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 ปจจุบันปญหาการกระทําผิดของเด็กหรือเยาวชนทวีความรุนแรงสูงข้ึนจนตองนําเด็กหรือ

เยาวชนท่ีกระทําความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงศาล

เยาวชนและครอบครัวไดตระหนักและใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติตอ

เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว รวมท้ังในสวนของกระบวนการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และหลักการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก              

ซ่ึงการดําเนินกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนมีท้ังการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีอยูภายใต

กรอบกฎหมายอยางเครงครัดกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ียึดหลักการคุมครองเด็กและเยาวชน

ท่ียืดหยุนตามความเหมาะสมและความจําเปนในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน ซ่ึงศาลเยาวชน

และครอบครัวไดนํารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในมาตรการพิเศษแทน           

การดําเนินคดีอาญา สําหรับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีใชในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กเยาวชนเยียวยาผูเสียหายและใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในกระบวนการดังกลาว 

 ในสวนการแกปญหาในการดําเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชนในชั้นกอนฟองคดีของ                  

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 86 กําหนดใหนํามาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญา โดยมีเง่ือนไขท่ีเด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดอาญาซ่ึงมีอัตราโทษอยางสูง

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฎวาเด็กหรือ

เยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํากอนฟองคดีเม่ือ

คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ

และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชนนั้น

อาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และ

หากจําเปนเพ่ือประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดใหบิดา มารดา ผูปกครองหรือ

บุคคลหรือผูแทนองคการซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได ท้ังนี้เพ่ือแกไขปรับเปลี่ยน
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ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแกผูเสียหาย หรือเพ่ือให

เกิดความปลอดภัยแกชุมชนและสังคม แลวเสนอความเห็นประกอบแผนแกไขบําบัดฟนฟูตอพนักงาน

อัยการเพ่ือพิจารณา โดยการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากเด็กหรือ

เยาวชนและผูเสียหายดวย หากคดีนั้นเปนคดีท่ีมีผูเสียหาย และชั้นการพิจารณาของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจะเห็นไดจากมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กําหนดเง่ือนไขท่ีเด็กหรือเยาวชนจะสามารถเขาสูกระบวนการของ

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาวาเปนคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทํา

ความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกไมเกินยี่สิบป ถาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนนั้นสํานึกในการกระทํา 

และผูเสียหายยินยอม โจทกไมคัดคาน พฤติการณแหงคดีไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร ศาลเห็น

วาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได และผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควรศาล

อาจมีคําสั่งใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหเด็กหรือเยาวชนและบุคคลท่ีเก่ียวของปฏิบัติเสนอตอศาล 

หากศาลเห็นชอบ ใหมีคําสั่งจําหนายคดีไวชั่วคราว กรณีมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวน 

ศาลจะมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ โดยกฎหมายกําหนดใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอัน

ระงับ และมาตรา 132 ยังมีบทบัญญัติวา ในกรณีท่ีศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควรจะมีคํา

พิพากษา หรือบิดามารดาผูปกครองหรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวยรองขอเม่ือศาลสอบถามผูเสียหาย

แลว ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราวแลวมอบตัวจําเลยใหบุคคลดังกลาว โดยไมมีประกันหรือ

มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได โดยกําหนดเง่ือนไขเชนใหจําเลยรายงานตัวตอพนักงาน

คุมประพฤติหรือเจาพนักงานอ่ืนหรือบุคคลใดหรือองคการดานเด็กเขารับการแกไขบําบัดฟนฟูรับ

คําปรึกษาแนะนําเขารวมกิจกรรมบําบัดหรือกิจกรรมทางเลือกหรือใหใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย

ภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร แตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ ในการนี้ศาลมี

อํานาจสั่งใหบิดามารดาผูปกครองหรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวยเขารวมกิจกรรมหรือรับคําปรึกษา

แนะนําดวยก็ได ในกรณีศาลเห็นวาจําเลยไมสมควรใชวิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสงตัวจําเลยไปยัง

สถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรท่ียินยอมรับตัวจําเลยไวดูแล

ชั่วคราวหรือจะใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไปพลางกอนก็ไดแตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุ

ครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสั่งตามวรรคหนึ่งตลอดจนวิธีการประเมินสภาพ

ปญหาการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู การเตรียมความพรอมเพ่ือมอบตัวจําเลยใหบิดามารดาผูปกครอง

หรือบุคคลซ่ึงจําเลยอาศัยอยูดวยใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา ซ่ึงไดมีการกําหนดให

เปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรการ

แทนการพิพากษาคดี พ.ศ. 2556 ท่ีไดออกมาบังคับใชแลว โดยมาตรการดังกลาวอาจมีการดําเนินการ

จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติโดยความเห็นชอบของศาล โดยผูท่ีมีหนาท่ีในการ

ประสานการประชุมเพ่ือจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู คือ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควร เพ่ือใหหนวยงานศาลรองรับกระบวนการดังกลาวและเปนเครื่องมือ
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ใหศาลใชในการขับเคลื่อนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได

จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานการประชุมเพ่ือแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ข้ึน รวมท้ังมีคําสั่งใหศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานการ

ประชุมเพ่ือแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ข้ึนดวย  

ท้ังนี้การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังเปนเรื่องใหมสงผลใหรูปแบบ ข้ันตอน และแนวทาง

ในการปฏิบัติของศูนยใหคําปรึกษาแนะนําและประสานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังมีทิศทาง

และรูปธรรมท่ีไมชัดเจนในแนวทางเดียวกัน เนื่องดวยเพราะรูปแบบเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงนํามาซ่ึงเหตุผล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท่ีตองมีการศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนใน 2 ชั้นคือ (1) ชั้นกอนฟองคดีของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และ

(2) ชั้นการพิจารณาของศาลเพ่ือใหทราบถึงขอดี ขอเสีย และแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับตางประเทศ เชน ประเทศนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และแคนาดา และนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหถึงรูปแบบ ข้ันตอน วิธีการ และหลักเกณฑในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด           กับประเทศไทย เพ่ือพัฒนารูปแบบ ปรับปรุงกฎหมาย และรูปแบบการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคุมครองประโยชนของเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนไดอยางสูงสุด โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติ 

รูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการหลักเกณฑการใชการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในชั้นกอนฟองคดีของ

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และในชั้นการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวรวมท้ัง

ปญหาขอขัดของท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทย 2. เพ่ือศึกษาหลักการ รูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการ องค

ความรูและทักษะท่ีจําเปน ปญหาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เก่ียวกับเด็กและเยาวชนของตางประเทศ เชน ประเทศนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และแคนาดา 3. เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของประเทศไทยกับ

ตางประเทศ 4. ศึกษาผลของการใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีตอการแกไขฟนฟูเด็กและ

เยาวชนผูกระทําความผิด ผูเสียหาย และชุมชน และ 5. เพ่ือวิเคราะหปญหาการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชน และเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงแนวปฏิบัติและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมรวมท้ังแนวทางใน

การแกไขกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชมุชนในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ไดดําเนินการภายใตหลักการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของโดย               

เริ่มจากการจัดประชุมสนทนากลุม (Focus group) ท้ังสวนกลางและภูมิภาค เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น              

ศึกษาวิเคราะหคนหาขอดี ขอเสียและเสนอแนวทางแกไข เพ่ือเปนขอมูลสวนหนึ่งท่ีใชอางอิงถึง                  

การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเก่ียวกับ              

เด็กและเยาวชน และขอขัดของท่ีเกิดข้ึนโดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูพิพากษาศาลยุติธรรม พนักงานอัยการ 

ตํารวจ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักวิชาการดานเด็กและเยาวชน ท่ีปรึกษากฎหมาย                 

ผูท่ีเคยเขารวมประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไดแก ผูกระทําความผิด ผูเสียหาย ผูเก่ียวของ และ



 | 4 

 

ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป พ้ืนท่ีศึกษาประกอบไปดวย กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขตอํานาจศาลเยาวชนและ                  

ครอบครัวกลาง ภาคกลาง พ้ืนท่ีเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด

อุ ทัยธานี  ภาคเหนือ  พ้ืน ท่ี เขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจั งหวัด เชียงใหม                                        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน และภาคใต               

พ้ืนท่ีเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และการวิเคราะหกรณีศึกษาจากตัวอยางคดี           

ท่ีดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจากท้ังสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และ                

ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารและ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมในเรื่องการพัฒนารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน  

 

กรอบการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีเหมาะสมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 

การวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ 

- กรณีศึกษาช้ันกอนการ  

  พิจารณาคด ี

- กรณีศึกษาช้ันระหวางการ  

  พิจารณาคด ี

- การสนทนากลุมใน 6  พ้ืนท่ี 

- การสัมภาษณเชิงลึก 

  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 

- การรับฟงความคิดเห็น 

  และขอเสนอแนะจากท่ี  

   

แนวคิดทฤษฎีและหลักการ 

- ทฤษฎีในมิตคิวามเขมแข็งของ 

  สถาบันครอบครัวและชุมชน 

- ทฤษฎีความยุติธรรมเชิง 

  สมานฉันท 

- สิทธิครอบครัวในการตัดสินใจ 

- ศักยภาพของสถาบันครอบครัว 

- การมีสวนรวมของครอบครัวและ 

  ชุมชน 

- ความรูความเขาใจการประชุม 

   - ในช้ันกอนการพิจารณาคด ี

   - ในช้ันระหวางการพิจารณาคด ี

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชมุชน 

- ระดับการมีสวนรวมของ 

   ครอบครัวและชุมชน 

- คุณภาพของระบบการสนับสนุน 

- โอกาสท่ีเปดใหครอบครัวและ 

  ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน 

- ความพึงพอใจและการยอมรับ 

  ของทุกฝายตอแผน 

- ประสิทธิภาพขององคกรและ 

  หนวยงานรองรับแผน 

- จํานวนเครือขายสนับสนุนแผน 
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การดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

  

 1. สรุปแนวทางปฏิบัติ รูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการหลักเกณฑการใชการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดีของสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนและช้ันการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวจากการเก็บรวบรวมขอมูลการประชุมสนทนากลุม (Focus group) ไดดังนี้ 

 

ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

หลักเกณฑการดําเนินการ อัตราโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 5 ป, เด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับ

โทษจําคุกมากอน, ผูกระทําผิดสํานึกในการกระทําของตนเอง, 

เปนคดีท่ีมีผูเสียหายและไดรับความยินยอมโดยผูเสียหาย 

อัตราโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 20 ป, เด็กและเยาวชนไมเคยไดรับ

โทษจําคุกมากอน, ผูกระทําผิดสํานึกในการกระทํา, เปนคดีท่ีมี

ผูเสียหาย และไดรับความยินยอมจากผูเสียหายใหจัดทําแผน            

การแกไขบําบัดฟนฟู ฯลฯ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 

 

      เม่ือเด็กหรือเยาวชนถูกนําตัวไปสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน พนักงานคุมประพฤติจะเปนผูพบเด็กหรือ

เยาวชนกอนเพ่ือสอบปากคํา และดูพฤติการณคดี ดูประวัติของ

เด็กหรือเยาวชนและจะใชแบบสัมภาษณเพ่ือประเมินความ

เสี่ยงและความจําเปนโดยผลการประเมินตองอยูในระดับต่ํา 

หรือระดับปานกลางและไมมีปญหาพิเศษ คือ มีปญหาเล็กนอย

     เม่ือมีการพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณา

รายงานสรุปขอเท็จจริงและรายงานจากสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนและบางสวนจะเปนรายงานจากศูนยใหคําปรึกษา

ท่ีระหวางเด็กและเยาวชนไดมารายงานตัวตามมาตรา 73 วรรค

ทาย และเม่ือศาลพิจารณาเห็นแลววา คดีนี้เขาหลักเกณฑขางตน 

ผูเสียหายยินยอมและเหมาะสมท่ีจะนําเขาสูกระบวนการจัดทํา
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ท่ีสามารถแกไขได หลังจากผลการประเมินอยูในระดับท่ีผาน

เกณฑ และครบเง่ือนไขการเขาสูมาตรการพิเศษตามมาตรา 86 

พนักงานคุมประพฤติจะเสนอความเห็นตอผู อํานวยการ            

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เพ่ือจัดประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนตามมาตรา 86 เม่ือผูอํานวยการสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เห็นชอบจึงจัดทําแผนการ

แกไขบําบัดฟนฟู แลวสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จะออกหนังสือเชิญผูเขารวมประชุม รวมถึงศาลเยาวชนและ

ครอบครัว และพนกังานสอบสวนดวย 

 กอนท่ีจะเขาสูการประชุมตามวันท่ีนัดหมายสถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนจะมีการจัดการประชุมยอยนอก

