่พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นรูปแบบการบูรณาการการทํางานร่วมกันขององค์กร
เครือข่ายท้ังหมดในจังหวัดโดยมีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดเร่ิมต้น มีเทศบาลเมือง
วารินทร์ชําราบเป็นหน่วยงานศูนย์กลางและทุกหน่วยงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน การทํางานจึงเป็นการบูรณา
การแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 การป้องกัน แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจที่มีความสําคัญ
และต่อเนื่อง ต้องทําอย่างจริงจังในภาพรวม เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ การดําเนินงานต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการท้ังกําลังคน ทรัพยากร ความรู้ ความชํานาญ จึงจะสามารถ
รับมือกับปัญหาที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนได้ 

 การจัดต้ังคณะทํางานระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกกลางบูรณาการภาคีความร่วมมือ ท่ีประกอบด้วย 
องค์กร หน่วยงาน บุคคล และชุมชนในพ้ืนที่ สําหรับการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
โดยอาจให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเป็นเจ้าภาพการดําเนินการดังกล่าว  

 การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
และหน่วยงาน/ องค์กรอ่ืนในจังหวัด จะช่วยให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานและทรัพยากรในจังหวัด 
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อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ถูกต้องตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา
อย่างแท้จริง  
  8. การพัฒนาและจัดทําระบบสนับสนุนอื่นๆ  
 ในการดําเนินงานป้องกัน และแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
ต้องพัฒนาและจัดระบบสนับสนุนเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 - ระบบสนับสนุนทางการเงินแบบท่ัวไปและรายคดี  
 - ระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ  
 - การจัดทําคู่มือการดําเนินการสําหรับหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอย่างเป็นระบบ 
 - การพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานในทุกขั้นตอน และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
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บทท่ี 5 

บทสรุป-การสังเคราะห์ความรู้-ข้อเสนอแนะ 

  ผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน 
เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว” สามารถสังเคราะห์
ความรู้ สรุปได้ดังนี้ 
  1. องค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชน 
และครอบครัว ในปัจจุบัน สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ีหนึ่ง: เป็นองค์กรเด่ียวท่ีมีโปรแกรมสําหรับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว 
แต่ยังไม่เคยดําเนินงาน/ ให้บริการเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมหรือเคยให้บริการอยู่เป็นครั้งคราว 
แต่ยังไม่มีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ   
  สําหรับองค์กรในกลุ่มท่ีหน่ึง โครงการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็น “ฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่าย” เพ่ือประโยชน์สําหรับการดําเนินงานแก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  กลุ่มท่ีสอง: เป็นองค์กรสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนเกิดจากการประสานงานให้บูรณาการ 
การทํางานร่วมกัน  
  องค์กรเครือข่ายกลุ่มท่ีสอง เคยมีและมีอยู่ในระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยศาลเยาวชน
และครอบครัวจัดต้ังขึ้นเพ่ือประโยชน์สําหรับการดําเนินของศาล แต่การดําเนินงานขององค์กรเครือข่าย 
กลุ่มท่ีสองน้ีกลับขาดความต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารศาลของผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัว 
  2. องค์กรเครือข่ายทั้งสองกลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวในขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังต่อไปน้ี 
  ขั้นตอนก่อนและระหว่างคดี เป็นการปฏิบัติงานภายใต้ความเห็นชอบของศาลเยาวชน 
  และครอบครัว ก่อนการดําเนินคดีภายหลังการตรวจสอบการจับ และระหว่างดําเนินคดีในช้ัน 
  ศาลฯ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 73 วรรคท้าย และการใช้มาตรการพิเศษก่อนฟ้องมาตรา 86  
  ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
  พ.ศ. 2553 
  ขั้นตอนหลังฟ้อง เป็นการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อนพิพากษามาตรา 132  
  และมาตรการพิเศษช้ันพิจารณา (มาตรา 90) ภายใต้คําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  3. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ สามารถสังเคราะห์สรุปเป็นข้อค้นพบได้ดังต่อไปน้ี 
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  3.1 ความสําคัญขององค์กรเครือข่ายต่อการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นจากแนวคิด “เด็กเป็นทุนทางสังคม” 
เป้าหมายสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจึงมิได้มุ่งเน้นการลงโทษ แต่มุ่งแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนที่พลัดหลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และไม่หวนกลับไป
กระทําผิดซํ้าอีก 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์แห่งกฎหมาย กลไกต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนจึงถูกออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะให้มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กและ
เยาวชน  การก่อ ต้ังกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศจะขึ้นอ ยู่กับบริบท 
ของประเทศน้ันๆ ภายใต้ข้อบังคับแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎแห่งกรุงปักกิ่ง  
 ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495  
โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  
 ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้ มี บุคลากร/ หน่วยงานทําหน้าท่ี เฉพาะ 
ในการดําเนินคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดอาญา   
 การบรรลุ เป้าหมายการแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
โดยการดําเนินงานเฉพาะในวงของบุคลากร/ หน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นเรื่องท่ียาก 
จะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยองค์
ความรู้จากสหวิชาชีพต้ังแต่การค้นหาสาเหตุการกระทําความผิด และการกําหนดแนวทาง/ วิธีการแก้ไข-บําบัด-
ฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนเฉพาะราย 
 การบรรลุเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ปรับเปล่ียนตัวเอง กลับคืนสู่ครอบครัว และใช้ชีวิตเป็นปกติในสังคมได้ จําเป็นต้องอาศัยภาคีร่วมพัฒนาทุกภาค
ส่วนท่ีมีอยู่ในสังคม นอกเหนือจากบุคลากร/ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสร้างและประสานเครือข่าย
จึงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
  3.2 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553: เครื่องมือสร้างและประสานเครือข่าย
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

