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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลชั้นตนและเปนศาลชํานัญพิเศษที่ใชวิธีพิจารณา
คดี พิเศษ
แตกตางจากศาลชั้นตนทั่วไปโดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและสถานภาพของเด็กหรือเยาวชนที่
กระทํา ความ ผิดโดยมุงแกไขและสงเคราะหเด็กและเยาวชนยิ่งกวาการลงโทษรวมทั้งมีจุดมุงหมายเพื่อ
คุมครองสถานภาพของครอบครัวใหเกิดความสงบสุขและพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของบุตรในครอบครัวนั้น
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีบุคคลที่มีความรูและความเขาใจในเรื่องเด็ก เยาวชนแล ะครอบครัวซึ่ง
ไดรับการแตงตั้ง โปรดเกลาฯเปนผูพิพากษาสมทบเขามารวมพิจารณาและพิพากษาคดี นอกเหนือจากการ
รวมพิจารณาอรรถคดีแลว ผูพิพากษาสมทบยังมีหนาที่สําคัญในการรวมกิจกรรมในโครงการตางๆของศาล
เยาวชนและครอบครัวเพื่อคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟู และสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดให
กลับตัวเปนคนดีเพื่อคืนสูครอบครัวและสังคมไดโดยปกติสุขอยางมีคุณภาพ
สาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนั้นนอกจากปญหาที่เกิดจากตัวเด็กเองแลว สภาวะ
เศรษฐกิจสังคม สภาพแวดลอม อาทิ ความสัมพันธในครอบครัวสภาพความเปนอยู และการคบเพื่อนก็มีสวน
สําคัญ เด็กที่เคยกระทําผิดหากไมไดรับการแกไขก็มีโอกาสกระทําผิดซ้ําอีก การดําเนินการแกไข บําบัด ฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดจึงตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการทํางานรวมกัน
อยางเปนองครวมมากขึ้น และใหสังคมชุมชนหรือครอบครัวเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา ของเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม
พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร C
(Collaboration) ที่ระบุวา “เรงบูรณาการเครือขายดานการยุติธรรมทั้งภายใน และระหวางประเทศ” ซึ่งใน
แนวทางการดําเนินการ ขอ 5 ที่ระบุวา “พัฒนาระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในคดีอาญา การแกไข
บําบัด ฟนฟู และการคุมครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย” และขอ 6 ที่ระบุวา“จัดใหมีระบบบริหารเครือขายชุมชนที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถผลักดันใหเกิดการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ไดอยางมีประสิทธิภาพ”
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 สํารวจหาโครงการที่มีกิจกรรมในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดยรวบรวมขอมูลจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ทั้ง 9 ภาค ทั่ว
ประเทศ
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหโครงการตางๆ รวมทั้งหาจุดออนจุดแข็งและสํารวจปญหาของ
บางโครงการ เพื่อหาแนวทางแกไขและเพื่อสํารวจหาโครงการที่ดีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเปนโครงการ
ตนแบบ
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการตนแบบที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการคัดกรอง
แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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2.4 เสริมสรางใหผูพิพากษาสมทบมีความรูและความเขาใจในบทบาทการทํางานรวมกันเพื่อกําหนด
กรอบทิศทางการดําเนินงานและเปาหมายของโครงการในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรศาลเยาวชนและครอบครัวและแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.
2561-2564
2.5 เพื่อใหศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศมีกระบวนการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก
เยาวชน และครอบครัว อยางเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน
3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากโครงการตางๆของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดในสวนภูมิภาคทั้ง 9 ภาคทั่วประเทศ และตองเปนโครงการที่มีกิจกรรมหลักในการ
คัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในสวนภูมิภาคทั่วประเทศมี 9 ภาค ดังตอไปนี้
ภาค 1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ
ภาค 2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแกว
ภาค 3
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ภาค 4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัด
หนองบัวลําภู
ภาค 5
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
จังหวัดนาน จังหวัดลําพูน จังหวัดแพรและแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดฝาง
ภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดตาก
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดอุทัยธานีและแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวใน
ศาลจังหวัดแมสอด
ภาค 7
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสมุทรสงครามและแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดทองผาภูมิ
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ภาค 8
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดตะกั่วปาและแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดเกาะสมุย
ภาค 9
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
3.2 การจําแนกประเภทโครงการ
โครงการตางๆของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเมื่อจัดเปนหมวดหมูโดยพิจารณาจาก
กิจกรรมหลักของแตละโครงการในการแกไข บํา บัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไดจําแนกประเภท
โครงการตามลักษณะของกิจกรรมเปน 7 ประเภท ดังนี้
1.การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
3.การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.การแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
5.การปองกันการกระทําความผิด
6.การเสริมสรางระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิต
7.อื่นๆ
3.3 ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษานี้เปนการรวบรวมขอมูลจากโครงการตางๆของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ประเทศ ซึ่งเปนโครงการที่มีกิจกรรมหลักในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อ
นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห ศึกษาเปรียบเทียบ และหาโครงการที่ดี /มีกิจกรรมที่สรางสรรค และเหมาะสม
ที่จะเปนโครงการตัวอยาง (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 - 4)
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ลดความซ้ําซอนของโครงการที่มีกิจกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งโครงการของหนวยงา นเดียวกัน
หรือตางหนวยงาน
4.2 มีแนวทางในการพัฒนาโครงการตนแบบที่บรรลุเปาประสงคในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟู
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.3 เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไดรับการแกไขบําบัดฟนฟูอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหกลับ
ตัวเปนคนดีมีภูมิคุมกันปองกันการกระทําความผิดซ้ําเมื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม
4.4 โครงการในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั่วประเทศ มีการดําเนินการอยางเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน
4.5 ผลการศึกษาและขอมูลที่รวบรวมจากโครงการและกิจกรรมในการคัดกรอง แกไข บําบัด ฟนฟู
เด็ก เยาวชน และครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศสามารถจัดทําฐานขอมูล
ที่สืบคนผานเว็บไซตไดในอนาคต
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4.6 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศซึ่งพัฒนาไปสูการ
เขียนแผนงานรวมกัน ทํางาน /บูรณาการรวมกันอยางเปนองครวมรวมทั้งการสรางเครือขาย ทํางานรวมกัน
กับองคกรอื่นในอนาคต
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บทที่ 2
ศาลเยาวชนและครอบครัว : บทบาทของผูพ พิ ากษาสมทบกับการสงเคราะหเด็กและเยาวชน
1. เจตนารมณของศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีวิธี พิจารณาเปนการเฉพาะแ ตกตางจากศาลยุติธรรมอื่นๆ
เจตนารมณสําคัญของศาลเยาวชนและครอบครัว คือการคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน
ซึ่งควรไดรับการฝกอบรม สั่งสอนและสงเคราะหใหกลับตนเปนพลเมืองดียิ่งกวาการลงโทษโดยตองคํานึงถึง
บุคลิกลักษณะ สุขภาพและสภาวะทางจิตของเด็กและเยาวชนเปนการเฉพาะราย
นอกจากนี้ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมีความละเอียดออนและ
อาจ
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน จึงมีวิธีการพิจารณาพิพากษาคดีที่คํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันใน
ครอบครัวเปนสําคัญ ครอบครัวที่อบอุนและมีความสุขจะเปนภูมิคุมกันสําหรับเด็ก ปองกันมิใหเด็กเยาวชน
กระทําผิดไดเปนอยางดี
2. กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ
2.1 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก อยางเหมาะสม คุมครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลใ น
ครอบครัว (แกไขปรับปรุง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559)
2.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เปนกฎหมายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก และสวัสดิภาพ
ของเด็ก การปฏิบัติตอเด็ก การสงเคราะหเด็ก รวมไปถึงผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟนฟู การสงเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา กองทุนคุมครองเด็ก
2.3 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายวา
ดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการแกไขการใชความรุนแรงมีความ
ละเอียดออน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายระหวางบุคคลโดยทั่วไป ดังนั้นการมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา มีขั้นตอนที่
แตกตาง โดยใหผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําความผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษา
ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได
2.4 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค .ศ. 1990 (Convention of the Rights of Children)
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ ขอตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการ
ดานสิทธิมนุษยชน) โดยไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ( United Nations
General Assembly)ในป 2532 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กําหนดนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนทีม่ ี
อายุต่ํากวา 18 ป) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพือ่ ชวยใหประเทศตาง ๆ ใหความคุม ครองดูแล
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เด็กไดอยางเหมาะสมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมหลักการสําคัญ คือ การไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของเด็ก โดยมีเนื้อหา 4 ดาน ไดแก
- สิทธิในการอยูรอด
- สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง
- สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา และ
- สิทธิในการมีสวนรวม
ปจจุบัน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไดรับการรับรองมากที่สุดในโลก
โดย เกือบทุกประเทศ (196 ประเทศ) ไดเขาเปนภาคีแลว ยกเวน เพียงสหรัฐอเมริกาที่ยังไมไดเขาเปนภาคี
ประเทศไทย ไดลงนามเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2535 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2535 มีผลใหประเทศไทยตองแกไขกฎหมาย ระเบียบภายในประเทศทีข่ ดั กับอนุสญ
ั ญาดังกลาว
3. ผูพิพากษาสมทบ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 15 และมาตรา 23 กําหนดไววาศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองมีผูพิพากษาไมนอยกวา 2 คนและ
ผูพิพากษาสมทบอีก 2 คน ซึ่งอยางนอย 1 คน ตองเปนสตรีจึงจะเปนองคคณะพิจารณาคดีได
ดวยเหตุนี้ผูพิพากษาสมทบจึงมีสถานะและมีความสําคัญดวยเปนผูแทนของสังคมที่มีประสบการณ
ความรูความสามารถและมีความพรอมดวยประการทั้งปวง โดยไดผานการคัดเลือกจากศาลยุติธรรมใหมา
ปฏิบัติหนาที่ในทางตุลาการเพื่อรวมพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด คดีครอบครัว
และคดีที่ผูเยาวมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้รวมถึงหนาที่ในการใหการอบรม แกไข บําบัด ฟนฟู
และสงเคราะหเด็กและเยาวชนใหกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคม ประการสําคัญตําแหนงผูพิพากษาสมทบ
ไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธย และเปนเจาพนักงานตุลาการตามกฎหมาย
บทบาทและหนาทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ในที่นี้ขอนําเสนอบทบาทและหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
1.
หนาที่เกี่ยวกับอรรถคดี เปนหนาที่สําคัญของผูพิพากษาสมทบโดยเปนองคคณะรวมกับ
ผูพิพากษาในการประสาทความยุติธรรมแกผูมีอรรถคดีดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม เปนกลาง
ปราศจากอคติ ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมายและนิติประเพณี ในการนี้ผูพิพากษาสมทบจึงตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งเวรปฏิบัติงานในคดีพิเศษ และเวรปฏิบัติในคดีตอเนื่อง รวมทั้งงาน
อื่นๆ ไดแก การจําแนกและสืบคนสาเหตุแหงการกระทําความผิด การใหคําปรึกษา การอบรมเด็กและ
เยาวชน การไกลเกลี่ยประนีประนอม การประชุมจัดทําแผน แกไข บําบัด ฟนฟู
2.
หนาที่เกี่ยวกับการสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูพิพากษาสมทบมีหนาที่สําคัญในการสงเคราะห
เด็กและเยาวชน โดยการดําเนินโครงการ / กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน รวมทั้งความสัมพันธในครอบครัว การบําบัด
ความบกพรอง หรือผิดปกติทางรางกายและจิตใจ ไปจนถึงการฟนฟูเสริมสรางสมรรถนะของเด็กและเยาวชน
เชน การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การใหการศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดโดยไม
กลับมากระทําความผิดอีก
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3.
หนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมกลุม มีภารกิจหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม
และงานของศาลเยาวชนและครอบครัว กิจกรรมตามนโยบายของคณะผูบริหารงานศาลฯ และของคณะ
ผูพิพากษาสมทบ
4. เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม หมายความถึง เด็กอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ และเยาวชน
ที่อายุเกิน 15 ปแตยังไมถึง 18 ปบริบูรณที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรมไมวาในฐานะผูตองหา จําเล
ย
ผูเสียหายหรือพยาน
โดยที่การศึกษาในรายงานนี้มุงศึกษาวิเคราะหกิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟูสําหรับเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมที่กระทําความผิด และถูกจับกุมดําเนินคดีตามขั้นตอน จนกระทั่งพนักงานอัยการยื่น
ฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว ในการนี้กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่ก ระทําความผิด
ทางอาญาจึงออกแบบมา โดยตระหนักวา เด็กและเยาวชนแตละคนมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดที่
แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีกลไกและมาตรการซึ่งขับเคลื่อนโดย ผูพ พิ ากษาและ
ผูพิพากษาสมทบเพื่อแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนเหลานั้นใหกลับคืนสูสังคมและลดความเสี่ยงในการ
กระทําความผิดซ้ํา ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายทั้งการคุมครองสิทธิ เสริมสรางสวัสดิภาพ และประโยชน
สูงสุดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
มูลเหตุแหงการกระทําความผิด: กาย จิต สังคม
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดสวนใหญไมไดรับการศึกษาเพียงพอเนื่องจากตองออกจากการ
เรียนในระบบปกติ ทําใหมีเวลาวางมาก ประกอบกับปจจัยแวดลอมต างๆ เชน เพื่อน ชุมชน ภาวะทาง
เศรษฐกิจ จึงทําใหมีความเสี่ยงสูงในการกระทําความผิด
ปจจัยสําคัญที่เปนมูลเหตุ
1.
กาย ไดแกความผิดปกติที่เกิดกับรางกายของเด็ก เยาวชน เชน ความผิดปกติทางสมอง สมาธิสั้น
การติดยาเสพติด ที่มีระดับความรุนแรงจากนอยถึงมาก
2.
จิต ไดแกความผิดปกติดานเชาวปญญา หรือ ดานจิตใจ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขาดความยับยั้งชั่งใจ
มีอารมณฉุนเฉียว รุนแรง กาวราว หรือเบี่ยงเบน เสี่ยงตอการกระทําความผิด
3.
สังคม ไดแกครอบครัว รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เชน พอ แม ญาติพี่นอง เพื่อน โรงเรียนและ
ชุมชน ที่พักอาศัยมีสภาพแวดลอมที่สุมเสี่ยง เปนชุมชนแออัด มียาเสพติด หรือ ลักขโมย
5. กิจกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาลเยาวชนและครอบครัว (Alternative Justice) เปนมาตรการ
ที่จะแกไข บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต
โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวไดจัดใหมีโครงการ และกิจกรรมตางๆตาม
ความเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งกอนและหลังการพิจารณาคดี
- การใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อแกไขบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนกอนฟองในชั้นตรวจสอบการจับกุม
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- มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีทางอาญา
- กระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยา

เอกสารอางอิง :
ศาลเยาวชนและครอบครัว ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 2, มาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั งิ านของผูพ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ,พ.ศ.2558
วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล, ผูพ พิ ากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน, หลักการของอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพการพิจารณา พิพากษาคดีในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว, 18-19 กรกฎาคม 2560
ศาสตราจารย วิชา มหาคุณ, ศาลเยาวชนและครอบครัว : กระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยา( Restorative Justice - RJ)
ทวีศักดิ์ จันทรวีระเสถียร, รองอธิบดีผพู พิ ากษาสาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาลเยาวชนและครอบครัว ( Alternative in Juvenile and Family Court)} 23 /08/ 2556 เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
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บทที่ 3
การแกไข บําบัด ฟนฟู ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดจัดกิจกรรมในการแกไข บําบัด ฟนฟู แกเด็กและเยาวชน
ผูกระทําความผิดออกเปน 7 ฝาย
1. ฝายปองกันการกระทําความผิด
มี 4 กิจกรรมแตในป 2560 ดําเนินการเพียงกิจกรรมเดียว คือ
1.1 โครงการรูกอนผิดคิดกอนหลงทาง
1.1.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรมคือ ปองกันเยาวชนไมใหเขาสูกระบวนการทําผิด สรางทักษะ
ความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเยาวชนปองกันตนเองจากการกระทําผิดทั้งดาน
ยาเสพติด ความผิดทางเพศดวยการเผยแพรความรูดานกฎหมายกับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
1.1.2 กลุม เปาหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่อยูใน
กลุมเสี่ยง
1.1.3 จุดเดน ของการจัดกิจกรรมคือไดรับความรวมมือจากเครือขายหนวยงานขององคกร
เอกชนและกระทรวงศึกษาธิการในการเผยแพรความรูกับเยาวชน เชน สปอ ตหนวยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 โครงการปองกันการกระทําผิดในสถานศึกษาโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบสราง
แรงจูงใจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
1.2.1 แนวคิด การนําหลักแนวคิดของศูนยใหคําปรึกษาของศาลเยาวชนและครอบครัวไปใชใน
สถานศึกษา (ระดับมัธยมและอาชีวะศึกษา) โดยจัดอบรมใหเทคนิคความรูเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแบบสราง
แรงจูงใจแกครู / อาจารยที่ปรึกษาของฝายแนะแนว ฝายปกครอง เพื่อนําองคความรูที่ไดรับไปใชในการดูแล
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา อันเปนการปองกันเชิงรุกมิใหเด็กกลุมเสี่ยงกลายเปนเด็กกระทําผิดที่จะเขา
มาสูศาลเยาวชนและครอบครัว
1.2.2 กลุม เปาหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา
1.2.3 จุดเดน สถานศึกษามีบุคคลากรที่พรอมจะทําหนาที่นี้อยูแลว ผูพิพากษาสมทบผูจัดทํา
โครงการนี้เพียงแตทําหนาที่พี่เลี้ยงใหโครงการสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ สําหรับอีก 2 โครงการที่จะจัดในปตอไป ( ป 2561) คือ โครงการเพิ่มพูนทักษะชีวิต และโครงการ
เสริมสรางเครือขายชุมชนและอาสาสมัครเครือขายเยาวชนและชุมชน
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2. ฝายแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
มี 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณและเสริมสรางคุณธรรม(EQ/MQ)
2.1.1 แนวคิด ในการจัดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและเสริมสรางคุณธรรม
ปจจัยเสี่ยงและเหตุกระตุนใหเกิดการทําผิด ของเยาวชนเกิดจากสาเหตุ ปญหาการปรับตัว มอง
วาตนเองไรคามองสังคมรอบตัววาขาดความเปนธรรมและไมใหอภัยในความผิดพลาดของตน ขาดทักษะใน
การแกปญหา จึงเปนที่มาของแนวคิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและเสริมสรางคุณธรรม
(EQ-MQ) ซึ่งเปนสิ่งที่เยาวชนสามารถพัฒนาไดโดยการฝกฝนบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณประกอบกับ
การมีคุณธรรม จะมีมุมมองตอชีวิตในดานดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาในชีวิต
และกระทําความผิดมีพัฒนาการในการรูจัก เขาใจ ใน ตนเองและผูอื่น ยอมรับและเห็นคุณคาของตนเองและ
ผูอื่น มีความตระหนักรูเทาทันอารมณของตนเองและผูอื่นพรอมทั้งสามารถปรับและแสดงออกทางอารมณได
อยางเหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนผูปกครอง
ของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไดรับความรู ทักษะในการดูแลเยาวชน โดยการเขาใจธรรมชาติ ปญหา
ความตองการของเยาวชน เพื่อนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปปรับใชกับเยาวชน นําไปสูครอบครัวมีสุข
ซึ่งแผนการฝกอบรมเยาวชนที่กระทําผิดของกิจกรรม EQ-MQ จะเนนเรื่องที่นําไปใชไดในชีวิตจริงมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเยาวชนกับผูพิพากษาสมทบโดยใชเกมเปนสื่อนําในการอบรมเพื่อคนหา
ศักยภาพและตัวตนของเยาวชนในบรรยากาศที่เปนกันเอง มีการใหคําปรึกษาเปนรายคนโดยผูพิพากษา
สมทบเปนแมกลุม ลดชองวางระหวางวัยใหมากที่สุดเพื่อใหไดใจเยาวชน ใหกําลังใจ ชี้ใหเยาวชนตระหนักถึง
ความดี คุณคาของตัวเองใหมาก
ระยะเวลาจะแบงการอบรมเปน 5 ครั้ง (ผูปกครองจะมารวมโครงการในครั้งที่ 1 และ5 เทานั้น)
โดยเริ่มจากการนําใหเยาวชนเกิดการรูคุณคาของตนเองและผูปกครองเขาใจความคิดความตองการของ
เยาวชนเพื่อปรับขอมูลใหอยูในชุดเดียวกันจะไดสื่อสารกันรูเรื่อง ตอมาครั้งที่2 จะเนนใหเยาวชนรูจักการอยู
รวมในสังคม เรื่องของมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร ครั้งที่3 จะนําเขาสูทักษะการป ฏิเสธ พิษภัยของยาเสพติด
ตอมาครั้งที่ 4 จะนําเรื่องคุณธรรม ศาสนามาบําบัดใหรูถึงสิ่งที่ควรทํา และจบดวยครั้งที่5 คืนลูกสูออมกอด
พอแม เปนกิจกรรมที่ไดใจทั้งเยาวชนและผูปกครองในการรวมใจเปนหนึ่งขอขมา ใหศีลใหพร พรอมจะกลับ
ไปสูครอบครัวมีสุขอยางยั่งยืนตอไป
กิจกรรมนี้จัดปละ 8 รุนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 5 รุน และอีก 3 รุนสําหรับศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โดยจัดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
2.1.2 กลุม เปาหมาย คือเด็ก และเยาวชนที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรม และผูปกครอง
2.1.3 จุดเดน ของโครงการนี้คือ คณะทํางานยึดเด็กเปนจุดศูนยกลาง มีความใกลชิดกับเด็ก
ไดสัมผัสกับเด็กจึงทําใหสามารถแกปญหา และเขาถึงพฤติกรรมเด็กไดทันทวงที กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ได
ทํามาเปนเวลานาน จึงเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความมั่นใจทั้งผูอบรม เยาวชนและผูปกครอง
2.2 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ
2.2.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรม คือการใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวจะตองมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะสรางและพัฒนาครอบครัวรวมกัน มีความเขาใจไววางใจกัน
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ตลอดจนรวมกันแกปญหาของครอบครัวดวยเหตุและผล เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีและความสุขในครอบครัว
โดยจัดปละ 4 รุนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2.2.2 จุดเดน คือเปนโครงการที่มีงบประมาณในการดําเนินงาน จากสํานักงานศาลยุติธรรม
และมีผูรับผิดชอบชัดเจนคือนักจิตวิทยาประจําศูนย การอบรมจัดโดยเจาหนาที่ของศาล ผูพิพากษาสมทบ
3. ฝายพัฒนาคุณภาพชีวิต
มี 1 กิจกรรม