รอบข้ึนกอน เพ่ือเปนการพูดคุยตกลงกับผูเสียหาย การเจรจา

กับผูเสียหายเพ่ือใหความยินยอมใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

โดยมีหัวหนาฝายคดีและนักจิตวิทยาเปนผูนําในการเจรจา เม่ือ

เขาสูการประชุมตามวันเวลาท่ีนัดหมายการประชุม พนักงาน

แผนการแกไขบําบัดฟนฟู ศาลจะมีคําสั่งทําแผนและมอบใหศูนย

ใหคําปรึกษาจัดทําแผน โดยนักจิตวิทยาจะตองประสานกับ             

ผูประสานการประชุม หลังจากนั้นจะมีการกําหนดวันทําแผนการ

แกไขบําบัดฟนฟู ในระหวางการพูดคุย สอบถาม ใหคําปรึกษา

ตางๆ จะมีขอคําถามเพ่ือสอบถามวา ตองการจะใหใครเขารวมใน

การประชุมบาง ซ่ึงผูกระทําผิดและผูเสียหายสามารถเสนอชื่อได 

เชน เพ่ือน ครู ผูนําชุมชน เจาของสถานประกอบการ เปนตน 

ทางศาลจะทําหนังสือเชิญมาเขารวม เม่ือถึงวันท่ีกําหนดจัดทํา

แผนการแกไขบําบัดฟนฟู จะมีบันทึกขอตกลงการรักษาความลับ 

และกําหนดเง่ือนไขตางๆ โดยท่ีตองไดรับความยินยอมจากท้ังสอง

ฝาย 

 และการวางมาตรการเง่ือนไขตางๆ ในแผนการแกไขบําบัด

ฟนฟูนั้น ผูพิพากษาสมทบซ่ึงเปนผูประสานการประชุมจะเปนผู

ชี้แนะแนวทางเทานั้น จะปรึกษาหารือกันระหวางผูกระทําผิดและ

ผูเสียหายวาแผนจะออกมาอยางไรนั้นใหท้ัง 2 ฝายกําหนดเง่ือนไข
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

คุมประพฤติเจาของสํานวน เริ่มชี้แจงวัตถุประสงค ผลท่ีแตละ

ฝายไดรับประโยชน ข้ันตอนการประชุมตางๆ จะใหผูประสาน

การประชุมเปนผูนําเสนอในลําดับตอไป หลังจากท่ีประชุมแลว 

แผนแกไขบําบัดฟนฟูพรอมท้ังมาตรการเง่ือนไขตางๆ ตอง

ไดรับความยินยอมจากผูเขารวมประชุมท้ังหมด 

 หลังจากท่ีประชุมตกลงกันในแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดแลว 

จะสงใหพนักงานอัยการพิจารณา  

      เ ม่ือพนักงานอัยการไดรับแผนแกไขบําบัดฟนฟูและ

ความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจแลว หากมีขอสงสัยอาจ

สอบถามผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได ถาพนักงานอัยการไมเห็นชอบดวยกับ

แผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหสั่งแกไขแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือสั่ง

ดําเนินคดีตอไปและใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงคําสั่งของ

พนักงานอัยการใหพนักงานสอบสวนและผูท่ีเก่ียวของทราบ 

ของแผนออกมาเอง โดยผูประสานการประชุมจะทําหนาท่ีเปนคน

กลาง ควบคุมการประชุมเทานั้น โดยการจัดทําแผนจะตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน แตหากไมสามารถจัดทํา

แผนใหแลวเสร็จได เชน ติดปญหาผูเก่ียวของท่ีตองเขารวมแตไม

สามารถเขารวมภายในระยะเวลาดังกลาวได ผูประสานการ

ประชุมสามารถทําการเสนอขยายระยะเวลาการจัดทําแผนตอ           

ผูพิพากษาใหขยายระยะเวลาได หลังจากเม่ือไดแผนการแกไข

บําบัดฟนฟูท่ีไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย ลําดับตอมาจะ

เสนอศาลเพ่ือพิจารณาวาเห็นชอบหรือไม หากเห็นชอบจะ

กําหนดใหมีผูบริหารแผน ซ่ึงแลวแตเง่ือนไขวาจะมีใครบางเปน

ผูบริหารแผนในขอนั้นๆ ซ่ึงผูบริหารจะเปนกลไกในการติดตาม

รับผิดชอบ โดยจะมีผูประสานการประชุมเปนผูดูแลทุกอยางให

ดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูและใหเด็กและเยาวชน

เริ่มปฏิบัติตามแผนทันที หลังจากศาลเห็นชอบ 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

หากพนักงานอัยการเห็นวาแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแลวเพ่ือประโยชนแหง

ความยุติธรรมใหพนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกลาว และ

ใหมีการดําเนินการตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวไดทันที 

พรอมท้ังใหรายงานใหศาลทราบ 

      ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงแกศาลวากระบวนการจัดทํา

แผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหศาลพิจารณา

สั่งตามท่ีเห็นสมควรศาลตองมีคําสั่งตามวรรคสามภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ท้ังนี้ใหประธานศาลฎีกา

โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาออกขอกําหนด 0

1

เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการของศาลดวย 

      ในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา 86 ให

ผูอํานวยการสถานพินิจเชิญฝายเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตองหาวา

                                                        
1 ขอกาํหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทาํแผนแกไขบาํบัดฟนฟูชั้นกอนฟองคดี พ.ศ. 2557 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

กระทําความผิด ฝายผูเสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะหเขารวมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแทน

ชุมชนหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของหรือไดรับผลกระทบ

จากการกระทําความผิด หรือพนักงานอัยการดวยก็ได ท้ังนี้ 

จะตองจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหแลวเสร็จและเสนอให

พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวัน 1

2 นับแตวันท่ีเด็ก

หรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา 

      แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ

หรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน เวนแตเปนการกําหนดข้ึน

เพ่ือประโยชนของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพ่ือคุมครอง

ประโยชนสาธารณะและไมมีลักษณะเปนการละเมิดศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของเด็กหรือเยาวชน 

      แผนแกไขบําบัดฟนฟูตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดใหวา

                                                        
2 มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

กลาวตักเตือน กําหนดเง่ือนไขใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และ

หากจําเปนเพ่ือประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชน อาจ

กําหนดใหบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซ่ึงเด็ก

หรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได กําหนดใหชดใช

เยียวยาความเสียหาย กําหนดใหทํางานบริการสังคมหรือ

ทํางานสาธารณประโยชนไมเกินสามสิบชั่วโมง หรือกําหนดให

นํามาตรการอยางหนึ่งหรือหลายอยางมาใชเพ่ือประโยชนใน

การแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชน  ท้ังนี้ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมเกินหนึ่งป 

      หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทําแผนแกไข

บําบัดฟนฟู ใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

      ผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู ตองปฏิบัติให

เปนไปตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูนั้น หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตาม ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงานอัยการ
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ทราบและแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

      เม่ือมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว 

ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงานอัยการทราบ 

หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือ

เยาวชนนั้น คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนท่ีสุด และ

สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ  ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวน 

ไดเสียท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง และใหผูอํานวยการสถานพินิจ

รายงานคําสั่งไมฟองใหศาลทราบ2

3 

หนวยงานและกลไกสําคัญใน

การกําหนดการประชุมและ

การบริหารการประชุมฯ 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว 

ผูประสานการประชุม เปนผู ท่ีผานการอบรม จากกรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน ซ่ึงสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแตละ

ผูพิพากษาสมทบท่ีผานการอบรมและไดรับการแตงตั้ง 

                                                        
3อภิรดี โพธิ์พรอม (2553) หนา 112-137 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดจะมี นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และ พนักงานคุม

ประพฤติ ท่ีผานการอบรม โดยแตละสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจะเปนผูกําหนดบทบาทหนาท่ีวาสถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดใดจะใหใครเปนผูประสาน

การประชุมในแตละคดี 

ผูเขารวมการประชุม พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผูนําชุมชน (ถามี) 

ผูปกครองผูเสียหาย ผูเสียหาย ผูปกครองผูกระทําผิด ผูกระทํา

ผิด ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือ

หั วหน าฝ ายคดี  พนักงาน คุมประพฤติ เจ าของสํ านวน 

นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห 

ผู พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา ผูปกครองเด็กและเยาวชน      

ผูกระทําผิดเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด ผูปกครองผูเสียหาย 

ผูเสียหาย ผูนําชุมชน (ถามี) 

บทบาทของครอบครวั สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีดูแลเด็กและเยาวชนจะตอง

เขามามีสวนรวมในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและ

ตองรับผิดชอบในการเยียวยาผูเสียหายท้ังในลักษณะของการ

ฟนฟูสภาพจิตใจและชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 

สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีดูแลเด็กและเยาวชนจะตองเขา

มามีสวนรวมในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและตอง

รับผิดชอบในการเยียวยาผูเสียหายท้ังในลักษณะของการฟนฟู

สภาพจิตใจและชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 

บทบาทของผูเสียหาย สมัครใจใหความยินยอมให มีการดําเนินการประชุมกลุม สมัครใจใหความยินยอมใหมีการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัว
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ครอบครัวและชุมชนและเขารวมการประชุม แสดงความรูสึก

และใหอภัยและยอมรับในแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

และชุมชนและเขารวมการประชุม แสดงความรูสึกใหอภัยและ

ยอมรับในแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

บทบาทของชุมชน ในพ้ืนท่ีของชุมชนเมือง สวนใหญจะไมไดเขารวมประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน เนื่องจากเม่ือสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนประสานไปยังชุมชนมักจะไมไดรับการตอบกลับ 

สวนชุมชนในตางจังหวัดมี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเชียงใหม 

และ จังหวัดขอนแกนท่ีมีเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถเขา

มามีสวนรวมการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนกับสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนได สวนในจังหวัดสงขลาจะ

ใชชุมชนเปนผูติดตามดูแลเด็กหรือเยาวชนแทนสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนในขอบังคับและเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนใน

ท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลจะมีเครือขายชุมชนของตนเอง

ในพ้ืนท่ี แตการนําชุมชนเขามารวมประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชน พบวา มีเพียงจังหวัดเชียงใหมเทานั้นท่ีสามารถดึงชุมชน

เขามามีสวนรวมไดทุกคดี และจังหวัดสงขลาใหชุมชนเปน

ผูติดตามเด็กและเยาวชน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในสวนของ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ พบวา ไมไดนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชุม 

เนื่องจากการประสานงานติดตอยากและไมไดรับความรวมมือ

เทาใดนัก 

ผลของการประชุม สวนใหญขอบังคับเง่ือนไขตางๆ จะเปนเรื่องของการบริการ

สังคมท่ีเปนสาธารณะประโยชนตามท่ีประชุมเห็นชอบและท่ี

มีแผนการแกไขบําบัดฟนฟูซ่ึงจะประกอบไปดวย 5 มาตรการ 

ไดแก (1) เพ่ือการแกไขความประพฤติ (2) เพ่ือการบําบัดฟนฟู
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

เปนประโยชนกับเด็กและเยาวชน โดยใหสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน เปนสถานท่ีกําหนดดูแลพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชน และระยะเวลาข้ันต่ําจะอยูท่ี 3-6 เดือน 

เชน การหามออกจากบานหลังจากเวลา 20.00 น. หามเลน

เกมเกินวันละก่ีชั่วโมง ใหมารายงานตัวและรับคําปรึกษากับ

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหท่ีสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนการสรางกรอบพฤติกรรมในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง และเม่ือเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแกไข

บําบัดฟนฟูครบถวนแลว ใหผู อํานวยการสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนรายงาน ใหพนักงานอัยการทราบ  

หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือ

เยาวชนนั้น คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนท่ีสุด และ

สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวนได

เสีย ท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง และใหผูอํานวยการสถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนรายงานคําสั่งไมฟองใหศาลทราบ 

รางกายและจิตใจ (3) เพ่ือการพัฒนาเด็กหรือเยาวชน (4) เพ่ือการ

ปองกันเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดซํ้า และ (5) เพ่ือบรรเทาความ

เสียหายแกผูเสียหาย แตในรายละเอียดของแผนการแกไขบําบัด

ฟนฟูจะปรับไปตามสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา

ความผิดและความตองการของผู เสียหาย ระยะเวลาในการ

ดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟู สวนใหญจะอยูใน

ชวงเวลาข้ันต่ํา 1 ป และเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติตามแผนการแกไข

บําบัดฟนฟู จะสรุปผลการปฏิบัติสงไปยังศาลเยาวชนและ

ครอบครัว หากปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว ให

ผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหจัดทําแผนแกไข

บําบัดฟนฟูรายงานใหศาลทราบ หากศาลเห็นชอบดวย ใหศาลสั่ง

จําหนายคดีออกจากสารบบความ และมีคําสั่งในเรื่องของกลาง 

โดยใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ ท้ังนี้ไมตัดสิทธิผูมีสวน

ไดเสียท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง 
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ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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ผูรับผิดชอบการบริหารแผน

และการดําเนินการตามแผน 

นักสังคมสงเคราะห พนักงานคุมประพฤติ หรือ นักจิตวิทยา 

แลวแตจะกําหนดบทบาทหนาท่ีไวของแตละสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน 

ผู พิพากษาสมทบและนักจิตวิทยาประจําศาลเยาวชนและ

ครอบครัว 

ปญหาอุปสรรคในการ 

ดําเนินการ 

 

1. หลักเกณฑการเขาสูมาตรการพิเศษเดิมท่ีกําหนดใหตองเปน

คดีท่ีตองมีผูเสียหายเทานั้น กอนการแกไขพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดี เยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 เปนเหตุใหสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนในแตละจังหวัดมีจํานวนคดีท่ีสามารถดําเนินการใช

มาตราการพิเศษตามมาตรา 86 ในปริมาณท่ีลดลงไปจากการ

ดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตามกฎหมายฉบับ

เดิม 

2. ปญหาเก่ียวกับการเขาสูเง่ือนไขของการใชมาตรการพิเศษท่ี

ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายในบางเขตอํานาจศาลท่ี

ผูเสียหายและผูมีสวนไดเสียยังไมเขาใจในหลักการและความมุง

หมายของมาตรการพิเศษ และยังศรัทธาในความยุติธรรมโดย

1. ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในแนวทางปฏิบัติการ

ดําเนินการในมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนในชั้นการพิจารณาคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัวในแต

ละเขตอํานาจศาล เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 

ประกอบกับลักษณะของโครงสรางบุคลากรของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของศาลยุติธรรม ในภาพรวมการโยกยาย

สับเปลี่ยนตําแหนงและหนาท่ีของบุคลากรในระบบมีผลกระทบ

กับความตอเนื่องในแนวทางการปฏิบัติในมาตรการพิเศษโดยการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน รวมท้ังลักษณะเฉพาะใน

หลักการขององคกรท่ีศาลและบุคลากรในสายตุลาการตางดํารง

ความเปนเอกเทศและเปนอิสระในการบริหารงานและคดี รวมท้ัง

การโยกยายของผูพิพากษาประจําศาลเยาวชนและครอบครัว 
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การสูคดี และการพิพากษาคดีโดยศาล 

3. ปญหาการขาดการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนใน

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและการปฏิบัติตามแผน

แกไขบําบัดฟนฟู โดยเฉพาะในชุมชนเขตพ้ืนท่ีในเมืองเชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ความรวมมือของครอบครัวและชุมชนใน

พ้ืนท่ียังอยูในระดับต่ํา 

4. ปญหาการดําเนินการใหครบข้ันตอนของการปฏิบัติตามแผน

แกไขบําบัดฟนฟู โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนในการประเมินและ

ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูในครอบครัว

และชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากขาดบุคลากรในการดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังกลาว 

5. ปญหาดานการเงินของจําเลยและครอบครัวท่ีใชในการ

ประกันตัวท่ียังไมสามารถขอคืนไดระหวางการใชมาตรการ

พิเศษ 

สงผลทําใหแนวทางปฏิบัติไมตอเนื่องและไมสอดคลองกับบริบท

ในพ้ืนท่ี ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่องและทําใหความเขาใจของ

ผูปฏิบัติงานไมตรงกัน 

2. ปญหาโครงสรางบุคลากรท่ีมีความจําเปนตอการดําเนินการ

ตามมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน และ

การปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู ท่ีมีความรูความชํานาญและ

ทักษะในกระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูพฤติกรรมของเด็กและ

เยาวชนภายใตบริบทของครอบครัวและชุมชนตามเจตนารมณ

ของมาตรการพิเศษดังกลาว ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวจําเปนท่ี

จะตองใชแนวทางการทํางานในลักษณะของกลุมสหวิชาชีพ 

(Interdisciplinary Team) ท้ังในและนอกหนวยงานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการดําเนินงานตามมาตรการพิเศษดังกลาวในข้ันตอนการ

พิจารณาคดีท่ีบุคลากรในสายวิชาชีพเชน นักจิตวิทยาประจําศาล 

มีจํานวนท่ียังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ปจจุบันมีนักจิตวิทยา

เพียงอัตราเดียวประจําศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละจังหวัด 
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ทําใหการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีคุณภาพและการ

ติดตามรายละเอียดตางๆกระทําไดยาก และยังไมมีนักสังคม

สงเคราะหประจําหนวยงานรวมดําเนินการในมาตรการดังกลาว  

3.ปญหาความรูความเขาใจและการยอมรับในมาตรการพิเศษโดย

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของบุคลากรในองคกรท่ี

เก่ียวของโดยเฉพาะบุคลากรฝายปฏิบัติยังไมเพียงพอและท่ัวถึง 

เชน จํานวนของผู พิพากษาสมทบท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวในชั้นการพิจารณาคดี และท่ีมี

คุณสมบัติในการดําเนินการโดยผานการอบรมการประสานการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ยังอยูในปริมาณนอยไมเพียงพอ

ตอการดําเนินการใหครบข้ันตอนของแผนแกไขบําบัดฟนฟู และ

ตอจํานวนคดีท่ีเขาเง่ือนไข 

4. ปญหาดานการเงินของผูกระทําผิดและครอบครัวท่ีใชในการ

ประกันตัวท่ียังไมสามารถขอคืนไดระหวางการใชมาตรการพิเศษ 

ซ่ึงพบวาเงินประกันจํานวนดังกลาวมีการไปกูยืมนอกระบบมา  
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5. ปญหาในดานของขอกฎหมาย ชองวางของกฎหมาย โดยแตละ

จังหวัดจะตีความแตกตางกัน ทําใหการดําเนินการแตละพ้ืนท่ีเกิด

ความลักลั่นกันเชน การตีความเก่ียวกับประเด็นผู เสียหาย 

กลาวคือ ศาลเยาวชนและครอบครัวบางพ้ืนท่ีจะตีความคดีบางคดี 

เชน คดียาเสพติด หรือคดีท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 วาผูเสียหายจากคดีดังกลาวคือรัฐ จึงทําใหไม

สามารถหาตัวแทนรัฐมาแสดงความยินยอมและไมสามารถ

ดําเนินการตามมาตรการพิเศษได แตศาลเยาวชนและครอบครัว

บางพ้ืนท่ีจะตีความวาคดีดังกลาวมีผู เสียหาย และผูเสียหาย

ยินยอมใหจัดทําแผนการแกไขบําบัดฟนฟู สงผลใหคดีท่ีเหมือนกัน

แตศาลเยาวชนและครอบครัวบางพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการตาม

มาตรการพิเศษได 

6. ปญหาในดานขอจํากัดในการใชหลักเกณฑของมาตรการพิเศษ 

ท่ีกําหนดประเด็นในเรื่องของผูเสียหาย ยังไมมีความชัดเจน และ
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตีความแตกตางกันในแตละศาล 

7. การนําชุมชนเขามามีสวนรวมกระทําไดยาก เพราะบางพ้ืนท่ีมี

ลักษณะเปนชุมชนเมือง การใหชุมชนเขารวมการประชุมจึงเปน

เรื่องยาก และอีกหนึ่งเหตุผลคือ ครอบครัว เด็กและเยาวชน รูสึก

อับอาย กลัวไมเปนท่ียอมรับของชุมชน 

8. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงมี

ปญหาดานการเดินทางและไม มีเวลามาศาลเนื่องจากตอง

ประกอบอาชีพ และหารายไดเลี้ยงครอบครัว 

9. การประสานงานการมีสวนรวมของชุมชนยังมีไมมากนัก และ

การติดตามประเมินผลยังไมมีเอกภาพในการดําเนินงาน ระบบ

ติดตามประเมินผลยังเปนเพียงเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ 
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 2. สรุปแนวทางปฏิบัติ รูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการหลักเกณฑการใชการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดีของสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน และช้ันการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรณีศึกษาตัวอยางคดีตางๆ ไดดังนี้ 

ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ข้ันตอนการดําเนินการ การดําเนินการของแตละสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจะมีการดําเนินการท่ีเปนในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ 

เม่ือเด็กและเยาวชนถูกสงเขามาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน พนักงานคุมประพฤติจะทําหนาท่ีในการสืบเสาะ

และพินิจสภาพท่ัวไปของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงสภาพของ

ครอบครัว ลําดับตอมาจะคนหาสาเหตุในการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชนและเขาสูกระบวนการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชน 

การดําเนินการของแตละศาลเยาวชนและครอบครัว จะมีการ

ดําเนินการเปนในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือเด็กและเยาวชน

เขาสูศาล จะตองมีการตรวจสอบการจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจ 

ตามมาตรา 73 วาดําเนินการจับกุมถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

ลําดับตอมาจะเปนการใหคําปรึกษากับเด็กและเยาวชนรวมไปถึง

บิดามารดา ผูปกครอง ณ ศูนยใหคําปรึกษาของแตละศาลเยาวชน

และครอบครัว ตามมาตรา 73 วรรคทาย ซ่ึงเปนการใหคําปรึกษา

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและคนหาสาเหตุ

การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน สภาพความเปนอยูท่ัวไปของ

ครอบครัว และคนหาจุดเดน จุดดอย ของเด็กและเยาวชน โดย

นักจิตวิทยาประจําศาลจะเปนผูดําเนินการ เม่ือคดีเขาสูชั้นการ

พิจารณาคดี หากศาลพิจารณาแลววา เง่ือนไขตางๆ เขาหลักเกณฑ 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

จะมีคําสั่งใหใชมาตรา 90 ดําเนินการกับเด็กและเยาวชนผูกระทํา

ความผิด 

ฐานความผิด สวนใหญพบวา เปนคดีลักทรัพย สวนใหญพบวา เปนคดีพรากผูเยาวและการกระทําผิดทางเพศ 

สาเหตุการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชน 

สวนใหญพบวา เด็กและเยาวชนคึกคะนองตามวัย ขาดความ

ระมัดระวัง บิดามารดาไมไดดูแลอยางใกลชิด บิดามารดามี

ลักษณะการเลี้ยงดูท่ีไมเหมาะสมหรือตามใจบุตรเกินไป ถูก

เพ่ือนชักจูงไดงาย และคลอยตามเพ่ือน เปนตน 

สวนใหญพบวา เด็กและผูเสียหายมีความสัมพันธกัน เปนแฟนกัน 

แตผูปกครองผูเสียหายไมยินยอมจึงแจงเจาหนาท่ีเขาจับกุม มีการ

ใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชนและนําไปสูการกอคดีความ ขาด

ความยั้งคิด ความรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

หนวยงานและกลไกสําคัญ

ในการกําหนดการประชุม

แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

ประชุม 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สวนใหญเปนศาลเยาวชนและครอบครัวเปนหนวยงานหลัก แตมี

บางกรณีทางศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถมอบใหทาง           

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกําหนดการประชุมและ

บริหารการประชุม 

ผูประสานการประชุม นักสังคมสงเคราะห ผูพิพากษาสมทบท่ีผานการอบรมและไดรับการแตงตั้ง 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ผูเขารวมการประชุม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (หรือ

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษแทน), พนักงานอัยการ

, พนักงานสอบสวน, นักสังคมสงเคราะห, พนักงานคุม

ประพฤติ, นักจิตวิทยา, ผูนําชุมชน, ผูปกครองเด็กและ

เยาวชนผูกระทําผิด,  เด็กและเยาวชนผูกระทําผิด,ผูเสียหาย 

และผูปกครองผูเสียหาย 

เด็กและเยาวชนผูกระทําผิด,ผูปกครองเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด 

ผูเสียหาย, ผูปกครองผูเสียหาย, นักจิตวิทยา,ผูพิพากษาสมทบและ

ผูนําชุมชน (ถามี) 

บทบาทของครอบครวั สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีดูแลเด็กและเยาวชนจะตอง

เขามามีสวนรวมในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและ

ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูอยาง

เครงครัด อีกท้ังตองรับผิดชอบในการเยียวยาผูเสียหายท้ังใน

ลักษณะของการฟนฟูสภาพจิตใจและชดใชคาเสียหายเปน

จํานวนเงิน 

สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีดูแลเด็กและเยาวชนจะตองเขามา

มีสวนรวมในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและตองปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูอยางเครงครัด อีกท้ัง