 ปัจจุบันเป็นท่ีท่ียอมรับกันว่าการแก้ปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดไม่สามารถดําเนินงาน 
โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยลําพัง จําต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่า 
จะเป็นสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคประชาสังคม และชุมชน 
  ท่ีผ่านมามีความพยายามของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนท่ีประสงค์ 
จะทํางานให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม นําแนวคิด  
“การสร้างและประสานเครือข่าย” มาใช้เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดในการทํางานตามระบบปกติ ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  
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 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มีการนําหลักการสร้างและประสานเครือข่ายเพื่อการทํางานแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนมา
บรรจุไว้ เพ่ือสร้างหลักการทํางานรูปแบบใหม่ที่ใช้ “ทุนทางสังคม” จากทุกภาคส่วน นอกเหนือจากทรัพยากร/ 
บุคลากรของหน่วยงานและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
  3.3 เครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไข บาํบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
  หลักการสําคัญในกฎอันเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อ 19.1 หลักการให้ใช้วิธีของสถานฝึกอบรมแบบปิดให้น้อย
ท่ีสุด โดยควรจัดเป็นหนทางสุดท้ายของการวางข้อกําหนดและให้อยู่ในระยะเวลาที่สั้นท่ีสุดเท่าท่ีจําเป็น  
  ศาลเยาวชนและครอบครัวได้นําหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เห็นได้จากสถิติการ
ตัดสินลงโทษจําแนกตามประเภทของการกําหนดโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร  
ปี พ.ศ . 2549–2553 พบว่าศาลใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนไม่จํากัดอิสรภาพเป็นส่วนใหญ่  
และใช้วิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนจํากัดอิสรภาพเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่าน้ัน   
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มาตรา 32 บัญญัติให้ศาลเยาวชนและครอบครัวรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก 
เยาวชน สตรีหรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านให้
คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชน เป็นการเปิดช่องทางให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนนอก
กระบวนการยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน และมาตรา 33 บัญญัติให้ส่วนราชการ 
และองค์การเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนสําหรับการดําเนินการดังกล่าว 
  3.4 เครือข่ายในการทํางานด้านการฝึกอบรม 
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 55 บัญญัติให้อธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนจัดต้ังสถานศึกษา  
สถานฝึกอบรม สถานท่ีแนะนําทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิด เพ่ือเปิดช่องทางให้ส่วน
ราชการหรือภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมดําเนินงานฝึกอบรมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กดําเนินการและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการสงเคราะห์ หน่วยงานในการรักษาพยาบาล หน่วยงานในการจัด
การศึกษา (มาตรา 3 (3) (4) (5)) และกําหนดให้มีคณะกรรมการสหวิชาชีพทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้อํานวยการสถานพินิจในการปฏิบัติต่อเด็ก (มาตรา 43) 
   3.5 รูปแบบความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับภาคีเครือข่ายที่ผ่านมา 
  องค์กรเครือข่ายถูกพัฒนาขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเร่ิมปรากฏให้เห็นต้ังแต่ปี 2542 
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวบางแห่งพัฒนาระบบการดูแล แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับชุมชน ในรูปแบบท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวประสานงานจัดต้ังอาสาสมัคร
เครือข่ายชุมชน ให้มีบทบาทติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากกระบวนการยุติธรรม 
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และกลับคืนสู่ชุมชน รวมทั้งรายงานความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนต่อศาลเป็นระยะภายใต้เงื่อนไขคุมความ
ประพฤติตามคําสั่งศาล1 
  การดําเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่ายสหวิชาชีพเป็นเพียงการช่วยเหลือศาลฯ พัฒนา
โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูในลักษณะโปรแกรมสําเร็จรูป  
  ความร่วมมือและการทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กรเครือข่าย  
มีศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ต้ังแต่จัดหางบประมาณ ตลอดจนการกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินการ ไม่เป็นการทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนไม่ได้
ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก/ เยาวชนเฉพาะรายเฉพาะกรณี 
  ผลการศึกษาวิจัย โดยออกแบบสอบถามสํารวจข้อมูลไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว 
ท่ัวประเทศ ได้รับข้อมูลกลับคืนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจํานวน 62 ศาล จากท้ังหมด 76 ศาล  
(ร้อยละ 81.6) พบข้อมูลที่สําคัญ คือ  
  ศาลเยาวชนและครอบครัวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.0) ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครเครือข่าย
ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือในรูปแบบเดิม ชุมชนยังไม่มีบทบาทในกระบวนการ 
  3.6 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 
  “กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม” เป็นบทสังเคราะห์ความรู้ 
จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ของ “โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กร
เครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว”2 ได้ข้อเสนอกลไกการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ภายใต้การเปิดโอกาสของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 25533  ซ่ึงเป็นรูปแบบกระบวนการบําบัดโดยชุมชนรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจากรูปแบบท่ีมีอยู่เดิม 
  หลักการแนวคิดพ้ืนฐานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