3.1 โครงการครอบครัวอุนใจไดลูกหลานคืน มีการอบรมปละ 4 รุน สําหรับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง และ 2 รุนสําหรับศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง( สาขามีนบุรี ) สถานที่จัดกิจกรรมสําหรับ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางคือคายนวมินทราชินูทิศ ชลบุรี 2 รุน และโรงพยาบาล ตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติ 2 รุน สวนศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขา มีนบุรี ) จัดที่คายอินทรี กองรอยลาดตระเวน
ระยะไกลที่ 1 ถนนแจงวัฒนะ ทั้ง 2 รุน
3.1.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรม เปนการแกปญหาในองครวม ครอบคลุมปญหาในทุกๆดาน
ทักษะการแกไขปญหาสังคม และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ความรัก ความเขาใจในครอบครัว เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนเกิดภูมิคุมกันตนเอง
3.1.2 กลุม เปาหมายหลัก คือเด็ก และเยาวชนที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรม และ ผูปกครอง
3.1.3 จุดเดน คือไดรับงบประมาณจากสํานักงานศาลยุติธรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. ฝายสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มี 3 กิจกรรม คือ
4.1 คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดทั้งหมด 8 รุนตอป ที่พุทธสถานคลองโยง ศาลายา นครปฐม
4.1.1 แนวคิด ในการจัดโครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากสังคมในชุมชนขาดผูนํา
ที่เปนตนแบบที่ดีในการดํารงชีวิต การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไมมีความชัดเจนในเรื่องทักษะชีวิต
การสรางวินัยในตนเอง ตอครอบครัว สังคม เยาวชนขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมประจํา
ใจ ขาดสัมมาอาชีวะในการดําเนินชีวิต
4.1.2 กลุม เปาหมายหลัก คือเด็กและเยาวชนที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรมและ ผูปกครอง
4.1.3 จุดเดน เปนกิจกรรมที่ดีมากจัดเปนประจําเกือบทุกเดือน สถานที่ก็มีความเหมาะสม
ครบวงจร/ผูปกครองและเยาวชนเขารับการอบรมรวมกันครบทั้ง 3 วัน2คืนและพระวิทยากรมีความสามารถ
ในการถายทอดและอบรม
4.2 โครงการบรรพชาสามเณร โครงการบวชชีพราหมณ (ศีลจาริณ)ี จัดขึ้นเนื่องในวาระโอกาส
สําคัญตางๆ
4.2.1 โครงการบรรพชาสามเณร ที่วัดไรขิง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดยานนาวา วัดราชโอรสา
รามราชวรวิหาร
4.2.2 แนวคิด ในการจัดกิจกรรม (เหมือนกับคายคุณธรรมแตเพิ่ม เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
เขาไปดวย)
4.2.3 กลุม เปาหมายหลัก คือเด็ก และเยาวชนที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรม
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4.2.4 จุดเดน คือสถานที่ เพราะสามารถป ฏิบัติ ศาสนกิจไดเต็มรูปแบบ /ผูพิพากษาสมทบเขา
รวมกิจกรรมได/พระวิทยากรมีความรูความสามารถ ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
5. ฝายกิจกรรมสงเคราะห
มี 3 โครงการคือ
5.1 โครงการการใหการสงเคราะหโรงเรียนฟาใส
โรงเรียนฟาใสวิทยา เดิมอยูในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม แตขณะนี้ไดโอนเขามาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการแลว เปนการจัดการการศึกษาพิเศษ สงเคราะหพิเศษรายบุคคล รับเยาวชนอายุ
ไมเกิน 15 ป แตหากเยาวชนมีอายุมากกวา 15 ป (16-18 ป) ตองไดรับการศึกษา หรือไดรับการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดังนี้
- อายุ 16 ป ตองเคยศึกษา / กําลังศึกษา /สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ขึ้นไป
- อายุ 17 ป ตองเคยศึกษา / กําลังศึกษา /สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป
- อายุ 18 ป ตองเคยศึกษา / กําลังศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป
- เมื่อเด็กอายุครบ 18 ปจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
5.1.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรม คือใหการสงเคราะหสนับสนุนความเปนอยูขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับความจําเปนของเด็กและเยาวชน /เขาเยี่ยมใหกําลังใจจัดกิจกรรมสงเสริมดานอาชีพตามความ
สนใจความถนัดของนักเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับตัวแกนักเรียน สนับสนุนสิ่งของจําเปนแก
นักเรียนที่ขาดแคลน ไมมีญาติ ประสานงานระหวางโรงเรียนและศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อใหเยาวชนที่
สงเขาเรียนตามคําสั่งศาล สามารถเรียนจบการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
5.1.2 จุดเดน หลักสูตรการเรียนการสอนเปนแบบ IDP (รายบุคคล) มีการจําแนกนักเรียนโดย
ผานการประเมินระดับสติปญญา การเรียนรูจากโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สามารถจัดการเรียน
การสอนตามความสามารถ ตอบสนองศักยภาพของนักเรียนไดเปนรายบุคคล
5.2 กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผาบุรุษสตรีและของใชที่ทําดวยผาและหนัง
ดําเนินการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
5.2.1 แนวคิด ในการดําเนินงาน เปนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อใหเยาวชนไดคนพบความถนัดของ
ตนเอง มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รับทั้งชายและหญิง จัดทุกเดือนสลับกับโครงการฝกอบรมศิลปประดิษฐ
ดวยมือ
5.2.2 การจัดกิจกรรมจัดสอนทั้งที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและโรงเรียนฟาใสวิทยา
หากจัดที่โรงเรียนฟาใสวิทยาจะจัดในตารางเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
5.2.3 จุดเดน นักเรียนใหความสนใจวิทยากรที่เปนผูพิพากษาสมทบและวิทยากรรับเชิญจาก
ภายนอกไปสอนให
5.3 โครงการศิลปประดิษฐดวยมือ
5.3.1 แนวคิด เปนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหเยาวชนไดเห็นคุณคาในตนเองสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมมีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริตสามารถดํารงชีพในสังคมได จัดทุกเดือนสลับกับ
โครงการตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องหนัง
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5.3.2 การจัดกิจกรรมจัดสอนทั้งที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและโรงเรียนฟาใสวิทยา
หากจัดที่โรงเรียนฟาใสวิทยาจะจัดในตารางเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
5.3.3 จุดเดน มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการเพิ่มทักษะอาชีพและมีอุปกรณใหนักเรียน
และเยาวชน สามารถฝกฝนทําไดเองในเวลาวาง และสามารถนําไปจําหนายได
6. ฝายฟนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มี โครงการหลัก 3 โครงการคือ
6.1 โครงการใหคําปรึกษาเยาวชนในโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ดําเนินการทุกวันพฤหัสสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน ครึ่งวันบาย การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่เขา
มาในโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ นี้ จะมีระยะเวลาไมเทากัน การใหคําปรึกษาถือเปนเกณฑหลัก
และนักจิตวิทยาจะเปนผูคัดเลือกเด็กและเยาวชนมารับคําปรึกษา
6.1.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรมในโครงการใหคําปรึกษา โดยการนําผูพิพากษาสมทบที่
อาสาสมัครเปนผูใหคําปรึกษาแกเยาวชน มีการใหคําปรึกษาทุกบายวันพฤหัสบดี ที่ 2 และที่ 4 ของเดือนการ
ใหคําปรึกษาจะมีการปรึกษาติดตอกันอยางนอย 3 ครั้งเพื่อเปนกําลังใจ และแกไขปญหาเยาวชน เพื่อให
เยาวชนไดผอนคลาย ในชวงเชาจะเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดมีการหมุนเวียนเขารวมกิจกรรม
6.1.2 จุดเดน โรงพยาบาล ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี เพื่อใหผู
พิพากษาสมทบไดเขาไปชวยฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 โครงการฟนฟู แกไข พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวดวยดนตรี กีฬา ฝกอาชีพในการ
ประกอบอาหารคาว/หวานและสิง่ ประดิษฐงานฝมอื
ดําเนินการทุกเดือนๆละ 1 ครั้งในวันในวันพฤหัสบดีที่ 2 หรือ 4 (ยืดหยุนตามความเหมาะสม) ครึ่ง
วันเชา
6.2.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรมโครงการฟนฟู แกไข พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวดวย
ดนตรี กีฬา การประกอบอาหารคาว/หวานและสิ่งประดิษฐงานฝมือ เพื่อเปนเครื่องมือในการฟนฟูเด็ก
เยาวชนและครอบครัวที่กระทําผิด ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดํารงชีวิตที่ดีงาม มีแนวคิดที่จะประกอบ
อาชีพสุจริต เพื่อคืนสูสังคมและครอบครัว /ผอนคลายความเครียด เกิดความสนุกสนานไมหมกมุนครุนคิด
และใชเวลาวางใหเปนประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
6.2.2 จุดเดน เด็กและเยาวชน มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดทํากิจกรรมรวมกัน สุขภาพ
กายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีทักษะในการทําอาหารและสิ่งประดิษฐ บางคนคนพบความถนัดของตนเอง และมี
ความมุงมั่นจะนําไปประกอบเปนอาชีพเมื่อออกจาก รพ.
