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บทคดัย่อ 

เด็กและผู้ใหญ่ที่กระทาํความผิดน้ันมีความแตกต่างกันทั้งในเร่ืองวุฒิภาวะ การ

ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบที่เกี่ยวเน่ืองจากการกระทาํผิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กในช่วงวัยรุ่นซ่ึง

ร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ถ้าสงัคมเข้าไปจัดการกบัเดก็กระทาํผิดเช่นเดียวกบั

ผู้ใหญ่ กเ็ป็นการทาํลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าโดยไม่จาํเป็น และการจัดการกบัปัญหาเดก็กระทาํ

ผิดโดยการควบคุมตัวเดก็จาํนวนมากในสถานพินิจน้ันเป็นการตัดโอกาสเดก็ออกจากสังคมโดย

ปกติ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์า

หันเหเดก็และเยาวชนที่กระทาํความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งฟ้ืนฟูแก้ไขเดก็

หรือเยาวชนที่กระทาํผิดไปด้วย มากกว่าที่จะนาํเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพ่ีอหันเหเดก็ออกจาก

กระบวนการยุติธรรม 

ปรากฏว่าประเทศไทยมีกฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธี

ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนไว้อย่างกว้างๆ กฎหมายที่กาํหนดวิธดีาํเนินคดีเดก็และเยาวชนที่

กระทาํความผิดและทาํให้สามารถจัดประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนได้ คือ พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 โดยมี

บทบัญญัติมาตราที่สาํคัญที่สนับสนุนให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ได้แก่ มาตรา 63 

ซ่ึงปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 ขึ้ น จึงทาํให้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ถูกยกเลิก ซ่ึงกฎหมายฉบับใหม่ได้มีการเพ่ิม

หมวดมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาที่เป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หันเห

เดก็และเยาวชนที่กระทาํความผิดไม่ร้ายแรงให้มิต้องถูกดาํเนินคดีในช้ันศาล อนัจะทาํให้มีประวัติ

ติดตัว โดยกาํหนดให้นาํการจัดทาํแผนแก้ไข บาํบัดฟ้ืนฟูมาใช้แทนการดาํเนินคดีอาญาในช้ันก่อน
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ฟ้อง ซ่ึงได้กาํหนดตัวบุคคลที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน โดย

คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุที่เดก็และเยาวชนได้รับและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาเป็น มาตรการทางเลือกที่ใช้กระบวนการ

จัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูในคดีที่พิจารณาแล้วเหน็ว่าเดก็หรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้

โดยไม่ต้องฟ้อง ภายใต้หลักเกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนดเพ่ือการแก้ไขปรับเปล่ียนความประพฤติของ

เดก็หรือเยาวชน การบรรเทาผลร้าย ทดแทนหรือชดเชยความเสียหาย สร้างความปลอดภัยหรือ

ความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคม และเสนอแผนดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณา เป็นการให้

อาํนาจผู้อาํนวยการสถานพินิจเป็นผู้มีบทบาทในการเร่ิมต้น โดยเหน็ว่าเดก็หรือเยาวชนน้ันอาจ

กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทาํแผนแก้ไข บาํบัดฟ้ืนฟู เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง

เดก็หรือเยาวชน และแก้ไขปรับเปล่ียนตามความประพฤติของเดก็หรือเยาวชน บรรเทา ชดเชย

ความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้วเสนอความเห็น

ประกอบแผนแก้ไขบาํบัด ฟ้ืนฟูต่อพนักงานอยัการเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบหรือไม่เหน็ชอบด้วยกบั

แผนแก้ไขบาํบัด ฟ้ืนฟู ในการทาํความเห็นว่าควรดาํเนินคดีต่อพนักงานอัยการ โดยการเสนอ

ความเหน็ประกอบแผนแก้ไขบาํบัด ฟ้ืนฟูของผู้อาํนวยการสถานพินิจน้ีเองที่สามารถนาํเอาประชุม

กลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้เป็นตัววัดหรือเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาการทาํคาํสั่งของ

พนักงานอัยการ หากเหน็ว่าเดก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เพ่ือส่งให้พนักงานอยัการทาํคาํสั่งไม่

ฟ้องอกีทหีน่ึง วิธีการดังกล่าวถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความร่วมมือกนัของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงถือเป็น

ขั้นตอนก่อนฟ้องที่สามารถหันเหเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยที่เด็กยังไม่ต้องเข้าสู่

กระบวนการทางศาล  

แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงเร่ืองการประชุมกลุ่มไว้ชัดแจ้งให้เหมาะสมกับ

บริบทของสงัคมไทย จึงยังเป็นกระบวนการที่ยังไม่สามารถปฏบิัติให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนัได้ 

อกีทั้งยังต้องคาํนึงในบุคคลที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไข บาํบัด ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนเป็นไป

ตามเจตนารมณข์องกฎหมายหรือไม่ ในทางปฏบิัติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการ

อย่างถ่องแท้ ตลอดจนมีการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการประชุมกลุ่ม

ครอบครัวที่ประเทศไทยนาํมาปรับใช้กบัการกระทาํความผิดของเดก็เพ่ือฟ้ืนฟูและแก้ไขเดก็ให้มี

ความสาํนึก และเพ่ือให้กลับตนเป็นคนดีน้ันมีข้อดีแต่การนํามาใช้ยังติดขัดในทางปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดการประสานงานระหว่างองค์กรที่จะทําให้การประชุมกลุ่ม

ครอบครัวเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเม่ือนําไปใช้ ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทาํการวิเคราะห์ปัญหามาตรการ

พิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟู

ในช้ันก่อนฟ้องดังจะกล่าวต่อไป 
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1.  บทนาํ 

ประเทศไทยได้นาํเอามาตรการวิธีประชมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในมาตรการ

พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา เพราะเห็นว่าเป็นผลดีและมีความเหมาะสมกับบริบทของ

สงัคมไทยซ่ึงมีลักษณะครอบครัวขยาย มีความสมัพันธ์ต่อชุมชุนที่อยู่อาศัยไปในทางที่มีความเอื้อ

อาทร ถ้อยทถ้ีอยอาศัย ช่วยเหลือเจือจุนกนัในระแวกชุมชนที่อยู่อาศัย ซ่ึงในระหว่างชุมชนจะมีการ

ดูแลของผู้นาํชุมชนกับผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนน้ัน ดูได้จากหากผู้นาํชุมชนมีความเข้มแขง็และมี

ความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีกันในชุมชน จะไม่ค่อยพบอาชญากรรมร้ายแรงและหากเดก็

หรือเยาวชนที่กระทาํความผิดเม่ือได้ปฏบิัติตามแผนแก้ไขครบถ้วนแล้วกลับคืนสู่สงัคมจะไม่หวน

กลับไปกระทาํความผิดซํา้อกี เพราะเม่ือเดก็หรือเยาวชนกลับเข้าสู่สงัคมแล้วผู้นาํชุมชนมีส่วนใน

การควบคุมดูแลมิให้เดก็กลับไปกระทาํความผดิซํา้อกี อกีทั้งในการกลับเข้าสู่สงัคมเดก็จาํเป็นต้อง

ได้รับการยอมรับจากสงัคมเพ่ือให้เดก็หรือเยาวชนสามารถปรับตัวให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไปซ่ึง

ในขั้นตอนดังกล่าวผู้นาํชุมชนสามารถจัดการให้เดก็หรือเยาวชนทาํกจิกรรมอนัเป็นไปในทางสงัคม

เพ่ือให้บุคคลภายในชุมชนลดความรู้สกึด้านลบและให้การยอมรับเดก็หรือเยาวชนได้ 

การดาํเนินมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาเดก็หรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาํ

ความผิดการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนเพ่ือเสนอต่อพนักงานอัยการอันเป็น

ประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนที่กระทาํความผิด กฎหมายบัญญัติให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตาม

หลัก มาตรา 87 ในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟู โดยให้ผู้อาํนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเดก็

และเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทาํความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

เข้าร่วมประชุม และหากเหน็สมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับผลกระทบจากการกระทาํความผิด หรือพนักงานอัยการด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี จะต้องจัดทาํแผน

แก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูให้แล้วเสรจ็และเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

เดก็หรือเยาวชนสาํนึกในการกระทาํ แผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจาํกดัสทิธหิรือ

เสรีภาพของเดก็หรือเยาวชนเว้นแต่เป็นการกาํหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเดก็หรือเยาวชนน้ันหรือ

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเดก็

หรือเยาวชน แผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟู อาจกาํหนดให้ว่ากล่าวตักเตือน กาํหนดเง่ือนไขให้เดก็หรือ

เยาวชนปฏบิัติ และหากจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเดก็หรือเยาวชน อาจกาํหนดให้บิดา 

มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏบิัติด้วยกไ็ด้ กาํหนดให้

ชดใช้เยียวยาความเสียหาย กาํหนดให้ทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ไม่เกิน

สามสิบช่ัวโมง หรือกาํหนดให้นาํมาตรการอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ

แก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชน อันเป็นการร่วมกันจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนที่

กระทาํความผิดโดยบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเดก็หรือเยาวชนที่กระทาํความผิดซ่ึงอยู่ในดุลพินิจ

ของผู้อาํนวยการสถานพินิจ ในการกาํหนดผู้เข้าร่วมจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนน้ีมี
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รูปแบบที่คํานึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับและเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเพราะมี

นักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห์ที่มีความเข้าใจถงึจิตใจที่เปราะบางของเดก็หรือเยาวชน  

 