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

                                                 
1 ข้อมูลจากรายงานวิจัยโครงการการจําแนก แก้ไข บําบัด ฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม งานระยะท่ี 1 ในส่วนรับผิดชอบของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

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

หน้าท่ีในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัด
ฟื้นฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์ หรือด้านให้คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งท้องท่ีนั้นๆ” 
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2. กระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูต้องการทรัพยากรทางสังคมจํานวนมาก อาทิ บุคลากรที่มีความรู้ 
ความชํานาญเฉพาะด้านทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ พนักงานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าพนักงานในศาล แพทย์ 
จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ฯลฯ และบุคลากรนอกกระบวนการยุติธรรม  
ซ่ึงกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญในการทํางานเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆอย่างหลากหลายมิติ เพ่ือมิให้การดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นไป 
โดยขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ ไปกระทบสิทธิและประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 

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

4. กระบวนการติดตามภายหลังการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูต้องอาศัย ชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่จึงเป็นกําลัง 
  สําคัญในการติดตามพฤติกรรมของเด็กไม่ให้หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก เด็กและเยาวชน 
  ท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ล้วนแต่มาจากครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น ครอบครัว  
 แตกแยก ครอบครัวท่ีขาดพ่อ แม่ หรือขาดทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งการคบเพ่ือนหรือมีเพ่ือนบ้าน 
  ท่ีพร้อมจะชักชวนให้ไปกระทําความผิด การประพฤติตัวไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เม่ือเด็ก 
  และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพ้นจากการฟื้นฟูตามคําสั่งศาลแล้วกลับไปอาศัยยังภูมิลําเนา   
  เดิมมีความเสี่ยงที่จะกระทําผิดซํ้าได้สูงมาก แม้ว่าจะอยู่ระหว่างควบคุมความประพฤติก็ตาม   
  เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมได้  
  ดังนั้น ชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่จึงเป็นกําลังสําคัญในการดําเนินการในเร่ืองนี้ 
  5. การกระจายอํานาจการบริหารราชการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีความใกล้ชิด 
   กับประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่ารั ฐบาลกลาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ท้ั งอํานาจ 
   และงบประมาณตามภารกิจและเครือข่ายในพ้ืนที่ท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชน ภารกิจด้านเด็ก 
   และเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ดังน้ันจึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  
   เด็กและเยาวชน 
   6. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีจํานวนมากมีภารกิจโดยตรงในกระบวนการยุติธรรมตามข้ันตอนต่างๆ  
   แต่ ยังขาดการบูรณาการการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน เนื่องจากวัฒนธรรมการทํางานแบบแยกส่วน 
   ตามกระทรวง กรม และหน่วยงาน รวมทั้งขาดการสื่อสารซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้การแก้ไขฟ้ืนฟู
  เด็กและเยาวชนที่ผ่านไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การทํางานเป็นไปแบบต่างคนต่างทํา ซ่ึงหากมี 
   การบูรณาการการทํางานร่วมกันแล้วจะเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขึ้นมาทันที 
   โดยไม่ต้องเพ่ิมงบประมาณเข้ามาในระบบแต่อย่างใด หรือท่ีเรียกว่าเกิดการ Synergy น่ันเอง 
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  แนวทางในการจัดต้ังกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดพ้ืนท่ีให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูเด็ก 
  และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