6.3 โครงการจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในวันสําคัญตามประเพณี
(ยืดหยุนตามความเหมาะสม) จัดรวมกับงานสงเคราะห
6.3.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี เพื่อปลูกฝงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี
งามใหกับเยาวชนและเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนรวมกิจกรรมเสมือนหนึ่งวาเด็กนั้นไดอยูรวมกัน
ในสังคมปกติ วันเวลานั้น สามารถยืดหยุนตามความเหมาะสมและโอกาส โดยจัดรวมกันกับงานสงเคราะห
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7. ฝายวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีการดําเนินงานศูนยการเรียนรู โดยมี
- โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
7.1 แนวคิด ในการจัดกิจกรรม ในปจจุบันเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเปนจํานวน
มากละทิ้งการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียน ไมสามารถศึกษาเลาเรียนตามปกติได จึงเปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนเหลานี้ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สามารถนําไปใชใหเปนประโยชนไดทั้งในการศึกษาตอ
การประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสรางสรรคและเกิดประโยชน /จัดการเรียนการสอนเปนประจําทุกเดือน 2 หลักสูตร คือ
7.1.1 ความรูเบื้องตน
7.1.2 การคาขายบนอินเทอรเน็ต (e – commerce)
7.2 จุดเดน คือมีเครือขายความรวมมือเกิดขึ้น และไดรับการสนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยี จาก
กระทรวงดิจิตอล จนเกิดเปนศูนยการเรียนรูไอซีทีเพื่อเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
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บทที่ 4
กิจกรรมแกไข บําบัด ฟน ฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดรับรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในการแกไข
บําบัด ฟนฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 9 ภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน 50 ศาล จากจํานวน
ศาล 9 ภาค ทั่วประเทศ 80 ศาล คิดเปนรอยละ 63 กิจกรรม แกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาง ๆ มีลักษณะหลากหลายทั้งประเภทกิจกรรม และเนื้อหาสาระของ
กิจกรรม ปจจัยสําคัญที่นาจะมีสวนในการกําหนดกิจกรรม และโครงการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
คือ เด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้หลายกิจกรรมมีความสอดคลองกับ
ปจจัยแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอม และลักษณะเฉพาะของทองถิ่น หรือภูมิภาคนั้น ๆ
ในการศึกษาโครงการ / กิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กเยาวชน และครอบครัวของศาล เยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตางๆ ทั้ง 9 ภาคไดจําแนกการศึกษาเปน 3 สวน คือ
1. การศึกษาเชิงสถิติของกิจกรรมของศาลทั่วประเทศ
2.
การศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมรายภาค
3.
การสรางสรรคกิจกรรมเชิงรุก
4.1 การศึกษาเชิงสถิติของกิจกรรมของศาลทั่วประเทศ
ไดจําแนกตามรายภาค และประเภทของกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยการจัดหมวดหมู ประเภท
โครงการ/ กิจกรรม แสดงจํานวนศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละภาคที่สงรายงานผลการดําเนินงานที่ใช
ในการศึกษา นําเสนอในแผนภูมิประกอบรายงาน
การศึกษาเชิงสถิติไดจําแนกประเภทโครงการ / กิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว 9 ภาคทั่ว
ประเทศ (ตามรายงานที่ไดรับ) ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
45 กิจกรรม
2. กิจกรรมแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
36 กิจกรรม
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ
32 กิจกรรม
4. กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
26 กิจกรรม
5. การเสริมสรางระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิต
26 กิจกรรม
6. กิจกรรมดานอื่นๆที่มีลักษณะพิเศษ
18 กิจกรรม
7. การปองกันการกระทําความผิด
16 กิจกรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งศาล เยาวชนและครอบครัว กลางและศาล เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาง ๆ ใน 9 ภาคทั่วประเทศใหความสําคัญกับกิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมจะเปนหลักพื้นฐานใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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โครงการ / กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนโครงการที่มีการดําเนินงานมากเปนอันดับ
แรกของศาลเยาวชนและครอบครัว ในแตละภาคจะมีชื่อโครงการที่แตกตางกันออกไป และมีเนื้อหาที่มุงใช
หลักศาสนาเปนเครื่องมือกลอมเกลาจิตใจและพฤติกรรม อาทิ
- โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการอุปสมบทหมู โครงการบรรพชา
- สุขกายสุขใจไดธรรมะ ธรรมนําสุข
- โครงการหลักธรรมนําชีวิต
- โครงการศาสนบําบัด โครงการคืนลูกรักดวยหลักศาสนา (ดาวะห) เปนตน
ลําดับที่ 2 เปนกิจกรรมแกไขปรับปรุงพฤติกรรม พัฒนาความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ/MQ ที่มุง
แกไขปรับปรุงพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มีความรับผิดชอบ รูจักคิดบวก หรือ
สรางสรรค รวมทั้งการมีเปาหมายของชีวิต โครงการในลักษณะนี้มีชื่อโครงการตางกัน เชน
- โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ/MQ
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ ซึ่งมีการดําเนินงานในศาลเกือบทุกภาค
- โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
- คายพัฒนากาย จิต สังคม คายอุนใจรัก
- โครงการเติมฝนปนใจใสเยาวชน เปนตน
ลําดับที่ 3 คือกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งมีการดําเนินงานในศาลจังหวัดในภาคตางๆถึง 8 ภาค
ในจํานวนทั้งหมด 9 ภาค แสดงใหเห็นถึง การตระหนักถึงการเสริมสรางองคความรูดานวิชาชีพใหเด็กและ
เยาวชนเพื่อใหนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคมอยางสุจริตตอไป โครงการดานพัฒนาทักษะอาชีพ
เปนโครงการแนวใหมเชิงรุก และมีขอดีคือ เด็กและเยาวชนไดฝกฝนปฏิบัติจริง และมีองคความรูดวย ทําให
ไมนาเบื่อ และไดประโยชนพรอมกัน โครงการดังกลาวไดแก
- โครงการสานฝนสูอาชีพ สวนเกษตรเรียนรู
- กิจกรรมทําขนมไทย ดอกไมประดิษฐ
- โครงการเสริมสรางอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
- โครงการนวดคลายเสน เจียระไนเพชร
- โครงการฝกอาชีพ ดานผาบาติก และการเกษตร เปนตน
ลําดับที่ 4 เปนกิจกรรมดานพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งมี
ลักษณะมุงเนนการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ เสริมสรางระเบียบวินัยของชีวิต มีการ
ดําเนินงานทั้งในศาลฯกลางและศาลฯจังหวัดในทุกภาค โครงการดังกลาวมีอาทิ เชน
- โครงการคายครอบครัวอุนใจไดลูกหลานคืน
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝกระเบียบวินัยเพื่อเยาวชน
- โครงการบูรณาการสรางเสริมสวัสดิภาพเด็ก
- โครงการคายพัฒนา กาย จิต สังคม คายพลังอินทรีย
- โครงการสนับสนุนการแกไข ฟนฟู และโครงการญาลันนันบารู เปนตน
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นอกจากนี้กิจกรรมพื้นฐานในการแกไข บําบัด ฟนฟูดังไดกลาวมาขางตนแลว ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภาคตางๆไดใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเชิงรุก ที่มุงปองกันการกระทําความผิด ทั้งนี้
เพื่อลดจํานวน หรือความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะกระทําความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่มุงเสริมสรางองคความรู ดานอนุรักษสิ่งแวดลอม และดานสังคม มีโครงการตาง ๆ อาทิ
- โครงการปองกันการกระทําความผิด “ รูกอนผิด คิดกอนหลงทาง ”
- โครงการบรรยายกฎหมายชุมชน เผยแพรความรูทางกฎหมาย
- โครงการปลูกปาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชายหาดสะอาดสวยใส
- โครงการคืนคนดีสูสังคม
- โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
4.2 การศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมรายภาค
การศึกษาวิเคราะหโครงการ / กิจกรรมแกไขบําบัดฟนฟูของศาลจังหวัดในภาคตางๆโดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑสําคัญคือ เนื้อหาของกิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้ง
เกณฑอื่นๆที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนําเสนอโครงการ / กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่เดน สรางสรรค และมีผลดี
ตอเด็ก เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และรวมถึง ครอบครัว และชุมชนดวยเชนกัน
ในการศึกษาโครงการ / กิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวรายภาคพบวา มีโครงการ /
กิจกรรมที่มีลักษณะเดนในดานเนื้อหาสาระของกิจกรรมที่เปนประโยชน การเขาถึงกลุมเปาหม ายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งประโยชนและผลสัมฤทธิ์ของโครงการและกิจกรรมที่ตรงและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจกรรมแกไขบําบัดฟนฟูของศาลเยาวชนและครอบครัว
ผลการศึกษาโดยรวมสรุป
4.2.1 ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกภาคใหความสําคัญกับโครงการแกไข บําบัด ฟนฟูดานคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งยึดหลักทางศาสนาเปนสาระสําคัญ โครงการเสริมสรางระเบียบวินัยและพัฒนาคุณภาพ และ
โครงการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวซึ่งจะเปนเกราะ หรือภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนมิใหกระทํา
ความผิด โครงการหลักที่มีดําเนินการในทุกภาคไดแก โครงการคายคุณธรรม โครงการครอบครัวอุนใจได
ลูกหลานคืน โครงการบรรพชาสามเณร เปนตน
4.2.2 ศาลเยาวชนและครอบครัวหลายภาคมีแนวคิดเชิงรุก จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว เพื่อใหความรูที่เปนประโยชนตอเยาวชน เชนการใหความรูดานกฎหมาย ดา นภาษาตางประเทศ
เปนตน โดยเนนกลุมเปาหมายเยาวชนที่เปนนักเรียนในโรงเรียนและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อใหเด็ก
เยาวชน ตระหนักถึง การกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเปนการปองกันกอนการกระทําความผิด ตัวอยางกิจกรรม
ไดแก โครงการปลอดภัยดวยวินัยจราจร (ภาค 7) โครงการเผยแพรความรูทางก ฎหมาย (ภาค 5) โครงการ
พัฒนาศักยภาพทางภาษา (ภาค 2)
4.2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในศาลเยาวชนและครอบครัวมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ใน
ภาคตางๆถึง 8 ภาคในจํานวน 9 ภาค และมีจํานวนกิจกรรมรวมกันมากเปนลําดับที่สามรองจากกิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมดานการแกไขปรับปรุงพฤติกรรม แนวโนมในสวนนี้สะทอนถึงวิสัยทัศนของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ใหความสําคัญและเห็นถึงประโยชนของกิจกรรมสรางอนาคตดวยการพัฒนา
ทักษะอาชีพซึ่งเปนแนวทางเสริมสรางศักยภาพใหแกเด็ก เยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมที่ไดปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมเปนคนดีแลว สามารถนําความรู ประสบการณในสวนนี้ไปปรับใชประกอบอาชีพและกลับคืนสู
สังคมอยางเปนปกติสุข และมั่นคง ในการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวแตละจังหวัด จะพิจารณากําหนด
เนื้อหาของหลักสูตรแตกตางกันตามลักษณะสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัด เชน การอบรมดาน
ผาบาติก การปลูกผักเกษตรอินทรีย(ภาค 8) อาชีพชาง (ภาค 1) และการนวด (ภาค 9) เปนตน
4.2.4 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดในหลายภาคใหความสําคัญกับมิติของสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม โดยจัดโครงการกิจกรรมดานสังคม อาทิ. โครงการจิตอาสา(ภาค 5) โครงการอาสาสมัครฉุกเฉิน
(ภาค 6) โครงการสรางเครือขายชุมชน (ภาค 6) และโครงการปลูกปาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(ภาค 2) และ
โครงการชายหาดสะอาดสวยใส (ภาค 8) เปนตน
4.2.5 ในบางภาคศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดไดรวมมือกันจัดกิจกรรม แกไข บําบัด ฟนฟู
เพื่อใหมีเด็ก เยาวชน กลุมเปาหมายเขารวมการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมมากขึ้น การประสานความรวมมือ
กันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคนั้นๆ มีผลดี เปนการขยายจํานวนเด็ก เยาวชน เขารวม
กิจกรรม
4.3 แนวคิดสรางสรรคกิจกรรมเชิงรุก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในแตละภาคมีการดําเนินกิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟูในดานตางๆ
ที่หลากหลายโดยใหความสําคัญกับกิจกรรมหลักดังไดกลาวมาแลวขางตนเพื่อเปนพื้นฐานในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว นอกจากนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาคตางๆยังไดพัฒนา
กิจกรรมในรูปแบบใหมใหมปรับเพิ่มเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสอดคลอง
กับบริบททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และปจจัยแวดลอมอื่นๆ ตัวอยางกิจกรรมที่นาสนใจในแตละภาค
มีดังนี้
ภาค 1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจังหวัดปทุมธานี ,ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ,
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“
โครงการศูนยไกลเกลี่ย ขอพิพาทในสถานศึกษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ”
เริ่มดําเนินงานในป พ.ศ. 2553 เปนการนํารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในศาล ไปใชในการแกไขขอ
พิพาท/ปญหาของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เปนการปลูกจิตสํานึกแกเด็กและเยาวชนใหรูจักการแกไข
ปญหาความขัดแยงดวยการพูดคุย ดวยกระบวนการไกลเกลี่ยในสถานศึกษา จัดตั้ง “ศูนยประนอมรุนเยาวใน
สถานศึกษา” ระดับมัธยมศึกษา
ภาค 2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
“โครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จันทบุรี”
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จันทบุรีไดนําเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงานที่
ศูนยการศึกษา ดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง (บานจํารุง) จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรผสมผสาน การดูแลสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงการดํารงชีวิตอยางมี
เหตุผลและพอสมควร ใหสามารถดูแลตนเองไปพรอมๆกับดูแลสิ่งแวดลอมดวย เรียนรูการเปนผูใหตอบแทน
สังคม

19
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
“โครงการจิตอาสาบริการชวยเหลือผูปวยในโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก” เปลี่ยนบทบาทเด็ก
เยาวชนจากผูรับเปนผูให เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความทุกขของผูอื่น ทําใหเขาอกเขาใจผูอื่นมากขึ้นขณะเดี
ใน ยวกัน
จะตระหนักถึงคุณคาของตนเองในการชวยเหลือผูอื่นเปนกาวแรกที่ดีในการพัฒนาตนเองในอนาคต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว
“โครงการเยาวชนอาสา พัฒนาวัดสะอาด” เปลี่ยนบทบาทเด็ก เยาวชนจากผูรับเปนผูให เด็กจะได
ตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพของตนเองในการชวยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคม สิ่งแวดลอมใกลตัวใหดีขึ้นได
เปนกาวตอไปที่จะพัฒนาตนเองในอนาคต
ภาค 3
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
“โครงการรับรายงานตัวเด็กและเยาวชนเคลื่อนที่” ผูใหคําปรึกษาประจําศูนยใหคําปรึกษา และ
เจาหนาที่ ศาลเยาวชนปละครอบครัวจังหวัดยโสธร ออกพื้นที่เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ทั้งนี้มีผลดีในการลด
ปญหาการเดินทางมาศาล และลดคาใชจายในสวนนี้ได ทําใหประชาชนไดรับประโยชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวศรีสะเกษ
“โครงการชวยเหลือผูปวยอุบัติเหตุ” โดยนําเด็ก เยาวชนที่ถูกฟองและอยูระหวางพิจารณาพิพากษา
คดีความผิดตอชีวิต/รางกาย โดยประมาทหรือพระราชบัญญัติขนสงทางบกหรือคดีเสพขับ รุนละไมเกิน 10
คนไปชวยเหลือผูปวยอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลซึ่งทํา MOU ไวกับศาลเยาวชนและครอบครัวศรีสะเกษ โดยมี
เจาหนาที่ตึกอุบัติเหตุเปนพี่เลี้ยง และใหโรงพยาบาลแจงผลการดําเนินงานแกศาล เปนโครงการที่แกไข
ปญหาไดตรงประเด็น มีการบูรณาการกับหนวยงานภายนอกคือโรงพยาบาลซางทํา MOU กับศาลเยาวชน
และครอบครัวศรีสะเกษและยังมีบริษัทเอกชนใหการสนับสนุน
