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บทคัดย่อ
เด็ก และผู้ ใ หญ่ ท่ีก ระทํา ความผิ ด นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง ในเรื่ อ งวุ ฒิ ภ าวะ การ
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทําผิด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเด็กในช่ วงวัยรุ่นซึ่ง
ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ถ้ าสังคมเข้ าไปจัดการกับเด็กกระทําผิดเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ ก็เป็ นการทําลายทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีค่าโดยไม่จาํ เป็ น และการจัดการกับปัญหาเด็กกระทํา
ผิดโดยการควบคุมตัวเด็กจํานวนมากในสถานพินิจนั้นเป็ นการตัดโอกาสเด็กออกจากสังคมโดย
ปกติ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
หันเหเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม พร้ อมทั้งฟื้ นฟูแก้ ไขเด็ก
หรือเยาวชนที่กระทําผิดไปด้ วย มากกว่าที่จะนําเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม เพี่อหันเหเด็กออกจาก
กระบวนการยุติธรรม
ปรากฏว่ าประเทศไทยมีกฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธี
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนไว้ อย่างกว้ างๆ กฎหมายที่กาํ หนดวิธดี าํ เนินคดีเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดและทําให้ สามารถจัดประชุ มกลุ่มครอบครัวและชุมชนได้ คือ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 โดยมี
บทบัญญัติมาตราที่สาํ คัญที่สนับสนุนให้ มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ได้ แก่ มาตรา 63
ซึ่งปัจจุบันได้ มีการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ.2553 ขึ้น จึ ง ทํา ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ถูกยกเลิก ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ได้ มีการเพิ่ม
หมวดมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาที่เป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หันเห
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไม่ร้ายแรงให้ มิต้องถูกดําเนินคดีในชั้นศาล อันจะทําให้ มีประวัติ
ติดตัว โดยกําหนดให้ นาํ การจัดทําแผนแก้ ไข บําบัดฟื้ นฟูมาใช้ แทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นก่อน
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ฟ้ อง ซึ่งได้ กาํ หนดตัวบุ คคลที่เข้ าร่ วมในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู เด็กและเยาวชน โดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่เด็กและเยาวชนได้ รับและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
มาตรการพิ เศษแทนการดําเนินคดีอาญาเป็ น มาตรการทางเลือกที่ใช้ กระบวนการ
จัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูในคดีท่พี ิจารณาแล้ วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็ นคนดีได้
โดยไม่ต้องฟ้ อง ภายใต้ หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนดเพื่อการแก้ ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของ
เด็กหรือเยาวชน การบรรเทาผลร้ าย ทดแทนหรือชดเชยความเสียหาย สร้ างความปลอดภัยหรือ
ความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคม และเสนอแผนดังกล่าวให้ พนักงานอัยการพิจารณา เป็ นการให้
อํานาจผู้อาํ นวยการสถานพินิจเป็ นผู้มีบทบาทในการเริ่มต้ น โดยเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจ
กลับตนเป็ นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้ อง ให้ จัดทําแผนแก้ ไข บําบัดฟื้ นฟู เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
เด็กหรือเยาวชน และแก้ ไขปรับเปลี่ยนตามความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ชดเชย
ความเสียหายแก่ ผ้ ู เสียหายเพื่ อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้ วเสนอความเห็น
ประกอบแผนแก้ ไขบําบัด ฟื้ นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้ วยกับ
แผนแก้ ไขบําบัด ฟื้ นฟู ในการทําความเห็นว่ าควรดําเนินคดีต่อพนักงานอัยการ โดยการเสนอ
ความเห็นประกอบแผนแก้ ไขบําบัด ฟื้ นฟูของผู้อาํ นวยการสถานพินิจนี้เองที่สามารถนําเอาประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ เป็ นตัววัดหรือเป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณาการทําคําสั่งของ
พนักงานอัยการ หากเห็นว่าเด็กสามารถกลับตัวเป็ นคนดีได้ เพื่อส่งให้ พนักงานอัยการทําคําสั่งไม่
ฟ้ องอีกทีหนึ่ง วิธีการดังกล่าวถือเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ าย ซึ่งถือเป็ น
ขั้นตอนก่อนฟ้ องที่สามารถหันเหเด็กออกจากกระบวนการยุ ติธรรม โดยที่เด็กยังไม่ ต้องเข้ าสู่