2.  รูปแบบและขั้นตอนในการจดัทําแผนและคณะกรรมการในการจดัทําแผน

แกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้องในต่างประเทศ 

ประเทศแคนาดาได้นําวิธีประชมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในมาตรการพิเศษ

แทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันก่อนฟ้องคดีดําเนินการโดยตํารวจและพนักงานอัยการทาํงาน

ร่วมกัน ส่วนกระทรวงยุติธรรมของประเทศแคนาดาได้จัดทาํแนวทาง Restorative Justice 

Programs Guidelines และเผยแพร่ทางออนไลน์ ในหัวข้อ Values and Principles of  Restorative 

Justice in Criminal Matters  และ The Conflict Resolution Network เพ่ือส่งเสริมการใช้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นคดีอาญาและกาํหนดแนวทางปฏบิัติที่ดีที่สดุหลายแนวทาง 

เน่ืองจากแต่ละรัฐแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนัสามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และ

ยังได้กาํหนดคุณสมบัติของผู้ดําเนินโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ประสานงาน

โครงการที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ต้องเรียนรู้ การเตรียม

โครงการประชุมที่ดี เช่น สถานประชุม การอาํนวยความสะดวก การบันทกึการประชุม และการ

ประเมินผลโครงการ สาํหรับการให้ความรู้  การฝึกอบรม และการทาํวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามรัฐต่างๆ น้ันมีหน่วยงานเฉพาะทาํหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น The 

Centre for Restorative Justice แห่ง School of Criminology,Arts and Social Science ของ The 

Simon Fraser University ซ่ึงได้รับงบประมาณจาก The Correctional Service of Canada จะเป็น

ผู้ดาํเนินการดังกล่าว British Columbia for Community Living (BCACL) ได้จัดทาํคู่มือ 

Restorative Justice and People with Development Disabilities สาํหรับผู้ประสานดาํเนิน

โครงการ( Restorative Justice Facilitators)ได้ศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการนาํไปใช้ในทางปฏบิัติ 

แต่เน่ืองจากประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหลายมลรัฐ แต่ละมลรัฐใช้กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทแ์ตกต่างกนัไป เช่น 

รัฐ Manitoba มีโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท์ี่ศาลสามารถใช้เป็น

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดที่เป็นผู้ใหญ่แทนการจาํคุกได้ ผู้เสียหายจะได้พบกับผู้กระทาํ

ผิดเพ่ือรับคําขอโทษ รับค่าเสียหาย ช่วยผู้กระทาํผิดหาวิธีการกาํจัดความโกรธ ฝึกทักษะการ

ติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่น หรือรักษาอาการติดสรุา โดย The John Howard Society ของรัฐ Manitoba 

เป็นผู้ดาํเนินการและเป็นแหล่งทุนสาํคัญ ส่วนที่เมือง Hollow Water มีโครงการ Community 

holistic Circle Healing Programme  ที่ใช้กบัคดีความผิดทางเพศและในคดีความรุนแรงใน

ครอบครัวของชุมชนพ้ืนเมือง Aboriginal People ซ่ึงผู้กระทาํผิด ผู้เสยีหาย และชุมชนจะได้พบ
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กนั โทษของผู้กระทาํผิดคือการกล่าวคาํขอโทษผู้เสยีหายและคนในชุมชน รวมถึงมีการลงนามใน

สญัญาในการปรับปรงุพฤติกรรมในอนาคต 

รัฐ Alberta มีโครงการการประชุมของชุมชน(Community Conferencing 

Programme)ที่เยาวชนผู้กระทาํผิดจะไม่ถูกดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่จะมีบุคคลากร

ที่ผ่านการฝึกอบรมช่วยไกล่เกล่ียประนีประนอมข้อพิพาทและมีทกัษะการสื่อสารเป็นอย่างดีช่วย

โน้มน้าวให้ผู้เสยีหายและผู้กระทาํความผิดได้แสดงความรู้สกึในสิ่งที่เกดิขึ้น หาข้อสรุปเพ่ือชดใช้

และเยียวยาผลจากการกระทาํความผิดน้ัน และจะกาํหนดโทษโดยการกล่าวคาํขอโทษรวมถึงการ

ลงนามในสญัญาที่กาํหนดกจิกรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนและผู้เสยีหาย ซ่ึงจะมีหลายฝ่าย

เกี่ยวข้องกับโครงการประชุม ตั้งแต่ผู้เสียหาย  ผู้กระทาํความผิด  ครอบครัว  เจ้าหน้าที่ตาํรวจ  

และองค์กรต่างๆในชุมชน ที่เกี่ยวกบัเดก็และเยาวชน นอกจากน้ียังมีโครงการประนอมข้อพิพาท

ระหว่างผู้เสยีหายและผู้กระทาํความผิด (Victim Offender Mediation)โดย The Mediation and 

Restorative Justice Centre เป็นการประชุมเสวนาคดีการกระทาํผิดเดก็และความรุนแรงใน

ครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ซ่ึงค่อนข้างใช้เวลาในการเตรียมการประชุม  การประชุมมักจัดขึ้น