ภาค 4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
“
โครงการบูรณาการเสริมสรางสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
รวมกับเครือขายและระบบติดตามประเมินผลในทองถิ่น” เพื่อเสริมสรางประสานความรวมมือภาคีเครือขาย
สําหรับรองรับการสงตัวเด็กและเยาวชนที่ตองไดรับการบําบัด แกไข ฟนฟู ใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่เหมาะสมตามกฎเกณฑของสังคมเพื่อสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดคิดดวยตนเองใน
การปรับเปลี่ยนเรียนรูพฤติกรรมใหไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถใชชีวิตในสังคมปกติได และติดตาม
พฤติกรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวไมใหหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา สรางภูมิคุมกันกับการสุมเสี่ยงตอการ
กระทําความผิดและเพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของกับการกระทํความผิ
า ด
ของเด็กและเยาวชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนผูกระทํ
ความผิ
า ด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ
“โครงการปลูกพืชไรดินเพื่อชีวิตที่พอเพียง ” เพื่อใหเด็กและเยาวชน ผูปกครอง ตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชชีวิตที่พอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และผูปกครองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกพืชไรดินในพื้นที่ที่จํากัดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเพื่อเปนแนวทาง
ในการแกไข บําบัด ฟนฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
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ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
“โครงการประสานความรวมมือเพื่อแกไข บําบัด ฟนฟู และติดตามเด็กและเยาวชน” เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนที่ศาลสั่งตามมาตรา 90 มาตรา 132 วรรคหนึ่ง และที่ศาลมีคําพิพากษาใหคุมความประพฤติ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมโดยศาลไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกองบังคับการ กองกําลัง
รักษาความสงบเรียบรอย จังหวัดมหาสารคาม ในการติดตามพฤติกรรม และตรวจปสสาวะของเด็และเยาวชน
ก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
“โครงการเติมพลัง สรางฝน สูวันใหม ” เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน เพื่อใหเด็ก และเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการตั้งเปาหมายในชีวิตใหสามารถวางแผนในอนาคตตอไป
ได เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถสรางความเขมแข็งและประคับประคองตนเองไมใหหวนกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ําอีก
ภาค 5
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
“โครงการจิตอาสาบริการชวยเหลือผูปวย” เพื่อใหเด็กเยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพความ
เจ็บปวยของบุคคลทุกเพศทุกวัย และมีจิตสํานึกในผลการกระทําของตนเองที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีงามและเห็นคุณคาชีวิตของตนเองและผูอื่นแกเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมาย เพื่อให
เด็กและเยาวชนรูจักการดูแลตนเองใหปลอดภัยและสามารถนําความรูประสบการณไปชวยเหลือบุคคลอื่นได
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
“โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "รอยเรียง เคียงศิลป ไมสิ้นอาชีพ"” เพื่อใหเด็กเยาวชน
ที่อยูในกระบวนการพิจารณาของศาลตระหนึกถึงความสําคัญของการใชเวลาวางและการทํางานใหเกิด
ประโยชนจะมีสวนชวยในการนําพาชีวิตใหหางไกลจากสิ่งที่ไมดีอื่นๆ เชนยาเสพติด การพนัน อบายมุข อื่น ๆ
เพื่อสงเสริมทักษะความรูดานอาชีพใหแกเด็กและเยาวชนที่อยูในกระบวนการพิจารณาของศาล
เพื่อเสริมสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร
“โครงการหนึ่งกําลังใจเพื่อวันใหมของนอง”เพื่อใหคําปรึกษาเด็กและเยาวชนที่อยูระหวางฝกอบรม
ตามคําพิพากษาของศาล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ติดตามดูแลสงเคราะหและสนับสนุนใหกําลังใจแกเด็ก
และเยาวชนระหวางฝกอบรมใหแรงบันดาลใจในการใชชีวิตที่ถูกตอง เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของเด็ก
และเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
“โครงการบริการปรึกษาทางโทรศัพทหรือสายดวนการปรึกษาเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ”
เพื่อพัฒนาระบบการบริการใหคําปรึกษาในคดีอาญา เด็ก เยาวชน ที่เขาสูกระบวนการของศาลเพื่อปองกัน
การกระทําความผิดซ้ํา เพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา และการติดตามคดีคุมครองสวัสดิภาพ
ภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
“โครงการอาสาสรางสุข” นําเด็กและเยาวชนเปนจิตอาสาชวยเหลือผูปวยในโรงพยาบาลพิจิตร
เปลี่ยนเด็ก เยาวชนจากผูรับเปนผูให เด็ก เยาวชนจะไดเรียนรูถึงความรูสึกและเขาอกเขาใจผูอื่นมากขึ้น ใน
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ขณะเดียวกันเด็ก เยาวชนจะไดรับความสุขจากการเปนผูใหรูคุณคาของตนเอง และนําไปสูการพัฒนาตนเองได
อยางยั่งยืนในอนาคต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
“โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเพื่อเปนอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน” เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเด็กและเยาวชนมีจิตอาสา มีทักษะที่จะใหความชวยเหลือดานการแพทยฉุกเฉินที่ได
มาตรฐาน เปนการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ โดยเปลี่ยนเด็ก เยาวชนจากผูรับเปนผูให เด็ก
เยาวชนจะไดเรียนตระหนักถึงคุณคาของตนเองจากการชวยเหลือผูอื่นและสังคม พรอมทั้งเพิ่มทักษะในการ
ใชชีวิตไดอยางปลอดภัย นําสิ่งที่ไดประสบและเรียนรูไปพัฒนาตนเองในอนาคต
ภาค 7
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
“โครงการประสานความรวมมือกับกลุมเครือขายทางสังคมเด็ก เยาวชนและครอบครัวรวมกันทํา
ความดีเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวไดทําความดีเพื่อสังคม ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกวัด ใหเด็ก เยาวชน และครอบครัวได
เรียนรูบทบาทการเปนผูให ตระหนักถึงคุณคาของตนเองในการตอบแทนสังคมสิ่งแวดลอมใกลตัวเพื่อความ
พรอมในการกลับมาพัฒนาตนเอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
“
โครงการถนนปลอดภัยดวยวินัยจราจร ” เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร เพื่อแกไขปญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งอาจเกิดจากความ
ประมาทหรือความไมรูในกฎระเบียบวินัยการจราจร อีกทั้งเปนการปลูกฝงจิตสํานึกและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน เพราะกฎจราจรคือกฎแหงความปลอดภัย ถนนปลอดภัยดวยวินัยจราจร
กิจกรรมอบรมใหความรูในกฎจราจร บําเพ็ญสาธารณประโยชนดวยการตีเสนจราจร
ภาค 8
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
“โครงการคัดแยกและทําลายประวัติหรือบัญชีประวัติการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนออก
จากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติอาชญากร” โดยทางศาลเยาวชนและครอบครัวกระบี่สงรายชื่อเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดําเนินคดีและศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการแกไข บําบัด ฟนฟูกอนมีคําพิพากษาตามมาตรา 90 และ
มาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อคัดแยกและทําลายประวัติหรือบัญชีประวัติการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติอาชญากรตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่ง
เปนโครงการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตรงกับสภาพปญหาที่เด็กและเยาวชนซึ่งพนคดีไปแลวประสบอยู
ภาค 9
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
“โครงการการสรางและพัฒนาเครือขายชุมชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ประเภทผูนํา
ชุมชน” เปนโครงการที่บูรณาการในการทํางานโดยดึงชุมชนเขามารวมรับผิดชอบเอาใจใสดูแลเด็กและเยาวชน
ซึ่งนาจะปองกันการกระทําผิดซ้ําไดเปนอยางดี
...............................................................................