กระบวนการทางศาล
แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงเรื่องการประชุมกลุ่มไว้ ชัดแจ้ งให้ เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย จึงยังเป็ นกระบวนการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันได้
อีกทั้งยังต้ องคํานึงในบุคคลที่เข้ าร่วมในการจัดทําแผนแก้ ไข บําบัด ฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ ในทางปฏิบัติผ้ ูท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องมีความเข้ าใจถึงกระบวนการ
อย่ างถ่ องแท้ ตลอดจนมีการประสานงานระหว่ างองค์กรที่เกี่ยวข้ อง จะเห็นว่ าการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวที่ประเทศไทยนํามาปรับใช้ กบั การกระทําความผิดของเด็กเพื่อฟื้ นฟูและแก้ ไขเด็กให้ มี
ความสํานึก และเพื่อให้ กลับตนเป็ นคนดีน้ันมีข้อดีแต่ การนํามาใช้ ยังติดขัดในทางปฏิบัติตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ตลอดการประสานงานระหว่ า งองค์ ก รที่จ ะทํา ให้ การประชุ ม กลุ่ ม
ครอบครั วเกิดปั ญหาในทางปฏิบัติเมื่อนําไปใช้ ซึ่งผู้ ศึกษาได้ ทาํ การวิเคราะห์ ปัญหามาตรการ
พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟู
ในชั้นก่อนฟ้ องดังจะกล่าวต่อไป
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1. บทนํา
ประเทศไทยได้ นาํ เอามาตรการวิธีประชมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ ในมาตรการ
พิ เ ศษแทนการดํา เนิ น คดี อ าญา เพราะเห็น ว่ า เป็ นผลดี แ ละมี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยซึ่งมีลักษณะครอบครัวขยาย มีความสัมพันธ์ต่อชุมชุนที่อยู่อาศัยไปในทางที่มีความเอื้อ
อาทร ถ้ อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเจือจุนกันในระแวกชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งในระหว่างชุมชนจะมีการ
ดูแลของผู้นาํ ชุมชนกับผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนนั้น ดูได้ จากหากผู้นาํ ชุมชนมีความเข้ มแข็งและมี
ความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีกันในชุมชน จะไม่ค่อยพบอาชญากรรมร้ ายแรงและหากเด็ก
หรือเยาวชนที่กระทําความผิดเมื่อได้ ปฏิบัติตามแผนแก้ ไขครบถ้ วนแล้ วกลับคืนสู่สงั คมจะไม่หวน
กลับไปกระทําความผิดซํา้ อีก เพราะเมื่อเด็กหรือเยาวชนกลับเข้ าสู่สงั คมแล้ วผู้นาํ ชุมชนมีส่วนใน
การควบคุมดูแลมิให้ เด็กกลับไปกระทําความผิดซํา้ อีก อีกทั้งในการกลับเข้ าสู่สงั คมเด็กจําเป็ นต้ อง
ได้ รับการยอมรับจากสังคมเพื่อให้ เด็กหรือเยาวชนสามารถปรับตัวให้ เป็ นคนดีต่อสังคมต่อไปซึ่ง
ในขั้นตอนดังกล่าวผู้นาํ ชุมชนสามารถจัดการให้ เด็กหรือเยาวชนทํากิจกรรมอันเป็ นไปในทางสังคม
เพื่อให้ บุคคลภายในชุมชนลดความรู้สกึ ด้ านลบและให้ การยอมรับเด็กหรือเยาวชนได้
การดําเนินมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทํา
ความผิดการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอต่ อพนักงานอัยการอันเป็ น
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด กฎหมายบัญญัติให้ มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมเป็ นไปตาม
หลัก มาตรา 87 ในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู โดยให้ ผ้ ูอาํ นวยการสถานพินิจเชิญฝ่ ายเด็ก
และเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
เข้ าร่ วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรือ
ได้ รับผลกระทบจากการกระทําความผิด หรือพนักงานอัยการด้ วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้ องจัดทําแผน
แก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูให้ แล้ วเสร็จและเสนอให้ พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา แผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็ นการจํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนเว้ นแต่เป็ นการกําหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของเด็ก
หรือเยาวชน แผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู อาจกําหนดให้ ว่ากล่ าวตักเตือน กําหนดเงื่อนไขให้ เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติ และหากจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจกําหนดให้ บิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ กําหนดให้
ชดใช้ เยียวยาความเสียหาย กําหนดให้ ทาํ งานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ไม่ เกิน
สามสิบชั่วโมง หรือกําหนดให้ นาํ มาตรการอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่ างมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
แก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู เด็กหรือเยาวชน อันเป็ นการร่ วมกันจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กหรือเยาวชนที่
กระทําความผิดโดยบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดซึ่งอยู่ในดุลพินิจ
ของผู้อาํ นวยการสถานพิ นิจ ในการกําหนดผู้เข้ าร่ วมจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนนี้มี
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รูปแบบที่คํานึงถึงประโยชน์ ท่ีเด็กจะได้ รับและเป็ นการคุ้ มครองสิทธิเด็กหรื อเยาวชนเพราะมี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ท่มี ีความเข้ าใจถึงจิตใจที่เปราะบางของเด็กหรือเยาวชน

2. รูปแบบและขั้นตอนในการจัดทําแผนและคณะกรรมการในการจัดทําแผน
แก้ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้ องในต่างประเทศ
ประเทศแคนาดาได้ นําวิธีประชมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ ในมาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้ องคดีดําเนินการโดยตํารวจและพนักงานอัยการทํางาน
ร่ วมกัน ส่วนกระทรวงยุ ติธรรมของประเทศแคนาดาได้ จัดทําแนวทาง Restorative Justice
Programs Guidelines และเผยแพร่ทางออนไลน์ ในหัวข้ อ Values and Principles of Restorative
Justice in Criminal Matters และ The Conflict Resolution Network เพื่อส่งเสริมการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาและกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ดี ีท่สี ดุ หลายแนวทาง
เนื่องจากแต่ละรัฐแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันสามารถเลือกปรับใช้ ได้ ตามความเหมาะสม และ
ยัง ได้ กาํ หนดคุ ณสมบัติ ของผู้ ดํา เนิ นโครงการหรื อผู้ ประสานงานโครงการหรื อผู้ ป ระสานงาน
โครงการที่จะต้ องผ่ านการฝึ กอบรมกระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ ต้ องเรียนรู้การเตรียม
โครงการประชุมที่ดี เช่ น สถานประชุม การอํานวยความสะดวก การบันทึกการประชุม และการ
ประเมินผลโครงการ สําหรับการให้ ความรู้ การฝึ กอบรม และการทําวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามรั ฐต่ างๆ นั้ นมีหน่ วยงานเฉพาะทําหน้ าที่ดูแลรั บผิดชอบ เช่ น The
Centre for Restorative Justice แห่ง School of Criminology,Arts and Social Science ของ The
Simon Fraser University ซึ่งได้ รับงบประมาณจาก The Correctional Service of Canada จะเป็ น
ผู้ดาํ เนินการดังกล่าว British Columbia for Community Living (BCACL) ได้ จัดทําคู่มือ
Restorative Justice and People with Development Disabilities สําหรับผู้ประสานดําเนิน
โครงการ( Restorative Justice Facilitators)ได้ ศกึ ษาเพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปใช้ ในทางปฏิบัติ
แต่เนื่องจากประเทศแคนาดาเป็ นประเทศที่ประกอบด้ วยหลายมลรัฐ แต่ละมลรัฐใช้ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แตกต่างกันไป เช่น
รัฐ Manitoba มีโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ศี าลสามารถใช้ เป็ น
ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทําผิดที่เป็ นผู้ใหญ่แทนการจําคุกได้ ผู้เสียหายจะได้ พบกับผู้กระทํา
ผิดเพื่ อรับคําขอโทษ รั บค่ าเสียหาย ช่ วยผู้ กระทําผิดหาวิธีการกําจัดความโกรธ ฝึ กทักษะการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่นื หรือรักษาอาการติดสุรา โดย The John Howard Society ของรัฐ Manitoba
เป็ นผู้ดาํ เนินการและเป็ นแหล่งทุนสําคัญ ส่วนที่เมือง Hollow Water มีโครงการ Community
holistic Circle Healing Programme ที่ใช้ กบั คดีความผิดทางเพศและในคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชนพื้นเมือง Aboriginal People ซึ่งผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย และชุมชนจะได้ พบ
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กัน โทษของผู้กระทําผิดคือการกล่าวคําขอโทษผู้เสียหายและคนในชุมชน รวมถึงมีการลงนามใน
สัญญาในการปรับปรุงพฤติกรรมในอนาคต
รัฐ Alberta มีโครงการการประชุมของชุมชน(Community Conferencing
Programme)ที่เยาวชนผู้กระทําผิดจะไม่ถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่จะมีบุคคลากร
ที่ผ่านการฝึ กอบรมช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้ อพิพาทและมีทกั ษะการสื่อสารเป็ นอย่างดีช่วย
โน้ มน้ าวให้ ผ้ ูเสียหายและผู้กระทําความผิดได้ แสดงความรู้สกึ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หาข้ อสรุปเพื่อชดใช้
และเยียวยาผลจากการกระทําความผิดนั้น และจะกําหนดโทษโดยการกล่าวคําขอโทษรวมถึงการ
ลงนามในสัญญาที่กาํ หนดกิจกรรมต่างๆที่เป็ นการช่วยเหลือชุมชนและผู้เสียหาย ซึ่งจะมีหลายฝ่ าย
เกี่ยวข้ องกับโครงการประชุม ตั้งแต่ ผ้ ูเสียหาย ผู้กระทําความผิด ครอบครัว เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ
และองค์กรต่างๆในชุมชน ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังมีโครงการประนอมข้ อพิพาท
ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด (Victim Offender Mediation)โดย The Mediation and
Restorative Justice Centre เป็ นการประชุมเสวนาคดีการกระทําผิดเด็กและความรุนแรงใน
ครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ซึ่งค่อนข้ างใช้ เวลาในการเตรียมการประชุม การประชุมมักจัดขึ้น
มากกว่า 1 ครั้ง (5-7 ครั้งโดยเฉลี่ย) และความสามารถของผู้อาํ นวยความสะดวก (Facilitator)
ในการดําเนิ นโครงการในช่ วงประชุ มเป็ นเรื่ องสําคัญ ซึ่งจะต้ องเกิดขึ้นจากความสมัครใจและ
เสียสละผ่านการฝึ กอบรมด้ าน Restorative Justice เป็ นอย่างดี มีความพร้ อมและประสบการณ์
ต้ องเตรียมข้ อมูลครบถ้ วนต้ องสร้ างความเชื่อมั่น ลดความกดดันและความหวาดกลัวแก่ทุกฝ่ าย
สําหรับงบประมาณการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของรัฐ Alberta จะมี Alberta
Community Restorative Justice (ACRJ) Grant Program ร่วมกับองค์กรต่างๆ เป็ นแหล่งทุนให้
การสนับสนุนโครงการต่างๆประมาณปี ล่ะ $ 350,000
ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั้งศูนย์ประชุมกลุ่มครอบครัวสําหรับความผิดที่ผ้ ูกระทําเป็ น
เด็ก และเยาวชน โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่จ ะแก้ ปั ญ หาวั ฒ นธรรมขอโทษและให้ อ ภั ย ดั้ ง เดิ ม ที่ตั ด
ผู้เสียหายจากกระบวนการประชุมเชิงสมานฉันท์เพื่อหาข้ อตกลงระงับข้ อพิพาททางอาญา
กระบวนการประชุมกลุ่มดังกล่ าว เริ่มต้ นจากการที่ผ้ ูกระทําความผิดที่เป็ นเด็กและ
เยาวชนจะต้ องยอมรั บความผิด ผู้ประสานงานประชุ มจะพบคู่ กรณีแต่ ละฝ่ ายเพื่ อยืนยันว่ าทั้ง
ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดต้ องการที่จะเจรจาระงับข้ อพิพาทและผลเสียหายที่เกิดจากการ
กระทํา ความผิ ด อาญา การประชุ ม จะเปิ ดให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เ สี ย หลายฝ่ ายเข้ า ร่ ว มด้ ว ย เช่ น ครู
ผู้ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด
การประชุมผู้เข้ าร่ วมประชุมจะร่ วมกันกําหนดข้ อตกลงในการเยียวยาความเสียหาย
เช่นให้ ผ้ ูกระทําความผิดไปฝึ กอบรม ทํางานบริการสาธารณะ รวมทั้งการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
การประชุมสามารถจัดขึ้นได้ ก่อนการดําเนินคดีในชั้นศาลหรือระหว่างรอการลงโทษก็ได้ ผลของ
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ข้ อตกลงเชิงสมานฉันท์จะถูกส่งไปยังศาลหรือศูนย์ควบคุมตัว (detention center) เพื่อที่จะใช้
มาตรการที่กาํ หนดโดยข้ อตกลงเชิงสมานฉันท์ปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดต่อไป
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในศาลเยาวชนในประเทศญี่ปุ่น การ
ประชุมกลุ่มครอบครัวแบบไม่เป็ นทางการ ตัวอย่างเขตจังหวัด Chiba มีกระบวนการประชุมกลุ่ม
ดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น จากการที่ผ้ ู ก ระทํา ความผิด ที่เป็ นเด็ก หรื อ เยาวชนจะต้ อ งยอมรั บ ความผิด ผู้
ประสานงานประชุมจะพบคู่กรณีแต่ละฝ่ ายเพื่อยืนยันว่าทั้งผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดต้ องการ
ที่จะเจรจาระงับข้ อพิพาทและผลเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดอาญา การประชุมจะเปิ ดให้
ผู้มีส่วนได้ เสียหลายฝ่ ายเข้ าร่ วมด้ วย เช่ น ครู ผู้ ร่วมงาน สมาชิกในครอบครั ว ผู้เสียหาย และ
ผู้กระทําความผิด โดยมีเทคนิคการดําเนินการอย่างไม่เป็ นทางการซึ่งสามารถทําได้ ทนั ที และเป็ น
กระบวนการที่คํา นึ ง ถึ ง สิท ธิข องผู้ เ สีย หายมากขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ เข้ า มาร่ ว มหาทางออกที่
เหมาะสมกับผลที่เกิดจากการกระทําความผิด
จึงเห็นได้ ว่ามาตรการการประชุมดังกล่าวได้ สร้ างสมดุลระหว่างสิทธิของผู้เสียหายและ
สิทธิของผู้กระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากกว่ากระบวนการขอโทษและ
ให้ อภัยแบบเดิม
ประเทศนิวซีแลนด์น้ัน หากเป็ นการกระทําความผิดที่เยาวชนกระทําความผิดและเป็ น
ความผิดที่ไม่ร้ายแรง จะได้ รับการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจของ Police Youth Aid แต่ถ้าเป็ น
การกระทําความผิดที่มีความร้ ายแรงในระดับกลางหรือร้ ายแรง เช่ น ความผิดถือว่ าเป็ นการใช้
กําลัง การชิงทรัพย์ วางเพลิง ความผิดฐานข่มขืน กระทําชําเรา หรือความผิดเกี่ยวกับเพศอื่นๆ
ยกเว้ นความผิดฐานฆ่าคน จะดําเนินการเป็ นเอกเทศโดยอาศัยอํานาจตาม The Children and
Young Persons and Their Families Act 1989 ทั้งนี้ มาตรการในการใช้ การประชุมกลุ่ม
ครอบครัวเพื่อทําให้ ผ้ ูกระทําความผิดที่เป็ นเยาวชนซึ่งได้ กระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรงได้ มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทําของเขาและให้ การสนับสนุ นเพื่อให้ ผ้ ูกระทําความผิดได้ เข้ ามามีส่วนใน
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตน และผลการประชุมกลุ่มครอบครัวนั้น จะ
ก้ าวล่วงไปถึงการนําเสนอเพื่อให้ ศาลมีแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทําผิดที่เป็ นเยาวชน
ด้ วย
The Children and Young Persons and Their Families Act 1989 มาตรา 5 และ
มาตรา 208 กําหนดหลักการและกระบวนการที่ศาลจะต้ องพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเยาวชนที่
กระทําความผิดและการนํากระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในการกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมซึ่งใช้ การประชุมกลุ่มครอบครัวเข้ ามาให้ การคุ้มครองเด็กที่กระทําความผิดมิให้ กระทํา
ความผิดชํา้ และเบี่ยงเบนไม่ให้ เข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้ศึกษาเห็นว่ าในแต่ ละประเทศต่ างดําเนินกระบวนการภายใต้ แนวคิดกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มิได้ มุ่งที่จะลงโทษเด็กหรือเยาวชนแต่ ต้องการให้ เยาวชนแก้ ไขความผิด
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ตลอดจนเยียวยาความเสียหายให้ แก่ผ้ ูเสียหาย ต้ องการให้ เด็กหรือเยาวชนกลับคืนสู่สงั คมโดยมา
เป็ นทรัพยากรที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์และนํา
การประชุ มกลุ่ ม ครอบครั วและชุ ม ชนมาปรั บ ปรุงใช้ ในกฎหมายของตนเป็ นประเทศแรกเป็ น
ต้ นแบบให้ ประเทศอื่นๆนําไปศึกษาเพื่อใช้ ในประเทศของตนจะเห็นได้ ว่าประเทศนิวซีแลนด์มีการ
กําหนดขั้นตอน รูปแบบวิธีการ คณะบุคคลที่เข้ าร่ วมมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไว้
อย่ างชัดเจน อีกทั้งหน่ วยงานต่ างๆมีความรู้ความชํานาญและทัศนะคติท่ีดีต่อเด็กและเยาวชน
ในทางปฏิบัติจึงก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ส่วนประเทศแคนนาดาจะกําหนดหลักเกณฑ์ของมาตรการ
พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาไว้ จะมีความแตกต่างกันเรื่องโปรแกรมของมาตรการพิเศษแทน
การดําเนินคดีอาญาที่นํามาใช้ ซ่ึ งแต่ ละรั ฐนั้ นสามารถเลือกนํามาใช้ ไ ด้ ตามความเหมาะสมแก่
ประเภทคดี ส่วนประเทศญี่ปุ่นแม้ ว่าจะไม่ ได้ นําการประชุ มกลุ่มครอบครั วและชุ มชนมาใช้ ใ น
รูปแบบที่เป็ นทางการ ด้ วยวัฒนธรรมสังคมญี่ปุ่นเป็ นประเพณีการขอโทษและการให้ อภัยจึงทําให้
คดีเล็กน้ อยไม่ถูกดําเนินการทางกฎหมาย อีกทั้งเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจมีส่วนสําคัญในการสอดส่องดูแล
พื้นที่เขตชุมชนที่รับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุ มชนอย่ างใกล้ ชิดจึงทําให้ คดีความผิด
เล็กน้ อยไม่ข้ ึนสู่ศาล แต่เห็นได้ ว่าประเพณีการขอโทษและให้ อภัย มีข้อบกพร่ องทําให้ เด็กและ
เยาวชนยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข จึ ง ได้ เริ่ ม ให้ ค รอบครั ว และชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการแก้ ไ ข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อันก่อให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่า

3. วิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายทีก่ าํ หนดตัวบุคคลในรูปคณะกรรมการทีร่ ่วม
ประชุมเพือ่ จัดทําแผนแก้ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้ องในประเทศไทย
การดําเนินมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทํา
ความผิดการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการอันเป็ นประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิด กฎหมายบั ญ ญั ติใ ห้ มีผ้ ู เข้ า ร่ วมประชุ มจัด ทําแผนแก้ ไขบําบั ด ฟื้ นฟู
เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด คือ ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสถานพินิจเชิญฝ่ ายเด็กและเยาวชนซึ่งต้ องหาว่า
กระทําความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ าร่ วมประชุม และหาก
เห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่ วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรือได้ รับผลกระทบจากการ
กระทําความผิด หรือพนักงานอัยการด้ วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้ องจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูให้ แล้ ว
เสร็จและเสนอให้ พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสํานึกใน
การกระทํา” อันเป็ นการร่วมกันจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดโดยบุคคล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อาํ นวยการสถานพินิจ
ในการกําหนดผู้เข้ าร่วมจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนนี้มีรูปแบบที่คาํ นึงถึงประโยชน์ท่เี ด็ก
จะได้ รับและเป็ นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเพราะมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ท่มี ี
ความเข้ า ใจถึ ง จิ ต ใจที่เ ปราะบางของเด็ก หรื อ เยาวชน มี ป ระเด็น ที่น่ า สนใจว่ า ในทางปฎิ บั ติ
ผู้อาํ นวยการสถานพินิจได้ เชิญผู้แทนชุมชนเข้ าร่ วมในการจัดทําแผนโดยคํานึงถึงการครบตาม
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หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนดหรือข้ อปฎิบัติ จึงทําให้ แผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กอาจไม่ได้ ประสิทธิภาพ
เท่ า ที่ค วร ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตรากฎหมายเรื่ อ งนี้ เป็ นการนํา กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์เข้ ามาใช้ เพื่อเบี่ยงเบนเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ที่เด็กควรได้ รับให้ เด็กได้ รับการบําบัดแก้ ไขตลอดจนผู้เสียหายได้ รับการเยียวยาและเด็กสามารถ
กลับคืนสู่สงั คมได้ โดยปกติสขุ นั้นผู้แทนชุมชนที่มีบทบาทหน้ าที่โดยตรงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมี
บทบาทสําคัญเนื่องจากสังคมไทยอยู่กันอย่างเอื้ออาทรถ้ อยทีถ้อยอาศัยดังนั้นผู้แทนชุมชนจึงมี
ความสนิทสนมกับบุคคลในชุมชน บุคคลในชุมชนให้ ความเครารพนับถือหากในการเข้ าร่วมจัดทํา
แผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กผู้แทนชุมชนที่มีบทบาทหน้ าที่โดยตรงเกี่ยวกับเด็กได้ เข้ าร่ วมย่อมก่อให้ เกิด
ประโยชน์กบั ตัวเด็กเพราะผู้แทนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ย่อมมีความเข้ าใจในตัวเด็กทําให้ ในการเข้ า
ร่วมจัดทําแผนมีการเสนอแนวทางที่ถูกต้ อง เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนนั้นๆ อีกทั้งเมื่อเด็กและ
เยาวชนปฎิบัติตามแผนแก้ ไขฟื้ นฟู เสร็จต้ องกลับคืนสู่สังคมผู้แทนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ มีส่วน
ส่งเสริ มให้ เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคมและมีบทบาทเชิงสร้ างสรรค์ท่ีเหมาะสมช่ วยให้ เด็กและ
เยาวชนกลับมาใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยปกติสขุ
จะเห็นได้ ว่าในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญานั้นมีในชั้นก่อนฟ้ อง ใน
ชั้นพิจารณาของศาล มีข้อสังเกตว่าในการใช้ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาลนั้น
กําหนดให้ มีท่ปี รึกษาทางกฎหมายเข้ าร่ วมในการประชุมด้ วยเพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนและเป็ นการให้ คํา แนะนํา ทางกฎหมายตลอดจนให้ ค วามช่ วยเหลื อต่ า งๆแก่ เด็ก และ
เยาวชนสอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก แต่การใช้ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
ในชั้นก่อนฟ้ องการจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนไม่ปรากฏว่ามีท่ปี รึกษาทางกฎหมายเข้ า
มาให้ คาํ ปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนแนวทางทางกฏหมายที่เด็กจะได้ รับหากปฎิบัติตาม
แผนหรื อ หากไม่ มี ก ารปฏิต ามแผนแล้ ว เด็ก และเยาวชนจะได้ รั บ ผลอย่ า งไรซึ่ ง ที่ป รึ ก ษาทาง
กฏหมายควรที่จะเข้ ามาคุ้ มครองสิทธิเด็กไม่ เฉพาะแต่ ในชั้นศาลควรเข้ ามามีบทบาทตั้งแต่ เริ่ม
กระบวนการเพื่ อ ความเสมอภาคในทุ ก ขั้ น ตอนของกฎหมาย อีก ทั้งในการแก้ ไ ขปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดต้ องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ น
เจ้ าหน้ าของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ พนักงานอัยการซึ่งเป็ นบุคคลที่เริ่มต้ นคดีท่มี ี
เด็กถูกกล่ าวหาว่ ากระทําความผิดควรมีส่วนเข้ าร่ วมในการจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเด็กในชั้นก่อน
ฟ้ อง เนื่องด้ วยพนักงานสอบสวนเป็ นผู้จับกุมสอบสวนเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทํา
ความผิด และพนักงานอัยการเป็ นผู้พิจารณาสั่งฟ้ องคดีเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในชั้นก่อนฟ้ องและ
กระบวนการแก้ ไ ขบํา บั ด ฟื้ นฟู เ ด็ก และเยาวชนมี ใ นชั้ น ก่ อ นฟ้ อง การที่เ จ้ า หน้ า ที่ตํา รวจและ
พนั กงานอัยการเข้ าร่ วมในการจัดทําแผนแก้ ไขฟื้ นฟู ย่อมก่ อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพิ จารณา
ความผิ ด ทํา ให้ มี ค วามเข้ า ใจในพฤติ ก รรมการกระทํา ของเด็ก และเยาวชน ก่ อ ให้ เกิ ด การ
ปฎิบัติงานที่ถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นการดําเนินกระบวนการที่ต่อเนื่องไปชั้นพิจารณาของศาล