  1.1 บุคคล/ หน่วยงานที่ควรเข้ามาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก 
   และเยาวชนแบบมีส่วนร่วมแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) บุคลากร/ หน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  
ประกอบด้วย 
ก. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ข. อัยการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ค. พนักงานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
ง. พนักงานคุมประพฤติ 
จ. ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าพนักงานในศาลเยาวชนและครอบครัว 
ฉ. โรงพยาบาล แพทย์ จิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
ช. นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 
ซ. เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ฌ. ฯลฯ 

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

  ก. ข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
   ข. ข้าราชการของหน่วยงานประจําจังหวัด เช่น แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ทหาร 
    ตํารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ 
  ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การ 
   บริหารส่วนตําบล (อบต.)  
  ง. สถาบันการศึกษาในและนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียน  หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน 
  จ. ธุรกิจเอกชน 
  ฉ. องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ มูลนิธิ 
  ช. ภาคประชาชน  
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แผนภาพที่ 8 
หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประสานงานและจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการแก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในพื้นที่  
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 ตําแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษา 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย คณะทํางาน 
องค์กรพัฒนาเอกชน คณะทํางาน 
ภาคธุรกิจ คณะทํางาน 

หมายเหตุ การกําหนดให้ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยในระดับจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานท่ีปรึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนในเชิงนโยบายในระดับจังหวัด   

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

4. คณะทํางานระดับจังหวัดและศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในการส่งต่อเด็ก/ เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเป็น
รายกรณี ตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี 

กรมพินิจ

เด็กและ
เยาวชน 

เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม 

เครือข่ายท่ีไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 

จังหวัดทหาร 

ศาสนา 

เกษตร 

NGOs 

เกษตร 

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

สาธารณสุข 
การศึกษา อปท. 

ตํารวจ 

อัยการ 

ศาล 

คุมประพฤติ 

พม. 
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ก. ขั้นตอนระหว่างคืนตัวเด็ก/ เยาวชนให้ครอบครัวหรือปล่อยตัวช่ัวคราวเพ่ือรอกระบวนการ
พิจารณาคดี 

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

เงื่อนไข/ ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ คณะทํางานต้องประกอบด้วย 
สหวิชาชีพที่หลากหลาย และศาลต้องเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ในคดี 

ข. ขั้นตอนการพิจารณาและพิพากษา 
การปฏิบั ติงานของคณะทํางาน ในขั้นตอนการพิจารณาและพิพากษาของศาล  

เป็นไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน  โดยคณะทํางานสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุกขั้นตอน
ภายใต้ความเห็นชอบของศาล ดังน้ี 

- กรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณา (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 90)  
- กรณีที่ศาลมีคําสั่งให้เด็ก/ เยาวชนเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู 
ก่อนมีคําพิพากษา (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 132) 
- กรณีศาลมีคําพิพากษาให้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ และกําหนดเง่ือนไขคุม
ความประพฤติเพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (5)) 

