โครงการ
“แนวทางการใชมาตรการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 และ มาตรา 132”
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณในการใหความคุมครองสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน สตรี และ
บุคคลในครอบครัว รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กตลอดจนอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิตอ
สตรีในทุกรูปแบบ ดังปรากฏความตามมาตรา 119 ที่ไดบัญญัติไววา “ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มี
ขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว คํานึงถึง
สวัสดิการและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งควรไดรับการฝกอบรม สั่งสอน สงเคราะหใหกลับตัวเปน
พลเมืองดียิ่งกวาการที่จะลงโทษ และในการพิจารณาคดีนั้น ใหศาลคํานึงถึงบุคลิกลักษณะสภาพรางกาย
และสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกตางกันเปนคนๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณเฉพาะเรือ่ งแมเด็กหรือเยาวชนนัน้
จะไดกระทําความผิดรวมกัน” ทั้งยังไดกําหนดบทบัญ ญัติเกี่ยวกับการใชมาตรการพิเศษในการแกไข
บําบั ด ฟ น ฟู เด็ กหรื อเยาวชนไว ตามมาตรา 90 และมาตรา 132 เพื่ อเป น มาตรการพิ เศษในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมทั้งการแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย
ปจจุบัน ศาลเยาวชนและครอบครัว ไดนํามาตรการพิเศษตามมาตรา 90 และ 132
มาใช แตยังขาดภาคีเครือขายที่จะรวมแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กหรือเยาวชนที่ตอเนื่อง สงผลใหการใช
มาตรการพิเศษยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงเห็นควรจัด
โครงการ “แนวทางการใชมาตรการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 และ มาตรา 132” เพื่อรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการใช
มาตรการพิ เศษ ตามมาตรา 90 มาตรา 132 ของศาลเยาวชนและครอบครั ว ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร
ตลอดจนหาแนวทางหรื อ รู ป แบบการใช ม าตรการพิ เศษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมทั้งการแกไขเยียวยาความเสียหาย เพื่อใหเด็กหรือ
เยาวชนในคดีอาญาสามารถพัฒนาตนเอง มิใหกระทําความผิดซ้ํา และอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม
ไดอยางปกติ สมดังเจตนารมณของกฎหมายตอไป

-22. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถใชมาตรการพิเศษ ตามมาตรา 90 มาตรา
132 ได อย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อการแกไข บํ าบั ด ฟ น ฟู เด็ กหรื อเยาวชน ตลอดจนอํ านวยความ
ยุติธรรมแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดอยางมีประสิทธิผล
3. ตัวชี้วัดวัตถุประสงคของโครงการ
3.1 คูความและผูที่เกี่ยวของกับคดีเยาวชนและครอบครัวมีความเชื่อมั่นในการอํานวย
ความยุติธรรม การใชสิทธิภายใตกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.2 เด็ ก และเยาวชนในคดี อ าญา ร อ ยละ 100 ได รั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเข า สู
กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูตามที่กฎหมายบัญญัติ
4. เปาหมายของโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีระบบสนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ที่มีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดเปาหมายของโครงการ
ผูเขารวมโครงการสามารถใชมาตรการพิเศษ ตามมาตรา 90 และมาตรา 132 ในการ
แกไข บําบัด ฟนฟูเด็กหรือเยาวชน ตามอํานาจหนาที่ไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่สงเด็กหรือเยาวชนไปแกไข บําบัด ฟนฟู
6.2 บรรยายและอภิปรายรวม
6.3 การประชุมกลุมยอย (Focus Group)
6.4 นําเสนอ และสรุปผลโครงการ

-37. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันจันทรที่ 24 – วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
8. สถานที่ดําเนินงาน
โรงแรมเวลคัม เวิลด บีช รีสอรท แอนด สปา จอมเทียน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
9. ผูเขารวมกิจกรรม
9.1 ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ผูพิพากษาหัวหนาคณะฯ ผูพิพากษาหัวหนาคณะ
ชั้นตนฯ และผูพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร จํานวน 103 คน
9.2 นักจิตวิทยาในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร จํานวน 82 คน
9.3 ผูสังเกตการณและเจาหนาที่โครงการ จํานวน 15 คน
10. งบประมาณ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)
จํานวน 40,000 ดอลลารสหรัฐ
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถใชมาตรการพิเศษ ตามมาตรา 90 มาตรา 132 ได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กหรือเยาวชน ตลอดจนอํานวยความยุติธรรมแกเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดอยางมีประสิทธิผล
12. ที่ปรึกษาโครงการ
12.1 นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ
12.2 นางปารณี มงคลศิริภทั รา
12.3 นางกฤษณา รัตนาสิน
12.4 นางนริสรา ศรีภิรมย รางแดง
12.5 นายพีระพัฒน มหาโพธิกุล
12.7 นางเข็มทอง เกตุหลิม

อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง