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4. ข้อเสนอแนะ
จากปัญหาเกี่ยวกับการใช้ มาตรา 87 แห่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ในมาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญา ผู้เขียนขอนําเสนอแนวทางดังกล่าวต่อไปนี้
1. ควรเพิม่ เติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี
อาญาในมาตรา 87 ดังต่อไปนี้
1.1 เรื่องการกําหนดคณะผู้เข้ าร่วมในการจัดทําแผนฟื้ นฟูบาํ บัดเด็กและเยาวชน
ในมาตรา 87 จาก “ในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูตามมาตรา 86 ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสถานพินิจ
เชิญฝ่ ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ เข้ า ร่ วมประชุ ม และหากเห็นสมควรอาจเชิ ญ ผู้ แทนชุ มชนหรื อหน่ วยงานที่มีหน้ า ที่
เกี่ยวข้ องหรือได้ รับผลกระทบจากการกระทําความผิด หรือพนักงานอัยการด้ วยก็ได้ ” แก้ เป็ น “ใน
การจั ด ทํา แผนแก้ ไ ขบํา บั ด ฟื้ นฟู ต ามมาตรา 86 ให้ ผ้ ู อาํ นวยการสถานพิ นิ จ เชิ ญ ฝ่ ายเด็ก หรื อ
เยาวชนซึ่งต้ องหาว่ ากระทําความผิด ฝ่ ายผู้ เสียหาย และนักจิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์
ผู้แทนชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนมีถ่ินที่อยู่ปกติ” เพื่อให้ ผ้ ูแทนชุมชนที่มีบทบาทหน้ าที่โดยตรง
เกี่ยวกับตัวเด็ก สามารถให้ ความช่ วยเหลือเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่ วยไกล่ เกลี่ยระหว่างฝ่ าย
ผู้กระทําความผิดกับฝ่ ายผู้เสียหายเพื่อลดทอนความรู้ด้านลบที่มีต่อกัน อันเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ต้องการให้ ครอบครัวและชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันท์เพื่อ
หันเหเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุ ติธรรม โดยเด็กได้ รับการแก้ ไข บําบัด ฟื้ นฟู ให้
สามารถกลับคืนสู่สงั คมได้ โดยไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซํา้ อีก
1.2 ควรกําหนดให้ พนักงานอัยการเข้ าร่วมในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัด ฟื้ นฟูเด็ก
และเยาวชน เว้ นแต่มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมได้ อาจส่งตัวแทนหรือส่งหนังสือแจ้ งแก่
ทางฝ่ ายผู้ประสานงาน เพราะกระบวนการจัดทําแผนแก้ ไข บําบัด ฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนในชั้นก่อน
ฟ้ อง อํานาจพิ จารณาคําสั่งไม่ ฟ้องเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอยู่ ท่ีพนักงานอัยการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดที่เด็กและเยาวชนจะได้ รับ ควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานอัยการสอบถามข้ อเท็จจริง
ทํา ให้ ทราบพฤติ การณ์การกระทํา ความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้ อมต่ างๆในการกระทํา เพื่ อ
พิจารณาคําสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้ วยกับแผนแก้ ไขฟื้ นฟูเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
1.3 ควรกําหนดเพิ่มเติมให้ มีท่ปี รึกษาทางกฎหมายเข้ าร่วมในการจัดทําแผนฟื้ นฟู
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรื อเยาวชนให้ ได้ รับความเป็ นธรรม อีกทั้งที่ปรึกษากฎหมายมี
ความชํานาญในคดีเด็ก ย่อมมีการปฏิบัติต่อเด็กที่เหมาะสม มีการอธิบายชี้แนะแนวทางว่าหากเด็ก
และเยาวชนได้ มี ก ารปฏิบั ติ ต ามแผนบํา บั ด แก้ ไ ขฟื้ นฟู แ ล้ ว จะได้ รั บ ประโยชน์ ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งถู ก
ดําเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรม แต่หากมิได้ มีการปฏิบัติตามแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูแล้ ว เด็ก
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หรื อเยาวชนจะถูกดําเนิ นการต่ อไปในกระบวนการใด ทําให้ เด็กและเยาวชนมีความเข้ าใจใน
กระบวนการและมีความสมัครใจในการปฏิบัติตามแผนแก้ ไข บําบัดฟื้ นฟูจนสําเร็จ
1.4 ควรกําหนดเพิ่มเติมให้ พนักงานตํารวจในท้ องถิ่นที่เด็กหรือเยาวชนอยู่อาศัย
เข้ าร่วมในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูในคดีบางประเภทที่จาํ เป็ นต้ องอาศัยการติดตามคอย
สอดส่องดูแลเป็ นระยะ แต่ควรแยกพนักงานสอบสวนที่จบั กุมและทําการสอบสวนเด็กหรือเยาวชน
ออกจากพนักงานตํารวจที่เข้ าร่วมในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัด ฟื้ นฟู เพื่อลดทัศนะคติทางลบของ
พนักงานสอบสวนที่มีต่อเด็กและเยาวชนและเป็ นการให้ โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็ นคนดี
1.5 ควรกําหนดเพิ่มเติมให้ อาํ นาจพนักงานอัยการที่เข้ าร่วมในการจัดทําแผน