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

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

7. การบูรณาการการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ท้ังงบประมาณ บุคลากร ความรู้ 
สถานท่ี เครื่องมือ และข้อมูลข่าวสาร เป็นการทํางานในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ท่ีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตามความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะ ของสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ ซ่ึงนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน
เ พ่ิมขึ้ นแล้ ว  ยั ง ทําใ ห้การทํ างานของแต่ละหน่วยงาน ท่ี เข้ าร่ วมง่ ายขึ้ นก ว่า เ ดิม อีก ด้วย  
กระบวนการแก้ ไขบําบัดฟ้ืนฟูเ ด็ก/ เยาวชนที่กํ าหนดขึ้นและดําเนินการด้วยองค์ความรู้  
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างหลากหลายของคณะทํางานระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับพ้ืนท่ี 
จะมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนเฉพาะรายกรณี มากกว่าการดําเนินการ
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเช่นท่ีผ่านมา 
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8. รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/ บุคคลสามารถทําได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 

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

การดําเนินงานจะใช้วิธีการประชุมตัดสินใจตามมติของคณะทํางาน เป็นหลักการ   
ดําเนินงาน กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการ/ 
คณะทํางาน ระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในคณะกรรมการ/ คณะทํางาน เป็น
ศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานระหว่างศาลฯ กับคณะกรรมการ/คณะทํางาน เรียกประชุม 
และประสานงานระหว่างคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในการศึกษาคร้ังน้ี เทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง 

ข. หน่วยงาน/ บุคคล เป็นการเข้าร่วมในฐานะหน่วยงาน/ บุคคลที่ได้รับมอบหมายภารกิจ 
จากศาลเยาวชนและครอบครัวตามข้อเสนอของคณะทํางานระดับจังหวัดหรือคณะทํางาน 
ระดับพ้ืนที่(ตําบล /ท้องถิ่น/ชุมชน)เช่น การฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน การบําบัดยาเสพติด  
การฝึกอบรม การแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 9 
ระบบ/ กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก/ เยาวชน 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
    
 

พิพากษา 

สถานพินิจ 

ระบบเปิด 

เด็กเข้าสู่
กระบวนการ ตํารวจ ศาล 

ครอบครัว 

ศาล 
ครอบครัว 

 
 

 
 

ระบบปิด 

ศูนย์ฝึก 

  



 

 

 

ยุติคดี 

 

ระบบ 
ติดตาม 

ประเมินผล 
(ชุมชน) 

มาตรการดูแลระหว่างพิจารณา
คดี (ม. 73 วรรคท้าย) 

มาตรการดูแลระหว่างพิจารณา
คดีโดยสถานพินิจ 

แผนแก้ไข บําบัด 
ฟื้นฟู ม. 132 

มาตรการ
พิเศษ ม. 86 

คํา

มาตรการ
พิเศษ ม. 90 

จําหน่ายคดี 
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คําอธิบายแผนภาพ 
ผังแสดงการไหลของเด็กเม่ือเข้าสู่กระบวนการ เป็นภาพรวมของการเคล่ือนย้าย (ทางกายภาพ) เด็ก/ 

เยาวชนจากจุดเริ่มต้นเม่ือเด็กต้องสงสัยและถูกนําตัวเข้าสู่ระบบ ดังต่อไปน้ี 
 
 เม่ือเด็กต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือถูกนําส่งเจ้าหน้าท่ี 
 เจ้าหน้าที่ตํารวจนําเด็ก/ เยาวชนส่งศาลภายใน 24 ช่ัวโมง 
 ศาลมีคําสั่งปล่อยตัวช่ัวคราวส่งเด็กให้ครอบครัว  
 ศาลมีคําสั่งควบคุมตัวส่งเด็กให้สถานพินิจ 
 ศาลมีคําสั่งใช้มาตราการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาหรือการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อน

พิพากษา 
 ศาลมีพิพากษาส่งเด็กไปฟ้ืนฟูในระบบเปิด 
 ศาลมีคําพิพากษาส่งเด็กไปฟ้ืนฟูในระบบปิด 
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แผนภาพที่ 10 
กระบวนการยุติธรรมแบบมสี่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












ศาลเยาวชน

และครอบครัว















คณะกรรมการระดับจังหวัด 

คณะกรรมการระดับพื้นที่ 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 
 

  ภารกิจเดิม ภารกิจในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
 กลไกศูนย์กลาง (อปท.) 1. ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน 