มากกว่า 1 คร้ัง (5-7 คร้ังโดยเฉล่ีย) และความสามารถของผู้อาํนวยความสะดวก (Facilitator) 

ในการดําเนินโครงการในช่วงประชุมเป็นเร่ืองสาํคัญ ซ่ึงจะต้องเกิดขึ้ นจากความสมัครใจและ

เสยีสละผ่านการฝึกอบรมด้าน Restorative Justice เป็นอย่างดี มีความพร้อมและประสบการณ ์

ต้องเตรียมข้อมูลครบถ้วนต้องสร้างความเช่ือม่ัน ลดความกดดันและความหวาดกลัวแก่ทุกฝ่าย 

สาํหรับงบประมาณการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของรัฐ Alberta จะมี Alberta 

Community Restorative Justice (ACRJ) Grant Program ร่วมกบัองค์กรต่างๆ เป็นแหล่งทุนให้

การสนับสนุนโครงการต่างๆประมาณปีล่ะ $ 350,000 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการจัดตั้งศูนย์ประชุมกลุ่มครอบครัวสาํหรับความผิดที่ผู้กระทาํเป็น

เด็กและเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาวัฒนธรรมขอโทษและให้อภัยดั้ งเดิมที่ตัด

ผู้เสยีหายจากกระบวนการประชุมเชิงสมานฉันทเ์พ่ือหาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา 

กระบวนการประชุมกลุ่มดังกล่าว เร่ิมต้นจากการที่ผู้กระทาํความผิดที่เป็นเดก็และ

เยาวชนจะต้องยอมรับความผิด ผู้ประสานงานประชุมจะพบคู่กรณีแต่ละฝ่ายเพ่ือยืนยันว่าทั้ง

ผู้เสียหายและผู้กระทาํความผิดต้องการที่จะเจรจาระงับข้อพิพาทและผลเสียหายที่เกิดจากการ

กระทําความผิดอาญา การประชุมจะเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเข้าร่วมด้วย เช่น คร ู

ผู้ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้เสยีหายและผู้กระทาํผดิ 

การประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมกันกาํหนดข้อตกลงในการเยียวยาความเสียหาย 

เช่นให้ผู้กระทาํความผิดไปฝึกอบรม ทาํงานบริการสาธารณะ รวมทั้งการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 

การประชุมสามารถจัดขึ้นได้ก่อนการดาํเนินคดีในช้ันศาลหรือระหว่างรอการลงโทษกไ็ด้ ผลของ
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ข้อตกลงเชิงสมานฉันทจ์ะถูกส่งไปยังศาลหรือศูนย์ควบคุมตัว (detention center) เพ่ือที่จะใช้

มาตรการที่กาํหนดโดยข้อตกลงเชิงสมานฉันทป์ฏบิัติต่อผู้กระทาํความผดิต่อไป 

การนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์าใช้ในศาลเยาวชนในประเทศญ่ีปุ่น การ

ประชุมกลุ่มครอบครัวแบบไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเขตจังหวัด Chiba มีกระบวนการประชุมกลุ่ม

ดังกล่าวเร่ิมต้นจากการที่ ผู้กระทาํความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะต้องยอมรับความผิด ผู้

ประสานงานประชุมจะพบคู่กรณแีต่ละฝ่ายเพ่ือยืนยันว่าทั้งผู้เสยีหายและผู้กระทาํความผิดต้องการ

ที่จะเจรจาระงับข้อพิพาทและผลเสยีหายที่เกดิจากการกระทาํความผิดอาญา การประชุมจะเปิดให้

ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเข้าร่วมด้วย เช่น ครู ผู้ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้เสียหาย และ

ผู้กระทาํความผิด โดยมีเทคนิคการดาํเนินการอย่างไม่เป็นทางการซ่ึงสามารถทาํได้ทนัท ีและเป็น

กระบวนการที่คํานึงถึงสิทธิของผู้เสียหายมากขึ้ น โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมหาทางออกที่

เหมาะสมกบัผลที่เกดิจากการกระทาํความผดิ 

จึงเหน็ได้ว่ามาตรการการประชุมดังกล่าวได้สร้างสมดุลระหว่างสทิธขิองผู้เสยีหายและ

สทิธิของผู้กระทาํความผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์ากกว่ากระบวนการขอโทษและ

ให้อภัยแบบเดิม 

ประเทศนิวซีแลนด์น้ัน หากเป็นการกระทาํความผิดที่เยาวชนกระทาํความผิดและเป็น

ความผิดที่ไม่ร้ายแรง จะได้รับการดาํเนินการโดยอาศัยอาํนาจของ Police Youth Aid แต่ถ้าเป็น

การกระทาํความผิดที่มีความร้ายแรงในระดับกลางหรือร้ายแรง เช่น ความผิดถือว่าเป็นการใช้