ตองรับผิดชอบในการเยียวยาผูเสียหายท้ังในลักษณะของการฟนฟู

สภาพจิตใจและชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 

บทบาทของผูเสียหาย สมัครใจและใหความยินยอมใหมีการดําเนินการประชุมกลุม สมัครใจและใหความยินยอมใหมีการดําเนินการประชุมกลุม
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ครอบครัวและชุมชนและเขารวมการประชุม แสดงความรูสึก

ใหอภัยและยอมรับในแผนแกไขบําบัดฟนฟู และแสดงความ

คิดเห็นตอแผน สามารถปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของแผนได 

ครอบครัวและชุมชนและเขารวมการประชุม แสดงความรูสึกให

อภัยและยอมรับในแผนแกไขบําบัดฟนฟู และแสดงความคิดเห็น

ตอแผน สามารถปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของแผนได 

บทบาทของชุมชน ในพ้ืนท่ีของจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดขอนแกน และจังหวัด

สงขลา ไดนําผูนําชุมชน หรือนักพัฒนาชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ในสวนของพ้ืนท่ี

จังหวัดอ่ืนๆ ไมพบการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ประชุม 

ไมพบการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชน 

ผลของการประชุม แผนการแกไขบําบัดฟนฟูของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนในแตละแหง จะมีแนวทางท่ีคลายคลึงกัน แตใน

รายละเอียดของแผนการแกไขบําบัดฟนฟูจะปรับไปตาม

สภาพปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและความ

ตองการของผู เสียหายแตละราย ซ่ึงผลการประชุมกลุม

แผนการแกไขบําบัดฟนฟูของศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละ

แหงจะมีลักษณะคลายคลึงกันเนื่องจากดําเนินการอยูภายใต

ขอบังคับประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใน

การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหลังฟองคดี พ.ศ. 2556 โดย

แผนการแกไขบําบัดฟนฟูนั้นจะประกอบไปดวย 5 มาตรการ ไดแก 
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ครอบครั วและชุ มชนจะ เป นลั กษณะของการบั ง คับ             

สรางระเบียบให กับเด็กและเยาวชน เ พ่ือปรับ เปลี่ยน

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อีกท้ังในแผนจะระบุใหบิดา 

มารดา หรือ บุคคลท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูดวยเขามามี

สวนรวมกับเด็กและเยาวชนใหมากท่ีสุดในการปฏิบัติตามแผน

ดังกลาว 

(1) เพ่ือการแกไขความประพฤติ (2) เพ่ือการบําบัดฟนฟูรางกาย

และจิตใจ (3) เพ่ือการพัฒนาเด็กหรือเยาวชน (4) เพ่ือการปองกัน

เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดอีก และ (5) เพ่ือบรรเทาความเสียหาย

แกผูเสียหาย แตในรายละเอียดของแผนการแกไขบําบัดฟนฟูจะ

ปรับไปตามสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและ

ความตองการของผูเสียหาย และถาปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัด

ฟนฟูครบถวนแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลสั่ง

ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูรายงานใหศาลทราบ หากศาล

เห็นชอบดวย ใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และมี

คําสั่งในเรื่องของกลาง โดยใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ 

ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียท่ีจะดําเนินคดีสวนแพง 

ผูรับผิดชอบการบริหาร

แผนและการดําเนินการ

สวนใหญ คือ นักสังคมสงเคราะห แตสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนบางพ้ืนท่ีจะกําหนดใหพนักงานคุมประพฤติ 

หรือ นักจิตวิทยาเปนผูบริหารแผนรวม แตบางกรณีใน

ผูพิพากษาสมทบเปนผูบริหารแผนหลัก แตในบางกรณีรายละเอียด

เง่ือนไขของแผน จะกําหนดใหนักจิตวิทยา หรือ เจาหนา ท่ี             

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนผูบริหารแผนตาม
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ประเด็น การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันกอนฟองคดี 

ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในช้ันการพิจารณา 

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตามแผน รายละเอียดเง่ือนไขของแผนจะกําหนดใหเปนหนาท่ีของ

ผูปกครอง หรือ ผูนําชุมชน เปนผูบริหารแผน ตามแตละ

เง่ือนไขนั้นๆ 

เง่ือนไขนั้นๆ 

ระยะเวลาของแผนการ

แก ไขบํ าบั ดฟ น ฟู  และ 

การติดตามการดําเนินการ

ตามแผน 

สวนใหญจะอยูในชวงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป และการติดตาม

การดําเนินการตามแผนนั้นจะกําหนดใหมารายงานตัวและเขา

รวมกิจกรรมกับนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเดือนละ 

1 ครั้ง หรือ 3 - 4 เดือนตอครั้ง ข้ึนอยูกับสภาพของครอบครัว

และปญหาของเด็กและเยาวชน 

สวนใหญจะอยูในชวงเวลาข้ันต่ํา 1 ป และการติดตามการ

ดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟู และจะกําหนดใหมา

รายงานตัวกับผูพิพากษาสมทบหรือนักจิตวิทยา 3 - 4 เดือนตอ

ครั้ง หรือเดือนละครั้งข้ึนอยูกับสภาพของครอบครัวและปญหาของ

เด็กและเยาวชนและตองเขารวมกิจกรรมกับโครงการตางๆ ท่ีทาง

ศาลกําหนดข้ึนในเง่ือนไขตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟู 
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 3. สรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติใน

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ               

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ตามมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน 

 จากการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิตลอดจนผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช

มาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเก่ียวกับเด็ก

และเยาวชน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณนั้นเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้น

จํานวน 10 คน ในชวงระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไดขอสรุป ดังนี้  

 ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ เห็นวา รูปแบบดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงกระบวนทัศนงานยุติธรรมไทยท่ี

สามารถนําไปสูแนวทางการดําเนินการในลักษณะของกระบวนทัศนงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซ่ึงให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมและการเยียวยาผูเสียหาย และการใหโอกาสแกผูกระทําผิดไดรับการแกไข

บําบัดฟนฟูโดยผานกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน และในกระบวนการของการประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชนนั้น การแสดงออกซ่ึงความเสียใจและการสํานึกในการกระทําของผูกระทําผิด

อยางจริงใจจะมีความสําคัญอยางมากในกระบวนการในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูโดยการประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชนในสวนของสังคมและชุมชนนั้น สังคมจะรับไดก็ตอเม่ือกระบวนการสามารถ

นําไปสูการสํานึกถึงผลของการกระทําของผูกระทําผิดและการใหอภัยจากผูเสียหาย และในระบบยังมี

ทางเลือกในการปฏิบัติกับผูกระทําผิดท่ีเหมาะสม ท่ีมากํากับ นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญยังเห็นวา

การดําเนินการตองมีหลักการ เชน ตองมีการจําแนกและการคัดกรองคดี และตองดําเนินการในลักษณะ

ท่ีเปนการจัดการเปนรายกรณีไป ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนตองใช

กระบวนการท่ีตองเปน Individual โดยตองมีการ Counselling และอยูภายใตสถานการณระดับ             

ความรุนแรงของปญหาท่ีแตละคนประสบ มาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นี้สะทอนใหเห็นถึงกระบวนทัศนงาน

ยุติธรรมไทยท่ีสามารถนําไปสูแนวทางการดําเนินการในระบบลักษณะของกระบวนทัศนงานยุติธรรมเชิง

สมานฉันท ซ่ึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการเยียวยาผูเสียหาย และการใหโอกาสแกผูกระทํา

ผิดใหไดรับการแกไขบําบัดฟนฟูโดยผานกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีเปดแนวทางและ

ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาครอบครัว โดยการมีสวนรวมของวิชาชีพและการประสานงานของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน แตตองมีแนวทางท่ีชัดเจน  

 อยางไรก็ตามในการดําเนินการตามมาตรการพิเศษใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูทรงคุณวุฒิตางมี

ความเห็นวาการดําเนินการดังกลาวตองมีความชัดเจน มีความลึกในรายละเอียด รวมไปถึงขอกําหนด

ตางๆ ในการดําเนินงาน เปนตนวาเด็กและเยาวชนและครอบครัวตองรับผิดชอบผลของการกระทําดวย 

มิไดเปนการชวยผันเด็กออกจากการดําเนินคดีเพียงอยางเดียว การดําเนินการตองควบคูไปกับ                

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการระบุเง่ือนไข คือผูปกครองตองมีสวนในการรับผิดชอบท่ีตองระบุในแผน 

เง่ือนไขตางๆ เหลานี้เม่ือมีการดําเนินการอยางถูกตองตามหลักการแลวเชื่อวาการประชุมกลุมครอบครัว
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และชุมชนจะทําใหเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิด ผูเสียหาย ครอบครัว และชุมชนไดมีความเขาใจ

และลดปญหาการกระทําความผิด หรือความขัดแยงตอกันในอนาคตได  

 ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

ตองอาศัยเง่ือนไขตางๆ จากทุกฝายท้ังการสํานึกในการกระทําของผูกระทําผิด และการใหอภัยจาก

ผูเสียหาย รวมท้ังกระบวนการเยียวยา และชดเชยความเสียหาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผูกระทําผิด เปนกระบวนการท่ีมีความละเอียดออน ตองใชความรูความชํานาญและทักษะของ

ผูดําเนินการแตละฝาย 

 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปจจัยท่ีเอ้ือและสงเสริมใหการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชนประสบความสําเร็จ 

 ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สถาบันศาลเยาวชนและครอบครัวเปนปจจัยเอ้ือสําคัญท่ีสามารถ

ทําใหการใชมาตรการพิเศษประสบความสําเร็จไดโดยตางเห็นวาศาลเยาวชนและครอบครัวเปนสถาบันท่ี

สามารถจุดประกายในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนใหกับสังคม และสามารถทําใหเกิดผล

สะเทือนไปยังจุดอ่ืนๆ ในสังคมใหเกิดการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชน               

ศาลสามารถสะทอนปญหาของเด็กและเยาวชนท่ีเผชิญอยูใหสังคมตองมารับผิดชอบ ใหไปถึงยัง

จุดเริ่มตนตั้งแตข้ันตอนกอนท่ีเด็กและเยาวชนยังไมไดเขาสูการกระทําผิด และการสะทอนปญหา

ดังกลาวของศาลเพ่ือใหสังคมไดรับรูจะทําใหเกิดผล ไดอานิสงคกับเด็กและเยาวชนและครอบครัวได

อยางแทจริง  

 ผูทรงคุณวุฒิ ตางมีความเห็นวา การมีสวนรวมทุกๆ ฝายท่ีเก่ียวของในการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนนั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางมากอีกประการหนึ่งเพราะปญหาของเด็กและเยาวชน

เปนปญหาท่ีเกิดมาจากปจจัยในระดับตางๆ ท้ังจากระดับบุคคลคือจากตัวเด็กและเยาวชนเอง และระดับ

ครอบครัวชุมชน และสังคมสิ่งแวดลอมตางๆ ดังนั้นการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนจึงมีความจําเปน

ท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการทํางานตองประกอบดวยการใช

ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการดําเนินงานของทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบ 

นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห แพทย ท่ีเปนทีมสหวิชาชีพ คือการทํางานเปนทีมภายในศาล และ              

การทํางานเปนทีมระหวางกัน ท้ังในสวนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกับศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและความตอเนื่องของการทํางานระยะยาว เพราะการทํางานท่ีสมํ่าเสมอระยะยาว รวมกับมี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมท่ีทํางาน รวมกับผูเชี่ยวชาญ เชน จิตแพทยเด็กและวัยรุน จะชวย

ทําใหเพ่ิมพูนความรู และทักษะการแกไขปญหาในการทํางาน ซ่ึงอาจนําไปสูการวิจัยจากการเรียนรู            

จากรายกรณี (Case -based learning) ไปสูแนวทางการทํางานประจําไปในขณะเดียวกันกับ             

การรวบรวมขอมูลและวิจัย สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคและระดับประเทศ

ตอไป คือถาศาลเยาวชนและครอบครัวทํางานในลักษณะเชิงรุก (Proactive) โดยทํางานกับครอบครัว
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และชุมชน สุดทายชุมชนจะเขาใจทิศทางและเขามามีสวนรวมในกระบวนการดูแลเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนรวมกับครอบครัว  

 โดยสรปุผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นเก่ียวกับปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน

ประสบผลสําเร็จไดนั้นตองอาศัยความเขาใจของครอบครัวและชุมชน การมีสวนรวมของทุกฝาย              

ความเขาใจในกระบวนการ และความเขาใจของผูเสียหาย และผูกระทําผิด การท่ีผูประสานการประชุมมี

ความรู ความเขาใจกระบวนการ และมีทักษะ เทคนิค โดยผานการฝกอบรมเปนอยางดี และตองเปน

กระบวนการท่ีตองใชความรูความชํานาญและทักษะของผูดําเนินการแตละฝาย เนื่องจากการประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชนเปนกระบวนการท่ีมีความละเอียดออน 