2. จัด/ ให้บริการสาธารณะตามกฎหมาย 
3. รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 

1. เป็นกลไกศูนย์กลางคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับพื้นที่  
(ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 

2. สนับสนุนทรัพยากร (บุคลากร, สถานที่, งบประมาณ ฯลฯ) 
3. สอดส่องไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
4. ภารกิจตามคณะกรรมการ/คณะทํางาน มอบหมาย 

 บุคลากรของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในพื้นที่ (ผอ. นักจิตวิทยา  
ผู้พิพากษาสมทบ ) 

แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการตาม พรบ. ศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

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

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

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) 

1. ภารกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
2. สงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

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

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

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

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

ฯลฯ   
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9. องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด (แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด) ประกอบด้วย

กรรมการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบสหวิชาชีพ  
ซ่ึงมีภารกิจเดิมและภารกิจในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปน้ี 
ภารกิจหน้าท่ีของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัด 

คณะทํางาน ระดับจังหวัดเม่ือได้รับการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จะมีบทบาทหน้าที่
และภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. รับเรื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัว 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระหว่างคืนตัวเด็ก/เยาวชน 
ให้ครอบครัวหรือปล่อยตัวช่ัวคราวเพ่ือรอกระบวนพิจารณาการคดี และขั้นตอนการพิจารณา 
และพิพากษา 

2. จัดทําข้อเสนอแนวทางปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นรายกรณี เพ่ือเสนอให้ศาลเห็นชอบ 
3. ดําเนินการและหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูท่ีศาล

เยาวชนและครอบครัวเห็นชอบ 
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทราบเป็นระยะ 

10. องค์ประกอบของคณะทํางานระดับพ้ืนท่ี (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
คณะทํางานระดับพ้ืนท่ี (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) ได้รับแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาม

คําแนะนําของคณะทํางานระดับจังหวัด ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
นอกกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบสหวิชาชีพ ซ่ึงมีภารกิจเดิมและภารกิจในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 

1. รับเรื่องจากคณะทํางานระดับจังหวัด 
2. จัดประชุมเพ่ือร่วมแสดงความเห็นต่อเรื่องที่รับมาจากคณะทํางานระดับจังหวัด 

กรณีเห็นชอบ ให้ดําเนินการตามเรื่องที่คณะทํางานระดับจังหวัดส่งมาให้ 
กรณีเห็นต่าง นําเสนอข้อความเห็นต่อคณะทํางานระดับจังหวัด เพ่ือร่วมประชุมปรับเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน 

3. มอบหมายภารกิจให้คณะทํางานรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานให้คณะทํางานระดับจังหวัดทราบเป็นระยะ  
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สรุป 
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมพัฒนาขึ้นจากจุดแข็งของสังคมไทย  

2 ระดับ คือ 
1. สังคมระดับชุมชน ประกอบด้วยสมาชิกที่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล ห่วงใยเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน  

ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในชุมชนด่ังลูกหลานของตน 
2. สังคมระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ท้ังท่ีมีภารกิจด้านเด็กโดย และมีความ

เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ทํางานภายใต้จิตสํานึกรักท้องถิ่น 
การบูรณาการทุกภาคส่วน/ หน่วยงานภายใต้เจตจํานงร่วมกัน คือ “เด็กและเยาวชนเป็นทุนทางสังคม” 

ท่ีทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแล แก้ไข-บําบัด-ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่พลัดหลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นคนดีของสังคม นําสันติสุขกลับมาสู่ทุกคนในสังคม โดยบูรณาการภารกิจของ 
แต่ละบุคคล/ หน่วยงาน เข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสไว้ให้  

การมีส่วนร่วมสามารถทําได้ในรูปของคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาเด็ก/ เยาวชนจังหวัด คณะทํางาน
ระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับพ้ืนท่ี (ตําบล/ท้องถิ่น/ชุมชน) 
ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ของ “โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย
และพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชน 
และครอบครัว” พบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1. ปัญหาเชิงโครงสร้าง 
ระบบการปฏิบัติราชการของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้เกิดมีลักษณะต่างคนต่างทํา 