แก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูเห็นชอบด้ วยกับแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู ให้ แก้ ไขแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูหรือสั่ง
ดําเนินคดีต่อไป หรือไม่เห็นชอบด้ วยกับแผนดังกล่าว ได้ ในขณะที่เข้ าร่วมในการจัดทําแผนแก้ ไข
บําบัดฟื้ นฟู โดยไม่ตัดอํานาจพนักงานอัยการในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขคําสั่งนั้นได้ ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา อันเป็ นการช่วยลดขั้นตอนในการดําเนิน
กระบวนการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ยังคงไว้ ซ่ึงประโยชน์สงู สุดที่เด็กหรือเยาวชนจะได้ รับแล้ ว
เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม จากเดิม “ในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูตามมาตรา 86 ให้
ผู้อาํ นวยการสถานพินิจเชิญฝ่ ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้ องหาว่ากระทําความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย และ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ าร่วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือ
หน่วยงานที่มหี น้ าที่เกี่ยวข้ องหรือได้ รับผลกระทบจากการกระทําความผิด หรือพนักงานอัยการ
ด้ วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้ องจัดทํา แผนแก้ ไข บําบัดฟื้ นฟูให้ แล้ วเสร็จและเสนอให้ พนักงานอัยการ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา” แก้ ไขเป็ น “ในการ
จัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูตามมาตรา 86 ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสถานพินิจเชิญฝ่ ายเด็กหรือเยาวชนที่
ต้ องหาว่ากระทําความผิด ฝ่ ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนชุมชนที่
เด็กหรือเยาวชนมีถ่นิ ที่อยู่ปกติ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานอัยการ หรืออาจเชิญพนักงานตํารวจที่
เด็กหรือเยาวชนมีถ่นิ ที่อยู่ปกติเข้ าร่วมการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ พนักงาน
อัยการที่เข้ าร่วมแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูมีอาํ นาจพิจารณาทําคําสั่งเห็นชอบ ไม่เห็นชอบด้ วยกับแผน
แก้ ไขบําบัดฟื้ นฟู หรือแก้ ไขประการใดๆ โดยมีอาํ นาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขคําสั่งภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา”
2. ควรแก้ไขระเบียบกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้ นฟู พ.ศ. 2554 ในเรื่องการกําหนดตัว
บุคคลที่เข้ าร่ วมในการจัดทําแผนแก้ ไขบําบัดฟื้ นฟูใหม่โดยเพิ่มที่ปรึกษาทางกฎหมาย พนักงาน
ตํา รวจ ผู้ แ ทนชุ ม ชนที่เ ด็ก มี ถ่ิ น ที่อ ยู่ มาเข้ า ร่ ว มในการจั ด ทํา แผนแก้ ไ ขบํา บั ด ฟื้ นฟู เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับบทบัญญัติของกฎหมาย มีการปฏิบัติไปในทิศทางแนวเดียวกัน ไม่ก่อให้ เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ โดยจากเดิมว่า “ข้ อ 6 ให้ ผ้ ูประสานการประชุม เชิญผู้เข้ าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
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(1) ฝ่ ายเด็กหรือเยาวชน ได้ แก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคล
หรือผู้แทนองค์การที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนร้ องขอ
(2) ฝ่ ายผู้เสียหาย ได้ แก่ ผู้เสียหาย บิดามารดา หรือผู้ปกครองผู้เสียหายในกรณี
ผู้เสียหายเป็ นผู้เยาว์ และบุคคลซึ่งผู้เสียหายร้ องขอ
(3) นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
(4) พนักงานคุมประพฤติ
(5) พนักงานอัยการ
หากเห็นสมควรอาจเชิ ญผู้ แทนชุ มชนหรื อหน่ วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับ
ผลกระทบจากการกระทําความผิดด้ วยก็ได้ ”
แก้ ไขเป็ น “ข้ อ 6 ให้ ผ้ ูประสานการประชุม เชิญผู้เข้ าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ ายเด็กหรือเยาวชน ได้ แก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคล
หรือผู้แทนองค์การที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนร้ องขอ
(2) ฝ่ ายผู้เสียหาย ได้ แก่ ผู้เสียหาย บิดามารดา หรือผู้ปกครองผู้เสียหายในกรณี
ผู้เสียหายเป็ นผู้เยาว์ และบุคคลซึ่งผู้เสียหายร้ องขอ
(3) นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
(4) พนักงานคุมประพฤติ
(5) พนักงานอัยการ
(6) ผู้แทนชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนมีถ่นิ ที่อยู่ปกติ
(7) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หากเห็นสมควรอาจเชิญเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจที่เด็กมีถ่นิ ที่อยู่ปกติเข้ าร่วมในการจัดทําแผน
ด้ วยก็ได้
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