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บทที่ 5
สรุปและวิเคราะห
5.1 สรุป/วิเคราะห
การศึกษากิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัว
ทั่วประเทศในบทที่ 3 และบทที่ 4 พบวา ศาลเยาวชนและครอบครัวไดจัดทําโครงการ / กิจกรรม แกไข
บําบัด ฟนฟูตางๆ โดยยึด “เด็กและเยาวชนเปนศูนยกลาง”
กิจกรรม แกไข บําบัด ฟนฟูของศาลเยาวชนและครอบครัว มีลักษณะเนื้อหา การวิเคราะหประเด็น
ปญหาซึ่งเปนสาเหตุแหงการกระทําความผิดรวมทั้งปจจัยสําคัญตอการจัดทําโครงการ/กิจกรรม แกไข บําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนอยางเหมาะสม ในภาพรวม กิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟู อาจจําแนกตามหลักการ
ดําเนินงานดังนี้
5.1.1. กลุมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน เปน
กิจกรรมระยะสั้น โดยยึดแนวทางสําคัญ 3 ประการคือ
ก. หลักคําสอนทางศาสนา เนนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมเพื่อบมเพาะชําระจิตใจ
และการดําเนินชีวิต โครงการกิจกรรมดานนี้ไดแก
- โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการบรรพชาสามเณร
ข. หลักทางดานจิตวิทยา เปนการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ดวยกระบวนการคิด
วิเคราะหเพื่อสรางความเชื่อมั่น ตระหนักรูคุณคาของตนเอง มีเปาหมายชีวิต รูจักวิธีแกปญหาโดยไมพึ่งยา
เสพติด หรือเพื่อน รวมทั้งการเสริมสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว และการอยูรวมกันในสังคม กิจกรรม
ในกลุมนี้ไดแก
- กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณและเสริมสรางคุณธรรม (EQ/MQ)
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ
ค. หลักการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มุงพัฒนาทักษะการใชชีวิตในองครวม เนนการเสริมสราง
ระเบียบวินัยในชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาและอุปสรรค ตางๆ ตลอดจนเสริมสรางความรัก ความ
เขาใจ และความสัมพันธอันดีในครอบครัว ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนเมื่อกลับคืนสูสังคมอยางเปน
ปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการในกลุมนี้ไดแก
- โครงการครอบครัวอุนใจไดลูกหลานคืน
5.1.2 กิจกรรมการบําบัด ฟนฟูรางกายและจิตใจ
เปนมาตรการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยา (Rehabilitation Justice) ศาลเยาวชน
และครอบครัวคํานึงถึงเด็ก เยาวชนกลุมที่มีปญหาความผิดปกติ ความบกพรองดานสุขภาพ รางกาย หรือ
จิตใจ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการกระทําความผิด เชน การติดยาเสพติด สมาธิสั้น หรือ ความ
บกพรองทางปญญา เปนปญหาดานสุขภาพที่ตองไดรับการรักษาเยียวยาทางการแพทย นอกจากนี้ยังมีเด็ก
เยาวชนกลุมที่มีแนวโนมจะปรับตัวเขาสูสังคมตามปกติได หากมีโอกาสกลับเขารับการศึกษาเพิ่มเติมจนจบ
ภาคบังคับเปนอยางนอย “ในระบบปด” ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควร ดังนี้
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- โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สําหรับเด็ก และเยาวชนที่มีปญหาดานสุขภาพทางรางกาย
หรือจิตใจ ตองเขารับการรักษาเปนผูปวยใน
- โรงเรียนฟาใสวิทยา สําหรับเด็ก และเยาวชนกลุมที่ควรไดรับการศึกษาตอในโรงเรียนประจํา
เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1.3 กิจกรรมกลุมการพัฒนาทักษะอาชีพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีแนวโนมการจัดกิจกรรมในดานการพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น เปน
กิจกรรมเชิงรุกที่เปนสําหรับเด็ก เยาวชนสวนใหญที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับ ขาดพื้นฐานความรูที่จะ
ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง เปนที่นาสังเกตวา ศาลเยาวชน และครอบครัว ในแตละจังหวัดที่
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ จะนําวิถีชีวิตทองถิ่นของจังหวัดมาเปนเนื้อหาของกิจกรรม เชน การสอน
เทคนิคการมัดยอมผาบาติก เปนตน
5.1.4 กิจกรรมเชิงสรางสรรค ศาลเยาวชนและครอบครัว ไดนําแนวคิดใหมเชิงรุกมาเปนโครงสราง
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ปลูกฝง บมเพาะ เด็กและเยาวชน และสรางจิตสํานึกอันดีใหเห็นคุณคา
ของการทําประโยชนตอสังคมและสวนรวม โดยเฉพาะสังคมที่เอื้ออาทรตอผูดอยโอกาส ( Caring Society)
กิจกรรมในลักษณะนี้นอกจากจะมีเนื้อหาที่เปนสารประโยชนแลว ยังเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีใหแกเด็ก
กิจกรรมเชิงรุกมีแนวคิดหลายดาน อาทิ
- การใหองคความรูดานตางๆแกเด็ก เยาวชน และชุมชนที่เกี่ยวของ
- กิจกรรมดานสังคม ชุมชน และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
- ดานสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม เปนตน
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 การพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ชวยในการจัดกิจกรรมเชิง Edutainment โดย
บูรณาการมิติของเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนกับรูปแบบของกิจกรรมที่ใชสื่อสารสนเทศเขามาเสริมเพื่อดึงดูด
ความสนใจของเด็กและเยาวชน
5.2.2 โครงการกิจกรรมเพิ่มพูนองคความรูในดานตางๆที่มีประโยชน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู
พื้นฐานในดานตางๆ เชนดานกฎหมาย สุขภาพอนามัย การรูเทาทันสื่อ เพื่อการใชสื่อสมัยใหมอยางมี
ประโยชน รวมทั้งภัยสังคมที่มาในรูปแบบใหมๆ เปนตน
5.2.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการรวมมือกันจัดกิจกรรมแกไข บําบัด ฟนฟู
5.2.4 ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการในการวางแผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรมตางๆใหมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
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