มีการดําเนินงานและใช้งบประมาณซํ้าซ้อน (กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน วัตถุประสงค์เดียวกัน) ขาดการบูรณา
การเชิงระบบภายใต้นโยบายที่ชัดเจน และขาดความชัดเจนในกฎระเบียบของหน่วยงาน นํามาซ่ึงอุปสรรค
ในการบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

2. ปัญหาเชิงนโยบาย 
การปฏิบัติงานในรูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม  นอกจาก

ใช้ยุทธศาสตร์จิตสํานึกรักท้องถิ่นของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่แล้ว จําเป็นต้องมีความชัดเจนเชิงนโยบาย
ของหน่วยงานที่เข้าร่วม  

การริเริ่มดําเนินการโดยศาลเยาวชนและครอบครัว ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงาน
จํานวนมาก เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน
ต้ังแต่ระดับรัฐบาล กระทรวง ราชการส่วนภูมิภาค และจังหวัด 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. จัดต้ังสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นองค์กรกลางพัฒนางานในกระบวนการ

ยุติธรรมเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง   
2. ขยายพ้ืนท่ีวิจัยเชิงทดลองออกไปในภูมิภาค/ จังหวัดอ่ืน เพ่ือศึกษาให้ได้ความชัดเจนว่าแนวคิดและกลไก

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมสามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนได้หรือไม่ 
รวมทั้งเพ่ือแสวงหารูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 

3. ผลักดันนโยบายในการทํางานด้านการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก/ เยาวชนแบบบูรณาการระหว่างศาลเยาวชน
และครอบครัวกับภาคีทุกภาคส่วนในสังคม กําหนดให้เป็นวาระตามนโยบายด้านเด็กและเยาวชน 
และสังคมของรัฐบาล 

4. จัดต้ังองค์กรในรูปคณะกรรมการกํากับนโยบาย ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการดําเนินงานในระบบ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  

ข้อสังเกต 
ผลจากการวิจัย บอกได้แต่เพียงว่ากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมสามารถ

พัฒนาข้ึนได้จริงในระบบการปฏิบัติงาน แต่ผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิภาพของการดําเนินการต้องรอดูผลจากการ
ดําเนินงานว่า เด็ก/ เยาวชนท่ีมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมจะหวน
กลับไปกระทําผิดซํ้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้การดําเนินการตามโครงการจะยุติลงแล้ว แต่คงมีคํายืนยันจากทีมงาน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีนําร่อง จะประสานความร่วมมือทํางานร่วมกัน
ต่อไป คณะผู้ วิจัยก็ได้แต่หวังว่าผลการศึกษาน้ีจะได้ถูกนําไปใช้ดําเนินการเชิงนโยบายเพ่ือการขยายผล  
พัฒนาระบบงานให้เกิดกระบวนการทํางานท่ีต่อเน่ือง เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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กฎแห่งกรุงปักก่ิง (Convention of Peking). 
 
ประมวลกฎหมายอาญา. 
 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. 
 
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ.  รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การจําแนก แก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และติดตาม 
  เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศาลยุติธรรม, 2554  
 
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์.  แนวทางการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายองค์กรเพื่อรองรับเด็กและ

เยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.  
เอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทบาทเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ 
ในการป้องกัน ช้ีขาด แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ติดตาม เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม, 
2554.  

 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child). 
 
อภิรดี โพธ์ิพร้อม.  8 ปีแห่งการรอคอย...พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์.  4(6), 
2553, 112 – 137.  

 
  .  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็น

ธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน.  รายงานนําเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงาน
ยุติธรรม ครั้งท่ี 9  

   
  .  เปิดกล้องส่องเลนส์กฎหมายเด็กฉบับใหม่.  หนังสือสานสัมพันธ์ ศาลเยาวชน 

และครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจําปี พ.ศ. 2555, 2555. 
 
  .  โปรแกรมการบําบัดในชุมชนท่ีเน้นการคืนเด็กดีสู่สังคมและการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Community Based Programmes toward 
the social and professional reintegration of young offenders.Fostering 
multiagency).  รายงานนําเสนอการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน ระดับภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 1 (The 1st Session of the Asian-Pacific 
Council for Juvenile Justice: APCJJ). 
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  .  การพัฒนาองค์กรเครือข่ายชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือ 

คําพิพากษาของศาล.  เอกสารในการสัมมนาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 
สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 1, 2555. 
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