 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับขอจํากัด ปญหาอุปสรรค ในการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลทําใหการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมประสบ

ผลสําเร็จ 

 ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ มีความเห็นวายังมีอยูอีกหลายประการท่ีสําคัญ ไดแก ปญหาทางดาน

บุคลากรโดยเฉพาะการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในชั้นระหวางการพิจารณาคดีซ่ึงมี

บุคลากรหลักคือนักจิตวิทยาเพียงคนเดียวประจําศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละจังหวัด การขาด

บุคลากรเปนปญหาและอุปสรรคอยางมากตอการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีคุณภาพและ

ความสามารถในการติดตามรายละเอียดไดทุกรายกรณี ปญหาท่ีเก่ียวของในดานบุคลากรอีกประการ

หนึ่งไดแก การขาดทักษะ เทคนิคในกระบวนการ และการดําเนินการตามรูปแบบของการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนซ่ึงตองการใหเกิดความเขาใจอยางจริงจัง  

 ผูทรงคุณวุฒิยังเห็นวายังมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนอีก

มากมาย เปนตนวา ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงมีปญหาดานการเดินทาง

และไมมีเวลามาศาลเนื่องจากตองประกอบอาชีพ ปญหาความลักลั่นของการดําเนินการในแตละพ้ืนท่ีอัน

เนื่องมาจากความไมชัดเจนในดานขอกฎหมาย ชองวางของกฎหมาย โดยศาลเยาวชนและครอบครัว           

แตละจังหวัดตีความแตกตางกัน ทําใหการดําเนินการแตละพ้ืนท่ียังมีความแตกตางกันอยูในแงของ

วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการ เชน ปญหาในดานขอจํากัดในหลักเกณฑของมาตรการพิเศษ            

ท่ีกําหนดประเด็นในเรื่องของผูเสียหาย ยังไมมีความชัดเจน และตีความแตกตางกันความไมชัดเจนใน

การวิเคราะหปญหาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในเบื้องตนในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

การแยกแยะประเด็นของปญหาจริงๆ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนไปกระทําผิดนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอ         

ทําใหกระบวนการการนําไปสูการแกไขปญหาเปนไปในทิศทางแบบเดียวกันท้ังหมด เปนตน 

 ในประเด็นการนําชุมชนเขามามีสวนรวมยังเปนปญหาในทางปฏิบัติเปนสวนใหญท่ีไมสามารถ

นําชุมชนเขามามีสวนรวม เชน พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนชุมชนเมือง การใหชุมชนเขารวมการประชุมเปน            

เรื่องยาก ประกอบกับปจจัยตางๆ ท่ีไมเอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชน เชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน 

รูสึกอับอาย และยังเกรงกลัวการไมเปนท่ียอมรับของชุมชน สําหรับปจจัยท่ีทําใหการจัดทําแผนแกไข

บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมประสบผลสําเร็จ 
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ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นวามาจากปจจัยอีกหลายประการเชน การขาดความเขาใจวัตถุประสงค

ของการใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของคูกรณีและข้ึนอยูกับเง่ือนไขตางๆ ของฝายตางๆ 

ท่ีเก่ียวของรวมท้ังฝายผูกระทําผิดและผูเสียหาย ทําใหผูเสียหายไมใหความรวมมือและไมสมัครใจท่ีจะ

เขารวมการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ความรูความเขาใจของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของใน

กระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนยังมีขอจํากัดความไมพรอมของบุคลากรและฝกอบรม

ทักษะเทคนิคใหกับบุคลากรผูท่ีทําหนาท่ีประสานการประชุมขาดทักษะและเทคนิคในการไกลเกลี่ยและ

การเจรจาตอรอง ฝายผูเสียหายสนใจเพียงแตเฉพาะประเด็นในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายท่ีเปน

การเยียวยาโดยทรัพยสินเทานั้น 

 และผูทรงคุณวุฒิเห็นวา การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ควรมีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือ

แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ดังกลาวมาขางตนโดยเห็นวาการดําเนินการในมาตรการนี้ ควรมีนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ัวประเทศโดยการทําความเขาใจแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ

เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ือใหมีการนํามาตรการดังกลาวมาใชใหเต็ม

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยมีกลไก            

การดําเนินการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ียึดโยงและไมซํ้าซอนกัน ควรสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวม

ในกระบวนการและประสานการมีสวนรวมและจัดระบบเครือขายของชุมชนมากยิ่งข้ึน และควรมีการ

พัฒนาศักยภาพและความพรอมของบุคลากรในทุกระดับท่ีเก่ียวของ จัดอบรมบุคลากร การคัดกรองคดี 

การจัดการรายกรณี และดําเนินการในลักษณะสหวิชาชีพและใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

  

 4. ผลของการใชวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีตอการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ

เยาวชนผูกระทําความผิด ผูเสียหาย และชุมชน 

 ขอมูลจากการประชุมสนทนากลุม (Focus group) และจากกรณีศึกษาจากตัวอยางคด ี           

(Case Study) ในสวนของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน และศาลเยาวชนและครอบครัว พบวา สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของการประชุม

กลุม และไดแผนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนออกมาปฏิบัติ กํากับ ดูแลเด็กหรือเยาวชน และ

ครอบครัว ตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนจากการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ซ่ึงสวนใหญจะ

ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาว โดย

มีการรายงานผลการดําเนินการตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในแผนแกไขบําบัดฟนฟูบางครั้ง

มีการกําหนดใหเด็กหรือเยาวชนเขารวมในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนการแกไข

บําบัดฟนฟูแตผลการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวสวนใหญยังไมมีการประเมินผลเพ่ือนําผลมา

พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหทันตอความตองการและความจําเปนตอพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนและ

ปจจัยตางๆ ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสําหรับเด็กหรือ

เยาวชนในปจจุบันยังไมมีทิศทางในการชวยแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีชัดเจนและยังขาด

หลักฐานเชิงประจักษในแงของปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในเชิงคุณภาพของโครงการสวนใหญเปน
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โครงการและกิจกรรมท่ีขาดการดําเนินการในเชิงรุกและเชิงปองกัน ท่ีสําคัญโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 

เหลานี้ขาดการติดตามประเมินผลในดานประสิทธิภาพของโครงการและกิจกรรม และขาดการพินิจ

พิเคราะหโครงการหรือกิจกรรมตางๆ วามีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนหรือไม

อยางไร เม่ือมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมข้ึนมาและใหเด็กและเยาวชนเขารวมในโครงการหรือ

กิจกรรมดังกลาวไมสามารถระบุไดวาโครงการและกิจกรรมดังกลาวทําใหพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน

ไดรับการแกไขบําบัดฟนฟูไดตรงกับสภาพปญหาหรือไม 

 ดังนั้นในแงของการประเมินผลความสําเร็จของแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีไดรับ

การปฏิบัติโดยมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท้ังในชั้นกอนและระหวางการ

พิจารณาคดีจึงสามารถวัดความสําเร็จของแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดเฉพาะในระดับของการท่ีเด็กหรือ

เยาวชนสามารถปฏิบัติไดครบตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในแผนแกไขบําบัดฟนฟูและไมหวนกลับไป

กระทําความผิดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวเทานั้น แตหากถามวาเด็กและเยาวชนท่ีผานกระบวนการ

ดังกลาวประสบความสําเร็จในการท่ีไดรับการแกไขบําบัดฟนฟูไดอยางแทจริงหรือไมและมากนอย

เพียงใดนั้น ยังเปนประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในคําตอบ ท้ังนี้สวนหนึ่งมาจากการท่ีระบบและ

กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิดในประเทศไทยท้ังระบบยังไมไดมีการพัฒนาแนว

ทางการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินผลในเชิงคุณภาพของโครงการและกิจกรรมหรือแมแต          

แผนแกไขบําบัดฟนฟูภายใตมาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ            

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นี้ซ่ึงแนวทางการประเมินผลในเชิงคุณภาพของแผน

แกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวตองดําเนินการผานกระบวนการศึกษาวิจัยขยายองคความรูเก่ียวกับปจจัยตางๆ

ท่ีเปนท้ังปจจัยท่ีเอ้ือและเปนปจจัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรคของการแกไขบําบัดฟนฟูพฤติกรรมของเด็ก

หรือเยาวชนซ่ึงสามารถดําเนินการโดยจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Evidence-based pilot 

program) และการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนปจจัยตางๆ ของความสําเร็จและความลมเหลวของกระบวนการ

แกไขบําบัดฟนฟูพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน 

 อยางไรก็ตามในการนําแนวทางการปฏิบัติของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรม ในการผันเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมดวยการตีความขยายบทบัญญัติมาตรา 63 

พระราชบัญญัติฉบับเดิมออกไปมาประยุกตกับแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกําหนดเปน

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาชั้นกอนฟองไดมีกระบวนการประเมินภายหลังจากท่ีไดนําเอา

มาตรการดังกลาวมาใชไดในระยะหนึ่ง 3

4 โดยการประเมินดังกลาวดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช ซ่ึงไดประเมินผลของกระบวนการดําเนินตามมาตรการดังกลาววาเปนท่ีพอใจของท้ังฝาย

ผูกระทําผิดและฝายผูเสียหายซ่ึงตางเห็นวากระบวนการดังกลาวมีประโยชนและพอใจในผลของ           

การดําเนินการ นอกจากนี้แลวในการประเมินความเห็นของผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมซ่ึง

รวมถึงพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูพิพากษา ผูปกครองของเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด และ

                                                        
4 วันชัย รุจนวงศ สัมภาษณ วันที่ 20 เมษายน 2559 
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ผูนําชุมชน เห็นดวยและสนับสนุนมาตรการดังกลาวถึงรอยละ 94 ตอการใชมาตรการนี้ในกระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน4

5 

 จากการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท้ังในสวนของชั้นกอนฟองคดีโดยสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 86 และในชั้นการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม

มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 นั้น สามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

และไดดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนในแงการนํามาปฏิบัติ กํากับดูแลเด็ก

และเยาวชน และครอบครัว ตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนจากท่ีประชุมรวมกันของแตละฝายซ่ึงสวน

ใหญจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟู 

 ในภาพรวมการติดตามประเมินผลยังไมสามารถติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพไดอยางเต็มท่ี

และเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากหากมองในแงเชิงปริมาณแลวถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

แตอยางไรก็ตามบางแหงยังพบวามีกรณีท่ีกระทําผิดซํ้า อีกท้ังในเรื่องของการติดตามประเมินผลหลังจาก

เด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูตามเง่ือนไขแลว ยังไมมีการติดตามประเมินผล 

ในเชิงรุกภายใตระยะเวลาเทาท่ีควร เนื่องจากวาการติดตามประเมินผลยังอยูในระดับเบื้องตน คือ ให

เด็กหรือเยาวชน และครอบครัวมาตามวันเวลานัดหมายของการประเมินติดตามผล และประเมินตาม

สภาพท่ีเห็นในวันท่ีมารายงานตัวเพียงเทานั้น แตการติดตามประเมินโดยลงไปยังพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีเด็ก

และเยาวชนอาศัยอยูยังไมไดดําเนินการอยางจริงจังและเพียงพอ จึงยังไมเห็นสภาพแวดลอมและบริบท

ท่ีอยูอาศัย การประเมินจึงยังไมสามารถลงในรายละเอียดในเชิงคุณภาพได ดังนั้นในแงของผลการใช

มาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเก่ียวกับเด็ก

และเยาวชน จึงพบไดจากจํานวนท่ีเก็บรวบรวมในเชิงปริมาณเทานั้น ซ่ึงถือวาไดประสบผลสําเร็จใน            

เชิงกระบวนการและเชิงปริมาณเทานั้น 

                                                        
5 Abbey J. Porter (2007) 
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เปรียบเทียบแนวทางปฏบิัติการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของประเทศไทยกับตางประเทศ 

 

ประเด็น ประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไทย 

ปญหาการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชนในภาพรวม 

ปญหาการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชนอยูในอัตรา

ต่ําแตสัดสวนของเด็กและ

เ ย า ว ช น จ า ก ก ลุ ม ช น

พ้ืนเมืองอยูในระดับสูง 

ปญหาการกระทําผิดของเด็ก

และเยาวชนอยูในอัตราต่ํา 

ปญหาการกระทําผิดของเด็ก

และเยาวชนอยูในอัตราต่ํา 

ปญหาการกระทําผิดของเด็ก

และเยาวชนเกิดในอัตราสูงใน

กลุ ม ท่ีมาจากครอบครั ว ท่ี มี

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม

ปานกลาง-ต่ํา 

รูปแบบกระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน 

เปลี่ ยนผานจากรูปแบบ

ส วั ส ดิ ก า ร ต ะ วั น ต ก สู

รูปแบบงานยุติธรรมผสม

สองวัฒนธรรมระหว า ง

ตะวันตกกับวิถีวัฒนธรรม

ชนเผาพ้ืนเมือง 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น

รูปแบบสวัสดิการตะวันตกผสม

กับรูปแบบงานยุติธรรมเชิง

สมานฉันท 

กระบวนการยุติธรรมรูปแบบ

ผสมสองวัฒนธรรมระหว า ง

รูปแบบสวัสดิการตะวันตกกับวิถี

วัฒนธรรมชนเผาพ้ืนเมือง 

กระบวนการยุติธรรมรูปแบบ

สวัสดิการท่ีเนนการแกไขบําบัด

ฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิด 

กฎ หมายหลั ก ท่ี บัญ ญั ติ

เก่ียวกับการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน 

Children, Young  

Persons and their  

Families Act 1989 

 