กาํลัง การชิงทรัพย์  วางเพลิง  ความผิดฐานข่มขืน กระทาํชาํเรา หรือความผิดเกี่ยวกบัเพศอื่นๆ 

ยกเว้นความผิดฐานฆ่าคน จะดาํเนินการเป็นเอกเทศโดยอาศัยอาํนาจตาม The Children and 

Young Persons and Their Families Act 1989 ทั้งน้ี มาตรการในการใช้การประชุมกลุ่ม

ครอบครัวเพ่ือทาํให้ผู้กระทาํความผิดที่เป็นเยาวชนซ่ึงได้กระทาํความผิดที่ไม่ร้ายแรงได้มีความ

รับผิดชอบต่อการกระทาํของเขาและให้การสนับสนุนเพ่ือให้ผู้กระทาํความผิดได้เข้ามามีส่วนใน

การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทาํของตน และผลการประชุมกลุ่มครอบครัวน้ัน จะ

ก้าวล่วงไปถงึการนาํเสนอเพ่ือให้ศาลมีแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาํผิดที่เป็นเยาวชน

ด้วย 

The Children and Young Persons and Their Families Act 1989 มาตรา 5 และ

มาตรา 208 กาํหนดหลักการและกระบวนการที่ศาลจะต้องพิจารณาดาํเนินการเกี่ยวกบัเยาวชนที่

กระทาํความผิดและการนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการกาํหนดมาตรการที่

เหมาะสมซ่ึงใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวเข้ามาให้การคุ้มครองเดก็ที่กระทาํความผิดมิให้กระทาํ

ความผดิชํา้และเบี่ยงเบนไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ผู้ศึกษาเห็นว่าในแต่ละประเทศต่างดาํเนินกระบวนการภายใต้แนวคิดกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มิได้มุ่งที่จะลงโทษเดก็หรือเยาวชนแต่ต้องการให้เยาวชนแก้ไขความผิด
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ตลอดจนเยียวยาความเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหาย ต้องการให้เดก็หรือเยาวชนกลับคืนสู่สงัคมโดยมา

เป็นทรัพยากรที่ดีเพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป ซ่ึงประเทศนิวซีแลนด์ได้เลง็เหน็ถึงประโยชน์และนาํ

การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาปรับปรุงใช้ในกฎหมายของตนเป็นประเทศแรกเป็น

ต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนาํไปศึกษาเพ่ือใช้ในประเทศของตนจะเหน็ได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์มีการ

กาํหนดขั้นตอน รูปแบบวิธีการ คณะบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาไว้

อย่างชัดเจน อีกทั้งหน่วยงานต่างๆมีความรู้ความชํานาญและทัศนะคติที่ดีต่อเดก็และเยาวชน

ในทางปฏบิัติจึงก่อให้เกดิประสทิธภิาพ ส่วนประเทศแคนนาดาจะกาํหนดหลักเกณฑข์องมาตรการ

พิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาไว้ จะมีความแตกต่างกันเร่ืองโปรแกรมของมาตรการพิเศษแทน

การดําเนินคดีอาญาที่นํามาใช้ซ่ึงแต่ละรัฐน้ันสามารถเลือกนํามาใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่

ประเภทคดี ส่วนประเทศญ่ีปุ่นแม้ว่าจะไม่ได้นําการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ใน

รูปแบบที่เป็นทางการ ด้วยวัฒนธรรมสงัคมญ่ีปุ่นเป็นประเพณีการขอโทษและการให้อภัยจึงทาํให้

คดีเลก็น้อยไม่ถูกดาํเนินการทางกฎหมาย อกีทั้งเจ้าหน้าที่ตาํรวจมีส่วนสาํคัญในการสอดส่องดูแล

พ้ืนที่เขตชุมชนที่รับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดจึงทาํให้คดีความผิด

เลก็น้อยไม่ขึ้นสู่ศาล แต่เหน็ได้ว่าประเพณีการขอโทษและให้อภัย มีข้อบกพร่องทาํให้เดก็และ

เยาวชนยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้เร่ิมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเดก็และเยาวชน อนัก่อให้เกดิประโยชน์และประสทิธภิาพมากกว่า 

 

3.  วิเคราะหบ์ทบญัญติักฎหมายทีก่าํหนดตวับุคคลในรูปคณะกรรมการทีร่่วม

ประชมุเพือ่จดัทําแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้องในประเทศไทย  

การดาํเนินมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาเดก็หรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทาํ

ความผดิการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูเพ่ือเสนอต่อพนักงานอยัการอนัเป็นประโยชน์ต่อเดก็และ

เยาวชนที่กระทาํความผิด กฎหมายบัญญัติให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจัดทาํแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู

เป็นไปตามกฎหมายกาํหนด คือ  ให้ผู้อาํนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเดก็และเยาวชนซ่ึงต้องหาว่า

กระทาํความผิด ฝ่ายผู้เสยีหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหาก

เหน็สมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการ

กระทาํความผิด หรือพนักงานอัยการด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี จะต้องจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูให้แล้ว

เสรจ็และเสนอให้พนักงานอยัการพิจารณาภายในสามสบิวันนับแต่วันที่เดก็หรือเยาวชนสาํนึกใน

การกระทาํ” อนัเป็นการร่วมกนัจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชนที่กระทาํความผิดโดยบุคคล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเดก็หรือเยาวชนที่กระทาํความผดิซ่ึงอยู่ในดุลพินิจของผู้อาํนวยการสถานพินิจ 

ในการกาํหนดผู้เข้าร่วมจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนน้ีมีรูปแบบที่คาํนึงถึงประโยชน์ที่เดก็

จะได้รับและเป็นการคุ้มครองสทิธเิดก็หรือเยาวชนเพราะมีนักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห์ที่มี

ความเข้าใจถึงจิตใจที่เปราะบางของเด็กหรือเยาวชน มีประเด็นที่น่าสนใจว่าในทางปฎิบัติ

ผู้อาํนวยการสถานพินิจได้เชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในการจัดทาํแผนโดยคาํนึงถึงการครบตาม
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หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาํหนดหรือข้อปฎิบัติ จึงทาํให้แผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็อาจไม่ได้ประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ตามวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายเร่ืองน้ีเป็นการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทเ์ข้ามาใช้เพ่ือเบี่ยงเบนเดก็ออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุ

ที่เดก็ควรได้รับให้เดก็ได้รับการบาํบัดแก้ไขตลอดจนผู้เสยีหายได้รับการเยียวยาและเดก็สามารถ

กลับคืนสู่สงัคมได้โดยปกติสขุน้ันผู้แทนชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนมี

บทบาทสาํคัญเน่ืองจากสังคมไทยอยู่กันอย่างเอื้ออาทรถ้อยทีถ้อยอาศัยดังน้ันผู้แทนชุมชนจึงมี

ความสนิทสนมกบับุคคลในชุมชน บุคคลในชุมชนให้ความเครารพนับถือหากในการเข้าร่วมจัดทาํ

แผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็ผู้แทนชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเดก็ได้เข้าร่วมย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์กบัตัวเดก็เพราะผู้แทนชุมชนที่เดก็อาศัยอยู่ย่อมมีความเข้าใจในตัวเดก็ทาํให้ในการเข้า

ร่วมจัดทาํแผนมีการเสนอแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่เดก็และเยาวชนน้ันๆ อกีทั้งเม่ือเดก็และ

เยาวชนปฎิบัติตามแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเสร็จต้องกลับคืนสู่สังคมผู้แทนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีส่วน

ส่งเสริมให้เดก็สามารถกลับคืนสู่สังคมและมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมช่วยให้เดก็และ

เยาวชนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้โดยปกติสขุ  

จะเหน็ได้ว่าในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาน้ันมีในช้ันก่อนฟ้อง ใน

ช้ันพิจารณาของศาล มีข้อสงัเกตว่าในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาในช้ันศาลน้ัน

กาํหนดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมในการประชุมด้วยเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเดก็และ

เยาวชนและเป็นการให้คําแนะนําทางกฎหมายตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่เด็กและ

เยาวชนสอดคล้องกบัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ แต่การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา

ในช้ันก่อนฟ้องการจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนไม่ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้า

มาให้คาํปรึกษาแก่เดก็และเยาวชนตลอดจนแนวทางทางกฏหมายที่เดก็จะได้รับหากปฎิบัติตาม

แผนหรือหากไม่มีการปฏิตามแผนแล้วเด็กและเยาวชนจะได้รับผลอย่างไรซ่ึงที่ปรึกษาทาง

กฏหมายควรที่จะเข้ามาคุ้มครองสิทธิเดก็ไม่เฉพาะแต่ในช้ันศาลควรเข้ามามีบทบาทตั้งแต่เร่ิม

กระบวนการเพ่ือความเสมอภาคในทุกขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งในการแก้ไขปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเดก็และเยาวชนที่กระทาํความผดิต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหน้าของรัฐหรือเอกชน ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ตาํรวจ พนักงานอัยการซ่ึงเป็นบุคคลที่เร่ิมต้นคดีที่มี

เดก็ถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดควรมีส่วนเข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเดก็ในช้ันก่อน

ฟ้อง เน่ืองด้วยพนักงานสอบสวนเป็นผู้จับกุมสอบสวนเดก็และเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาํ

ความผิด และพนักงานอยัการเป็นผู้พิจารณาสั่งฟ้องคดีเดก็และเยาวชนซ่ึงอยู่ในช้ันก่อนฟ้องและ

กระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนมีในช้ันก่อนฟ้อง การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและ

พนักงานอัยการเข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขฟ้ืนฟูย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณา

ความผิด ทําให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมการกระทําของเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดการ

ปฎบิัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการดาํเนินกระบวนการที่ต่อเน่ืองไปช้ันพิจารณาของศาล 
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4.  ขอ้เสนอแนะ  

จากปัญหาเกี่ยวกบัการใช้มาตรา 87 แห่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ในมาตรการพิเศษแทนการ

ดาํเนินคดีอาญา ผู้เขยีนขอนาํเสนอแนวทางดังกล่าวต่อไปน้ี 

1. ควรเพิม่เติมบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ.2553 หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี

อาญาในมาตรา 87 ดังต่อไปน้ี 

1.1  เร่ืองการกาํหนดคณะผู้เข้าร่วมในการจัดทาํแผนฟ้ืนฟูบาํบัดเดก็และเยาวชน 

ในมาตรา 87 จาก “ในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อาํนวยการสถานพินิจ

เชิญฝ่ายเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทาํความผดิ ฝ่ายผู้เสยีหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสงัคม

สงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทาํความผดิ หรือพนักงานอยัการด้วยกไ็ด้” แก้เป็น “ใน

การจัดทาํแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อาํนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือ

เยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทาํความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ผู้แทนชุมชนที่เดก็หรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ” เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรง

เกี่ยวกับตัวเดก็ สามารถให้ความช่วยเหลือเดก็และเยาวชน ตลอดจนช่วยไกล่เกล่ียระหว่างฝ่าย

ผู้กระทาํความผดิกบัฝ่ายผู้เสยีหายเพ่ือลดทอนความรู้ ด้านลบที่มีต่อกนั อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายที่ต้องการให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันทเ์พ่ือ

หันเหเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยเดก็ได้รับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูให้

สามารถกลับคืนสู่สงัคมได้โดยไม่หวนกลับไปกระทาํความผดิซํา้อกี 

1.2  ควรกาํหนดให้พนักงานอยัการเข้าร่วมในการจดัทาํแผนแก้ไขบาํบัด ฟ้ืนฟูเดก็ 

และเยาวชน เว้นแต่มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ อาจส่งตัวแทนหรือส่งหนังสอืแจ้งแก่

ทางฝ่ายผู้ประสานงาน เพราะกระบวนการจัดทาํแผนแก้ไข บาํบัด ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนในช้ันก่อน

ฟ้อง อาํนาจพิจารณาคาํสั่งไม่ฟ้องเดก็และเยาวชนที่กระทาํความผิดอยู่ที่พนักงานอัยการ เพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดที่เดก็และเยาวชนจะได้รับ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานอยัการสอบถามข้อเทจ็จริง 

ทาํให้ทราบพฤติการณ์การกระทาํความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆในการกระทาํเพ่ือ

พิจารณาคาํสั่งเหน็ชอบหรือไม่เหน็ชอบด้วยกบัแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

1.3  ควรกาํหนดเพ่ิมเติมให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมในการจดัทาํแผนฟ้ืนฟู  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเดก็หรือเยาวชนให้ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งที่ปรึกษากฎหมายมี

ความชาํนาญในคดีเดก็ ย่อมมีการปฏบิัติต่อเดก็ที่เหมาะสม มีการอธบิายช้ีแนะแนวทางว่าหากเดก็

และเยาวชนได้มีการปฏิบัติตามแผนบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูแล้วจะได้รับประโยชน์ให้ไม่ต้องถูก

ดาํเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรม แต่หากมิได้มีการปฏบิัติตามแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูแล้ว เดก็

662



 

หรือเยาวชนจะถูกดําเนินการต่อไปในกระบวนการใด ทาํให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจใน

กระบวนการและมีความสมัครใจในการปฏบิัติตามแผนแก้ไข บาํบัดฟ้ืนฟูจนสาํเรจ็ 

1.4  ควรกาํหนดเพ่ิมเติมให้พนักงานตาํรวจในท้องถิ่นที่เดก็หรือเยาวชนอยู่อาศัย

เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูในคดีบางประเภทที่จาํเป็นต้องอาศัยการตดิตามคอย

สอดส่องดูแลเป็นระยะ แต่ควรแยกพนักงานสอบสวนที่จบักุมและทาํการสอบสวนเดก็หรือเยาวชน

ออกจากพนักงานตาํรวจที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัด ฟ้ืนฟู เพ่ือลดทศันะคติทางลบของ

พนักงานสอบสวนที่มีต่อเดก็และเยาวชนและเป็นการให้โอกาสเดก็และเยาวชนกลับตัวเป็นคนด ี

1.5  ควรกาํหนดเพ่ิมเติมให้อาํนาจพนักงานอยัการที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผน

แก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟูเหน็ชอบด้วยกบัแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟู ให้แก้ไขแผนแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟูหรือสั่ง

ดาํเนินคดีต่อไป หรือไม่เหน็ชอบด้วยกบัแผนดังกล่าว ได้ในขณะที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไข

บาํบัดฟ้ืนฟู โดยไม่ตัดอาํนาจพนักงานอยัการในการที่จะเปล่ียนแปลงแก้ไขคาํสั่งน้ันได้ภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่เดก็หรือเยาวชนสาํนึกในการกระทาํ อนัเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการดาํเนิน

กระบวนการเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ แต่ยังคงไว้ซ่ึงประโยชน์สงูสดุที่เดก็หรือเยาวชนจะได้รับแล้ว

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุตธิรรม จากเดมิ “ในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้

ผู้อาํนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเดก็หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทาํความผดิ ฝ่ายผู้เสยีหาย และ

นักจิตวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหากเหน็สมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือ

หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทาํความผดิ หรือพนักงานอยัการ

ด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี จะต้องจดัทาํ แผนแก้ไข บาํบัดฟ้ืนฟูให้แล้วเสรจ็และเสนอให้พนักงานอยัการ

พิจารณาภายในสามสบิวันนับแต่วันที่เดก็หรือเยาวชนสาํนึกในการกระทาํ” แก้ไขเป็น “ในการ

จัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อาํนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเดก็หรือเยาวชนที่

ต้องหาว่ากระทาํความผดิ ฝ่ายผู้เสยีหาย และนักจติวิทยาหรือนักสงัคมสงเคราะห์ ผู้แทนชุมชนที่

เดก็หรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานอยัการ หรืออาจเชิญพนักงานตาํรวจที่

เดก็หรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติเข้าร่วมการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี ให้พนักงาน

อยัการที่เข้าร่วมแผนแก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟูมีอาํนาจพิจารณาทาํคาํสั่งเหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบด้วยกบัแผน

แก้ไขบาํบดัฟ้ืนฟู หรือแก้ไขประการใดๆ โดยมีอาํนาจที่จะเปล่ียนแปลงแก้ไขคาํสั่งภายในสามสบิ

วันนับแต่วันที่เดก็หรือเยาวชนสาํนึกในการกระทาํ” 

2. ควรแกไ้ขระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไ้ขบําบดัฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554 ในเร่ืองการกาํหนดตัว

บุคคลที่เข้าร่วมในการจัดทาํแผนแก้ไขบาํบัดฟ้ืนฟูใหม่โดยเพ่ิมที่ปรึกษาทางกฎหมาย พนักงาน

ตํารวจ ผู้แทนชุมชนที่ เด็กมีถิ่นที่อยู่ มาเข้าร่วมในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู เพ่ือให้

สอดคล้องกบับทบัญญัติของกฎหมาย มีการปฏบิัติไปในทศิทางแนวเดียวกนั ไม่ก่อให้เกดิปัญหา

ในทางปฏบิัติ โดยจากเดิมว่า “ข้อ 6 ให้ผู้ประสานการประชุม เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปน้ี 
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(1)  ฝ่ายเดก็หรือเยาวชน ได้แก่ เดก็หรือเยาวชน บดิามารดา ผู้ปกครอง บุคคล

หรือผู้แทนองค์การที่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู่ด้วย หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนร้องขอ 

(2)  ฝ่ายผู้เสยีหาย ได้แก่ ผู้เสยีหาย บดิามารดา หรือผู้ปกครองผู้เสยีหายในกรณี

ผู้เสยีหายเป็นผู้เยาว์ และบุคคลซ่ึงผู้เสยีหายร้องขอ 

(3)  นักจิตวิทยา หรือนักสงัคมสงเคราะห์ 

(4)  พนักงานคุมประพฤต ิ

(5)  พนักงานอยัการ 

หากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

ผลกระทบจากการกระทาํความผดิด้วยกไ็ด้” 

แก้ไขเป็น “ข้อ 6 ให้ผู้ประสานการประชุม เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปน้ี 

(1)  ฝ่ายเดก็หรือเยาวชน ได้แก่ เดก็หรือเยาวชน บดิามารดา ผู้ปกครอง บุคคล

หรือผู้แทนองค์การที่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู่ด้วย หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนร้องขอ 

(2)  ฝ่ายผู้เสยีหาย ได้แก่ ผู้เสยีหาย บดิามารดา หรือผู้ปกครองผู้เสยีหายในกรณี

ผู้เสยีหายเป็นผู้เยาว์ และบุคคลซ่ึงผู้เสยีหายร้องขอ 

(3)  นักจิตวิทยา หรือนักสงัคมสงเคราะห์ 

(4)  พนักงานคุมประพฤต ิ

(5)  พนักงานอยัการ 

(6)  ผู้แทนชุมชนที่เดก็หรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกต ิ

(7)  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

หากเหน็สมควรอาจเชิญเจ้าหน้าที่ตาํรวจที่เดก็มีถิ่นที่อยู่ปกติเข้าร่วมในการจัดทาํแผน

ด้วยกไ็ด้ 
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