Children and Youth  

People Act 1999 

Youth Criminal Justice Act  

2003 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 

ท่ีมาของหลักการในการ

ประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชน 

แนวทางการแกไขปญหา

เด็กและเยาวชนกระทําผิด

ท่ีอิงโครงสรางครอบครัว

ทฤษฎีการกลับคืนสูสังคมอัน

เกิดจากความละอายใจของเด็ก

และเยาวชนกระทําผิด และ

ทฤษฎีความยุติธรรมท่ีแทจริง

และ แนวทางการแกไขบําบัด

ฟนฟูและการบูรณาการเด็กและ

ผสมผสานแนวคิดการแก ไข

ปญหาการกระทําผิดของเด็ก

แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
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ประเด็น ประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไทย 

แ ล ะ ชุ ม ช น ข อ ง ช น เ ผ า

พ้ืนเมือง และดําเนินการ

โดยความสมัครใจของทุก

ฝาย 

ดําเนินการโดยความสมัครใจ เยาวชนกลับคืนสูชุมชน และ

ดําเนินการโดยความสมัครใจ 

นิ ว ซี แ ลนด แ ล ะ ผสม ผส า น

แนวคิดการแกไขปญหาการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเนน

หลักการอํานวยความเปนธรรม

อยางแทจริง (Real justice) 

ให แก เ ด็ กและเยาวชนและ

ดําเนินการโดยความสมัครใจ 

รูปแบบการประชมุ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ก า ร

ปรึกษาหารือแนวทางการ

แกไขปญหาการกระทําผิด

ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น

ระหวางสมาชิกครอบครัว

และ                 เครือญาติ 

การประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนภายใตกระบวนทัศนงาน

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ก า ร

ปรึกษาหารือระหวางสมาชิก

ครอบครัวและชุมชนในลักษณะ

วงสนทนาและการประชุมเพ่ือ

สรางความสมานฉันท 

ม า ต ร ก า ร พิ เ ศ ษ แ ท น ก า ร

ดําเนินคดีโดยการผันคดีออก

จากกระบวนการดําเนินการทาง

อาญาท้ังในชั้นกอนฟองและ

ระหวางการพิจารณาคดีโดย

การประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุ ม ช น เ พ่ื อ จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร

เยียวยาผู เสียหายและแก ไข

บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน

กระ ทํ า ผิ ด ร ะหว า ง สม าชิ ก

ครอบครัวและผูเก่ียวของ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ก า ร เพ่ือการแกไขปญหาการ เพ่ือแกไขปญหาการกระทําผิด เพ่ือแกไขปญหาการกระทําผิด เพ่ือแกไขปญหาการกระทําผิด
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ประเด็น ประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไทย 

ประชุม กระ ทําผิ ดของ เ ด็กและ

เย า ว ช นและการส ร า ง

สั ม พั น ธ ภ า พ ร ะ ห ว า ง

ผูกระทําผิดกับผู เสียหาย

และครอบครัวเครือญาติ

และชุมชน 

ของเด็กและเยาวชนและการ

สร า งสั ม พันธภาพระหว า ง

ผูกระทําผิดกับผูเสียหายและ

ชุมชนในภาพรวม 

ของเด็กและเยาวชนและการ

ส ร า ง สั ม พั น ธ ภ าพระหว า ง

ผูกระทําผิดกับผู เสียหายและ

ชุมชนในภาพรวม 

ของ เ ด็ กแล ะ เย าวชน  กา ร

เยียวยาผูเสียหายและการแกไข

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน

กระทําผิด 

ข้ันตอนทางอาญาท่ีจัดการ

ประชุม 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า ม า ร ถ

ดําเนินการไดในข้ันตอน

ก า ร สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น 

ข้ันตอนกอนการฟองรอง

ค ดี  แ ล ะ ร ะ ห ว า ง ก า ร

พิจารณาคดี 

การประชุมสามารถดําเนินการ

ไ ด ใ น ข้ั น ตอ น กา ร สื บ ส ว น

สอบสวน ข้ันตอนกอนการ

ฟองรองคดี และระหวางการ

พิจารณาคดี 

การประชุมสามารถดําเนินการ

ไ ด ใ น ข้ั น ต อ น ก า ร สื บ ส ว น

สอบสวน ข้ันกอนการฟองรอง

คดี และระหวางการพิจารณาคดี 

การประชุมสามารถดําเนินการ

ไดในข้ันตอน กอนการฟองรอง

คดี และระหวางการพิจารณา

คดี 

หนวยงานและกลไกสําคัญ

ในการกําหนดการประชุม

และการบริหารการประชุม 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

แ ล ะ พ นั ก ง า น อั ย ก า ร 

ตํารวจสามารถใชมาตรการ

ว า ก ล า ว ตั ก เ ตื อ น ใ น

ความผิดเล็กนอยโดยไม

ประชุม 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตํารวจ และพนักงานอัยการ 

ศาลเยาวชนและครอบครั ว 

ผูแทนทองถ่ิน ตํารวจ พนักงาน

อัยการ และผูไดรับการแตงตั้ง

เปนตุลาการทองถ่ิน 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนในชั้นกอนการฟองรอง

ค ดี ภ า ย ใ ต ก า ร กํ า กั บ ข อ ง

พนักงานอัยการและผู ท่ีศาล

เยาวชนและครอบครัวแตงตั้งให

เปนผูดําเนินการชั้นระหวางการ

พิ จ า ร ณ า ค ดี  ท้ั ง นี้ ก า ร ใ ช

ม า ต ร ก า ร พิ เ ศ ษ แ ท น ก า ร
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ประเด็น ประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไทย 

ดําเนินคดีในท้ังสองข้ันตอนอยู

ภ า ย ใ ต ก า ร กํ า กั บขอ งศ าล

เยาวชนและครอบครัว 

ผูประสานการประชุม Youth Justice 

Coordinators ซ่ึงศาล

เยาวชน แตงตั้งจากนัก

สังคมสงเคราะหท่ีผานการ

อบรม (Trained Social 

Workers) 

ตํารวจ และผูท่ีผานการอบรม

การทําหนาท่ีเปนผู ไกลเกลี่ย 

(Mediator) 

ตํารวจ และเจาหนาท่ีประจํา

ศาล(Court Worker) ท่ีศาล

เยาวชนแตงตั้งใหเปนผูประสาน

การประชุม 

ศาลเยาวชนและครอบครัว และ

สถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน 

ผูเขารวมการประชุม เด็กและเยาวชนกระทําผิด 

ผู ป ก ค ร อ ง  เ ค รื อ ญ า ติ 

ผู เสียหาย ผูแทนองคกร 

หนวยงาน ผู ท่ีเด็กรองขอ

และผู เ ก่ียวของ อ่ืนๆ  ใน

ชุมชน 

เด็กและเยาวชนกระทําผิด 

ผู ป ก ค ร อ ง  ผู เ สี ย ห า ย 

ผูทรง คุณวุฒิด าน เด็ ก  และ

ผูเก่ียวของอ่ืนๆ ในชุมชน 

เ ด็ กและ เยาวชนกระ ทําผิ ด 

ผูปกครอง ผูเสียหาย ผูอาวุโส 

ผูแทนกลุมเด็กและเยาวชน ผู

ไดรับผลกระทบและผูเก่ียวของ

อ่ืนๆ ในชุมชน 

เด็ กและ เยาวชนกระทําผิ ด 

ผูปกครอง ผู เสียหาย และผู ท่ี

เก่ียวของอ่ืนๆ 

บทบาทของครอบครัว ครอบครัวและเครือญาติมี

บทบาทสําคัญในการแกไข

ปญหาการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชน 

ครอบครัว มีบทบาทในการ

สนับสนุน เด็ กและเยาวชน

กระทําผิดในการเยียวยาและ

สานสัมพันธภาพกับผูเสียหาย 

สมาชิกครอบครั ว มีบทบาท

สําคัญในการบูรณาการเด็กและ

เยาวชนกระทําผิดกลับ คืนสู

สังคมและชุมชน 

ครอบครั ว มีบทบาทในการ

สนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ

เยาวชนกระทําผิด 

บทบาทของผูเสียหาย สมัครใจใหมีการดําเนินการ สมัครใจให มีการดําเนินการ สมัครใจให มีการดํา เนินการ สมัครใจให มีการดํา เนินการ
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ประชุมกลุมครอบครัวและ

เข า ร ว มปร ะชุ ม  แสด ง

คว าม รู สึ ก ใ ห อ ภั ย แ ล ะ

ยอมรับในแผนแกไขบําบัด

ฟนฟู 

ประชุมกลุมครอบครัวและเขา

รวมประชุม แสดงความรูสึกให

อภัยและยอมรับในแผนแกไข

บําบัดฟนฟู 

ประชุมกลุมครอบครัวและเขา

รวมประชุม แสดงความรูสึกให

อภัยและยอมรับในแผนแกไข

บําบัดฟนฟู 

ประชุมกลุมครอบครัวและเขา

รวมประชุม แสดงความรูสึกให

อภัยและยอมรับในแผนแกไข

บําบัดฟนฟู 

บทบาทของชุมชน ชุ มชน ได รั บผลกระทบ 

ผูแทนชุมชนพ้ืนเมืองและ

หนวยงานในชุมชนเขารวม

ประชุมแก ไขปญหาเด็ก

และเยาวชนกระทําผิด 

ชุมชนไดรับผลกระทบ ผูแทน

ชุมชนและหนวยงานในชุมชน

เข า ร ว มป ระชุ ม และแก ไ ข

ปญหาเด็กและเยาวชนกระทํา

ผิด 

ชุมชนไดรับผลกระทบ ผูแทน

ชุมชนพ้ืนเมือง และผูทรงคุณวุฒิ

จากชุมชนเขารวมประชุมแกไข

ปญหาเด็กและเยาวชนกระทํา

ผิด 

ชุมชนไดรับผลกระทบ และ

ผูปฏิบั ติ งานในดานเด็กและ

เยาวชนบางครั้งใหการปรึกษา

ในการจัดทําแผนแกไขบําบัด

ฟนฟูเด็กและเยาวชนกระทําผิด 

 

ผลของการประชุม 

 

แผนการแกไขบําบัดฟนฟู 

ร ว ม ท้ั ง ข อ ต ก ล ง แ ล ะ

เ ง่ื อ น ไ ข ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร

ยอมรับและลงนามโดยฝาย

ต า ง ๆ  ท่ี ร ว ม ป ร ะ ชุ ม 

ผูเสียหายไดรับการเยียวยา

และการชดใชคาเสียหาย 

แผนการเยียวยาผูเสียหาย และ

แกไขบําบัดฟนฟูผูกระทําผิด 

รวมท้ังขอตกลงและเง่ือนไข

ตองไดรับการยอมรับและลง

นาม โดยฝ า ย ต า ง ๆ  ท่ี ร ว ม

ประชุม ผู เสียหายไดรับการ

เ ยี ย ว ย า แ ล ะ ก า ร ช ด ใ ช

คาเสียหาย 

แ ผ น ก า ร แ ก ไ ข บํ า บั ด ฟ น ฟู 

รวมท้ังขอตกลงและเง่ือนไขตอง

ไดรับการยอมรับและลงนามโดย

ฝ า ย ต า ง ๆ  ท่ี ร ว ม ป ร ะ ชุ ม 

ผูเสียหายไดรับการเยียวยาและ

การชดใชคาเสียหาย 

 

แผ น กา ร แก ไ ขบํ า บั ด ฟ น ฟู 

รวมท้ังขอตกลงและเง่ือนไขตอง

ไดรับการยอมรับและลงนาม

โดยฝายตางๆ ท่ีรวมประชุม 

ผู เสียหายสวนมากไดรับการ

ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 

 

กระบวนการและแนวทาง เ ด็ ก ห รื อ เ ย า ว ช น แ ล ะ เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว เด็กหรือเยาวชนและครอบครัวมี แผนแกไขบําบัดฟนฟูสวนมาก
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ในการพัฒนาแผนแก ไข

บําบัดฟนฟู 

 

ครอบครัวมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาแผนแก ไข

บําบัดฟนฟูโดยการมีสวน

รวมของวิชาชีพ 

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

แผนแกไขบําบัดฟนฟูโดยการมี

สวนรวมของวิชาชีพ 

บทบาทสําคัญในการพัฒนาแผน

แกไขบําบัดฟนฟูโดยการมีสวน

รวมของวิชาชีพ 

พัฒนาโดยกลุมประสานการ

ประชุม เด็กหรือเยาวชนและ

ครอบครัวมีบทบาทนอยในการ

พัฒนาแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

ผูรับผิดชอบการบริหารแผน

และการดํา เนินการตาม

แผน 

หัวหนาบริหารแผนการ

คุมครองและชวยเหลือเด็ก

แ ล ะ เ ย า ว ช น  ( Chief 

Executive) 

มีหนาท่ีกํากับและบริหาร

แผน 

หั ว ห น า บ ริ ห า ร แ ผ น ก า ร

คุมครองและชวยเหลือเด็กและ

เยาวชน (Chief Executive) มี

หนาท่ีกํากับและบริหารแผน 

คณะกรรมการยุติธรรมเยาวชน

ประจําศาล (Youth Justice 

Committee) และกลไกชุมชนใน

การกํากับและติดตามการ

ดําเนินการ 

มีการแตงตั้งผูบริหารแผนและ

กํ า กั บก า รดํ า เ นิ น ก า รต า ม

ขอตกลงและเง่ือนไขจากการ

ประชุม 

การติดตามประเมินผล ประเมินผลการดําเนินงาน

ในระยะตางๆ  และการ

รายงานผลท่ีสะทอนถึง

ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ของการประชุม 

ประเมินผลการดําเนินงานใน

ระยะตางๆ และการรายงานผล

ท่ีสะท อน ถึ งประสิ ท ธิ ภ าพ

ประสิทธิผลของการประชุม 

ประเมินผลการดําเนินงานใน

ระยะตางๆ และการรายงานผล

ท่ี ส ะ ท อ น ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ประสิทธิผลของการประชุม 

มีการรวบรวมผลการดําเนินการ

ประชุมของแตละพ้ืนท่ีในเชิง

ป ริ ม า ณ แ ต ยั ง ไ ม มี ก า ร

ประเมินผลการดําเนินงานใน

เชิงคุณภาพท่ีเปนรูปธรรม จึง

สามารถวัดความสําเร็จของแผน

แกไขบําบัดฟนฟูไดเฉพาะใน

ระดับของการท่ีเด็กและเยาวชน

สามารถปฏิบั ติ ได ครบตาม

เง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในแผน
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แกไขบําบัดฟนฟูและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวเทานั้น  

ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

ผู มีหน า ท่ี เ ก่ีย วข องการ

ป ร ะ ชุ ม ใ น รู ป แ บ บ

วัฒนธรรมเชิงซอนบางครั้ง

ขาดทักษะดังกลาวซ่ึงอาจ

นําไปสูปญหาอ่ืนๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 

ขาดความ เป น เ อกภาพใน

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ เ นื่ อ ง จ า ก

ลั กษณะการปกครองแบบ

สหพันธรัฐ แตละรัฐมีแนวทาง

ท่ีแตกตางกันออกไป 

ข า ด ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ า พ ใ น

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ เ นื่ อ ง จ า ก

ลั ก ษ ณ ะก า ร ปก ค ร อ ง แ บ บ

สหพันธรัฐ แตละรัฐมีแนวทางท่ี

แตกตางกันออกไป 

ขาดแนวทางปฏิบั ติ ใ นการ

ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี ชั ด เ จ น  ข า ด

บุคลากรและทักษะท่ีจําเปนใน

ระบบ และไมไดใชทรัพยากร

จากชุมชนอยางเต็มท่ี 



 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบ 

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 

 

 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว                     

พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายท่ีมีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชนไทยจากรูปแบบท่ีไดมีการดําเนินการมาตั้งแตมีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนเปน

ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2495 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมดังกลาวยังคงมีฐานแนวคิดในการใชมาตรการ

ทางกฎหมายตามรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเนนการใชมาตรการทาง

กฎหมาย (Legalistic Model) แตเพ่ิมเติมมาตรการทางดานใหการชวยเหลือสงเคราะหและใชแนว

ทางการจัดสวัสดิการแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดตามรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชนท่ีเนนการใชมาตรการทางสวัสดิการสังคม (Welfare model) ในเบื้องตนคือการเนนแนว

ทางการจัดสวัสดิการแกเด็กและเยาวชนกระทําผิดเฉพาะภายในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเปน

หลักในการดําเนินงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติ

ตอเด็กและเยาวชนในลักษณะท่ีเปนการจัดกลุมในการใหบริการโดยใชเกณฑดานเพศและอายุเปนหลัก

ในการดําเนินการเพ่ือใหการคุมครองและการแกไขบําบัดพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในแตละกลุมท่ีมี

เพศและอายุแตกตางกันออกไปตามความจําเปนและความเหมาะสม และอาจมีการใชเกณฑเก่ียวกับ

พฤติกรรมและความรุนแรงของการกระทําผิด เปนองคประกอบในการแกไขบําบัดฟนฟูอยูบางแตใน

ภาพรวมของแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดตามรูปแบบดังกลาวจะเนนการพัฒนา

ดานการเรียนรูซ่ึงเด็กและเยาวชนสวนใหญขาดโอกาสจากสังคมภายนอกกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรม เนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมภายนอกยังมีอยูอยางจํากัดและการใชระบบสวัสดิการสังคม

เพ่ือการปองกันการกระทําผิดในลักษณะของการปองกันเบื้องตน (Early intervention) ยังไมเพียงพอ

และแพรหลาย มีเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีประสบปญหาในดานการเลี้ยงดูจากพอแม ผูปกครองท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ รวมถึงปญหาการพัฒนาการทางดานสติปญญาและการเรียนรู รูปแบบของ

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะนี้จึงพยายามท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหา

ของเด็กและเยาวชนโดยการจัดรูปแบบของการใหบริการในลักษณะตางๆ ท่ีเปนแนวทางท่ีจะสามารถ

ทําใหการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนเปนไปอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา

ผิดเหลานี้มีความสามารถในการชวยเหลือตนเองในการท่ีจะดํารงชีพไดอยางปกติสุขเม่ือเติบโตเปน

ผูใหญ การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบดังกลาวเปนแนวทางท่ีศาลเยาวชนและ

ครอบครัวไดดําเนินการบริหารจัดการภายใตอํานาจของกฎหมายในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

มาโดยตลอด  

การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบท่ีเนนมาตรการทาง

กฎหมายและระบบสวัสดิการสังคมในเบื้องตนสามารถสะทอนใหเห็นไดจากการท่ีศาลเยาวชนและ



 

ครอบครัวไดมีการดําเนินการโดยกลุมวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับปญหาของเด็กและเยาวชนเปนตนวา นัก

กฎหมาย แพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห และกระบวนการในการดําเนินงานสวน

ใหญเปนการดําเนินการตามหลักกฎหมายและการใหบริการสังคม ไดแก กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟู

ภายในสถานท่ีควบคุมตัว  (Institutional rehabilitation) ใหแกเด็กและเยาวชนกระทําผิดภายใตการ

กํากับดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงไดแก สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชน ซ่ึงตอมาภายหลังไดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา

ผิดและเปนผูท่ีมีอาการปวยท้ังทางรางกายและจิตใจเพ่ิมข้ึนมากหลังจากท่ีพบวาเด็กและเยาวชนสวน

หนึ่งท่ีเขามาในระบบงานยุติธรรมนั้นประสบกับปญหาท่ีมีความรุนแรงและหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ถึงแมวาปจจุบันการดําเนินงานของสถานแรกรับ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชนไดมีการแยกออกมาจากฝายตุลาการ และมีการดําเนินงานภายใตฝายบริหาร

ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการดําเนินการจากรูปแบบเดิมไปอยูบางก็ตาม กระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยังเปนรูปแบบของการเนนมาตรการทางกฎหมายและการใหการ

สงเคราะหและสวัสดิการแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซ่ึงเนนบทบาทท่ีคอนขางจํากัดของบุคลากร

วิชาชีพของภาครัฐและภายในหนวยงานเปนหลัก การมีสวนรวมของสถาบันครอบครัวและชุมชนและ

สังคมภายนอกตอกระบวนการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดนั้นมีอยูบางในระดับหนึ่งแตยังมี

ขอจํากัดอยูเปนอยางมาก  

 เม่ือมีการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ                    

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  ซ่ึงเปดใหมีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี

ทางอาญาแกเด็กและเยาวชนกระทําผิดบางกลุมซ่ึงเปนการนํากระบวนทัศนของงานยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาประยุกตใชในการผันคดีออกจากระบบงานยุติธรรมท้ังในข้ันตอนกอนและหลังการฟองรอง

คดี มาตรการดังกลาวมีผลทําใหรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของไทยมี

แนวโนมในการปรับเปลี่ยนทิศทางและรูปแบบไปในลักษณะท่ีเปดทางใหสถาบันครอบครัว ชุมชนและ

สังคมภายนอกเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะนี้ตองอาศัยโครงสรางของระบบท่ีมี

การประสานงานกันระหวางหนวยงาน (Interagency structure) ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบการ

ปองกันและแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน  โดยเนนกระบวนการดําเนินงานยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชนในรูปแบบท่ีเปนกระบวนการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานตามความแตกตางของปญหาของเด็กและเยาวชนในแตละรายท่ีตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีนั้นถือวาเปนจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน

กระทําผิดเปนรายกรณี (Individual case) เพ่ิมจากแนวทางการแกไขบําบัดฟนฟูในลักษณะท่ีเปนกลุม

บําบัด (Group therapy) ซ่ึงตองการการบูรณาการความรูความชํานาญและความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรฝายตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากบุคลากรในหนวยงาน

กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในลักษณะนี้เปนแนวทางการดําเนินการท่ี



 

พัฒนาเพ่ิมเติมจากรูปแบบการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดิม

ท่ีเนนการใชมาตรการทางกฎหมายและระบบสวัสดิการ โดยการขยายมิติของการใหบริการแกเด็กและ

เยาวชนกระทําผิดนอกเหนือไปจากสถาบันภายในระบบงานยุติธรรมออกไปสูสังคมและชุมชนภายนอก

ในภาพรวมซ่ึงอาจมีผลทําใหรูปแบบของงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยพัฒนาเขาสูรูปแบบ

ของงานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและยาวชนท่ีใชหลักการแบบบรรษัทนิยม (Corporatist 

principles)6 ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึนซ่ึงหลักการดังกลาวสะทอนได

จากทิศทางการพัฒนาของระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยท่ีพัฒนาในชวงระยะเวลาท่ีผาน

มาตั้งแตการใชกระบวนการในทางการบริหารจากหนวยงานบริหาร (Administrative bodies) เพ่ิมเติม

จากกระบวนการทางดานตุลาการเม่ือมีการแยกการบริหารงานของสถานแรกรับ สถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนออกจากงานตุลาการเขามาสังกัดใน

หนวยงานบริหารโดยการแยกกระทรวงยุติธรรมออกจากฝายตุลาการ การประยุกตใชกระบวนทัศน

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative justice) ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกระทํา

ผิดโดยมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีทางอาญาในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 รวมท้ังการใชหลักการท่ียังคงไวซ่ึงแนวทางการปฏิบัติตอ

เด็กและเยาวชนกระทําผิดท่ีสําคัญตามรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมท่ีเนนระบบสวัสดิการสังคมโดย

การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู (Rehabilitation) ท้ังนี้หลักการของระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชนโดยหลักการตามรูปแบบบรรษัทนิยมนี้ตองอาศัยท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ

ทางดานระบบสวัสดิการสังคมในมิติท่ีสมบูรณและมีความครอบคลุมท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนฝาย

ตางๆ มากยิ่งข้ึน ซ่ึงรวมท้ังฝายผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบโดยการจัดการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชนท่ีใชกระบวนทัศนยุติธรรมเชิงสมานฉันทและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังจากหนวยงานเชี่ยวชาญ

ในดานการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกระบบงาน

ยุติธรรม รวมถึงการขยายรูปแบบการใชระบบสวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมถึงการใหบริการแกครอบครัว 

เด็กและเยาวชนท้ังในเชิงปองกันและแกไขการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนโดยกลุมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

กับระบบงานสวัสดิการครอบครัว เด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเปนผูรับบริการ ท้ังท่ีเปนกลุมเด็กและ

เยาวชนโดยท่ัวไป กลุมเด็กและเยาวชนท่ีเสี่ยงตอการ กระทําผิด รวมท้ังกลุมเด็กและเยาวชนกระทําผิด

ในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมดวย 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 เพ่ิมบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุมครองเด็กและเยาวชนมากข้ึน และมีผลทําให

แนวทางในการดูแลเด็กหรือเยาวชนระหวางการดําเนินคดีเปลี่ยนไปจากเดิมจากหลักการตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

                                                        
6 Pratt, John. 1989 Corporatism: The Third Model of Juvenile Justice. The British Journal of Criminology, Volume 29, 

Issues 3, 1 July 1989 pp.236-245 



 

ท่ีตองสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปอยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เด็กหรือ

เยาวชนจะสามารถกลับไปอยูในความดูแลของบิดามารดาหรือผูปกครองไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมาสูหลักการใหมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว

สามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหอยูในความดูแลของบิดามารดาหรือผูปกครองภายใตแผนแกไขบําบัด

ฟนฟูท่ีไดจากขอตกลงในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สงผลใหการบริหารจัดการกระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของไทยตองปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใหมท่ีเนนรูปแบบการมีสวนรวม

ของภาคีท่ีเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ดําเนินการดูแลเด็กและเยาวชนกระทําผิดภายนอกสถาน

ควบคุมตัว และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 นี้จะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชนของไทยใหเขาสู

ระบบงานยุติธรรมท่ีพึงประสงคท่ีเนนมาตรการและวิธีการท่ีไมจํากัดอิสรภาพสําหรับเด็กและเยาวชน

เปนหลัก จึงเปนหนาท่ีท่ีผูเก่ียวของทุกฝายตองรวมมือกันดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยยึด

ประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ6

7 

 เม่ือกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนในระดับแนวคิด

ของระบบจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวทางในระดับปฏิบัติท่ีตองมีการพัฒนาไปตามโครงสรางใน

ระดับแนวคิดท่ีเหนือข้ึนไป รูปแบบในเชิงแนวคิดและโครงสรางของมาตรการพิเศษตองไดรับการ

ออกแบบในลักษณะใหสอดคลองและสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของแนวคิด

เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบใหมท่ีตองการการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางดาน

พฤติกรรมท่ีขัดแยงกับกฎหมาย ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัว

และชุมชนท่ีเหมาะสมตามมาตรการพิเศษในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงควรมีการปรับปรุงบริบทตางๆ ในระบบเพ่ือรองรับกับรูปแบบ

ของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในทิศทางใหมตามท่ีมีการแกไขไวในกฎหมายดังกลาว 

โดยมีขอเสนอแนะตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

 

 

 

 1. ขอเสนอแนะดานนโยบายและกฎหมาย 
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 1.1 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางความเขาใจและความตระหนักในแนวคิดกระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณของมาตรการพิเศษในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

สะทอนภาพลักษณของศาลเยาวชนและครอบครัวตอบทบาทในการเปนสถาบันหลักในการ “คุมครอง 

ปองกัน แกไข บําบัด ฟนฟู” เด็กและเยาวชน ผูเสียหาย สังคมและชุมชนโดยมาตรการและวิธีการตางๆ 

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงควรให

สังคมท้ังภายในและภายนอกองคกรใหรับทราบและเขาใจอยางชัดเจนตอบทบาทของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกับการพัฒนารูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอยาง

ตอเนื่องนับแตไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศ

ไทยเม่ือ พ.ศ. 2495 ซ่ึงในระยะแรกรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมท่ีไดมีการพัฒนาแนวทางการ

ปฏิบัติตอผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนจากการใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการทาง

อาญาท่ีไมแตกตางจากผูใหญมากนักมาสูแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคูไปกับการชวยเหลือ

สงเคราะหตามรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเนนแนวทางการจัดสวัสดิการ

สังคมใหแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเชนเดียวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามความตองการและความ

จําเปนใหกับกลุมเปาหมายอ่ืนๆ 

 ศาลเยาวชนและครอบครัวไดดําเนินบทบาทในงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามรูปแบบ

ดังกลาวมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลานับตั้งแตไดมีการกอตั้งสถาบันศาลเยาวชนและครอบครัว

ข้ึนมา ซ่ึงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ียึดหลักการทางกฎหมายและแนว

ทางการใหสวัสดิการโดยการดําเนินงานของวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ไดแก นักกฎหมาย นักจิตวิทยา และนัก

สังคมสงเคราะหภายในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงไดแกศาลเยาวชนและครอบครัว รวมท้ัง

ภายในสถานท่ีควบคุมตัวเด็กและเยาวชนกระทําผิด ซ่ึงรูปแบบการดําเนินการดังกลาวสามารถปองกัน

และแกไขปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไทยมาไดระดับหนึ่งแตขอบเขตความรุนแรงและ

ความหลากหลายของปญหายังปรากฏใหเห็นชัดเจนมากยิ่งข้ึนในระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบันนี้  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

ไดกําหนดใหมีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดทางอาญา

บางรายท่ีมีพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีไมมีผลกระทบท่ีรุนแรงและมีอัตราโทษไมสูง มาตรการพิเศษนี้มี

เปาหมายเบื้องตนไดแก การผันคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการทางอาญา และเปดโอกาสให

ผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชนไดรับการคุมครองและพัฒนาทางดานจิตสังคม (Psychosocial 

development) อยางตอเนื่องแทนการดําเนินคดีอาญา โดยไมใหสะดุดหยุดลงถึงแมกําลังอยูใน

ชวงเวลาของการถูกดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมตามแผนแกไขบําบัดและฟนฟู  สวนผูเสียหายให

ไดรับการคุมครองสิทธิและการเยียวยาและชดเชยคาเสียหายตามสิทธิและความเหมาะสม สังคมและ



 

ชุมชนไดรับการปองกันความเสียหาย และความรุนแรงจากการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนตาม

กระบวนทัศนของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะสถาบันหลักในการ “คุมครอง ปองกัน แกไข บําบัด ฟนฟู” 

โดยมาตรการพิเศษซ่ึงสาระจะเปนกระบวนการคุมครองเด็กและเยาวชน (Child protection) ควบคูกับ

การดําเนินการแก ไขและพัฒนาทางจิตสังคม การบําบัดดานพฤติกรรมและดานสติปญญา 

(Psychosocial development, Cognitive therapy, Cognitive behavioral therapy) และเปน

กระบวนการท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความคิดท่ีมีเหตุและผล ความรูสึกผิดชอบชั่วดีเนื่องจากเด็กและ

เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมในการกระทําผิดหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดจะมีสาเหตุท่ีมาของปญหาทางดาน

พฤติกรรมในระดับรายบุคคลท่ีแตกตางกันออกไปในแตละราย และไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมท่ี

แตกตางหลากหลายกันออกไป ดังนั้นกระบวนการในการแกไขบําบัดฟนฟูจึงตองเปนกระบวนการ

ทํางานในลักษณะเปนรายกรณี ซ่ึงตองอาศัยการทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary 

professional team) ในการพัฒนาและการเจริญสติและปญญาใหกับเด็กและเยาวชนแตละรายให

สามารถพัฒนาทักษะทางปญญา (Cognitive skills) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความสํานึกในการ

กระทําและความรูสึกผิดชอบชั่วดีกอนท่ีจะนําไปสูการแสดงความเห็นใจ เสียใจและการขอโทษจากการ

กระทําของตนเอง และการใหอภัยซ่ึงกันและกันโดยในท่ีสุดตางฝายสามารถกลับไปดําเนินชีวิตในชุมชน

และสังคมไดอยาง ปกติสุขโดยผูกระทําผิดไมหวนไปกระทําความผิดซํ้า ผูเสียหายไดรับการเยียวยาและ

ชดใชความเสียหายตามสิทธิและความเหมาะสม สังคมและชุมชนมีความสงบและปลอดภัยตามกระบวน

ทัศนของงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซ่ึงถือไดวาเปนเปาหมายสําคัญสูงสุดของมาตรการพิเศษดังกลาว 

อยางไรก็ตามการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของมาตรการพิเศษนี้จะเห็นไดวาตองอาศัยการมีสวนรวม

ของหลายๆ ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับแผนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน

เปนตนวา แพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหและวิชาชีพอ่ืนๆ ตามสภาพปญหาและ

ความจําเปนในการพัฒนาทางจิตสังคมของเด็กและเยาวชนในแตละราย จะเห็นไดวามาตรการพิเศษ

ดังกลาวนี้เปนผลกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการในกระบวนการ

ยุติธรรมของเด็กและเยาวชนเพ่ิมเติมไปจากรูปแบบและแนวทางเดิมท่ียึดมาตรการทางกฎหมายและ

หลักการจัดสวัสดิการสังคมใหกับเด็กและเยาวชน สูแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม

สําหรับเด็กและเยาวชนในทิศทางท่ีเนนรูปแบบการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังทีม สหวิชาชีพและภาคีท่ีเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ท่ีมีความ

เก่ียวพันกันในเชิงโครงสราง (Interagency structure) โดยใชหลักการจําแนกเด็กและเยาวชนออกตาม

พฤติกรรมการกระทําผิดในแตละรายวามีความรุนแรงมากนอยเพียงใดและอยางไร โดยเปาหมายในการ

จําแนกพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนประการหนึ่งคือเพ่ือแยกเด็กและเยาวชนท่ีมี

พฤติกรรมท่ีไมรุนแรงและสามารถไดรับโอกาสในการแกไขฟนฟูแทนการดําเนินคดีในทางอาญา สวน

เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีรุนแรงก็ไดรับการดําเนินคดีทางอาญาตามความเหมาะสม 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะดังกลาวจึงตองใหความสําคัญกับ



 

บทบาทของกลุมวิชาชีพและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในหนวยงานตางๆ ในการรวมกันปองกันและแกไข

ปญหา 

แนวทางในการสรางความเขาใจและความตระหนักในแนวคิดกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชนตามเจตนารมณของมาตรการพิเศษในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สามารถแยกออกตามลําดับชั้นของการสรางความเขาใจ

และความตระหนัก ดังนี้ 

1.1.1 การสรางความเขาใจและความตระหนักรวมกันเก่ียวกับเจตนารมณและนโยบายใน

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาใหแกบุคลากรภายในองคกรโดยเฉพาะกลุมงานท่ีเก่ียวของให

ครอบคลุมศาลเยาวชนและครอบครัวท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

1.1.2 การสรางความเขาใจและความตระหนักรวมกันเก่ียวกับเจตนารมณและนโยบายใน

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาใหแกบุคลากรระหวางหนวยงานและองคกรในกระบวนการ

ยุติธรรมตั้งแตหนวยงานในชั้นกอนการฟองรองคดี หนวยงานและองคกรในข้ันตอนระหวางและหลังการ

พิจารณาคดีเพ่ือใหเกิดแนวทางในการดําเนินการท่ีเชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกันในการ

ดําเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาโดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวในชั้นกอนการฟองรองคดี   

1.1.3 การสรางความเขาใจและความตระหนักรวมกันเก่ียวกับเจตนารมณและนโยบายใน

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาใหแกบุคลากรของหนวยงานภายนอกองคกรซ่ึงจะมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหไดผลอยางจริงจัง โดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวควรเรงดําเนินการตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดใหศาลเยาวชนและ

ครอบครัวทําหนาท่ีในการรับจดแจงสวนราชการและองคการดานเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัวท่ี

ประสงคจะปฏิบัติงานดานแกไขบําบัดฟนฟู ดานสังคมสงเคราะห หรือดานการใหคําปรึกษาแนะนํา

รวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  

1.1.4 การสรางความเขาใจใหแกสังคมและชุมชนโดยท่ัวไปไดรับรูและเขาใจเก่ียวกับ

เจตนารมณและนโยบายในมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

1.2 ขอเสนอแนะดานการทบทวนปรับปรุงและแกไขกฎหมาย ขอกําหนด และระเบียบ

ตางๆ ใหสอดคลองกับทิศทางใหมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเกี่ยวของกับเด็กและ

เยาวชนและมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา  

เนื่องจากเจตนารมณในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผลทําใหแนวคิดและแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทาง

อาญาท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนมีทิศทางท่ีเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแนวทางหรือแนวปฏิบัติใน

การดําเนินคดีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคุมครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการ



 

ยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 นี้จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางตามเจตนารมณของ

กฎหมายดังกลาว อยางไรก็ตามในกระบวนการดําเนินการทางอาญาท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนซ่ึงได

ดําเนินการตามกฎมาย ขอกําหนด และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของอยูเดิมนั้นในทางปฏิบัติยังพบวา มี

ความลักลั่นและไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นขอบังคับและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว

ควรไดรับการทบทวนเพ่ือการปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดและระเบียบตางๆ 

ท่ีสงเสริมทิศทางและแนวทางการดําเนินการท่ีเปนเอกภาพในการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู

และ เอ้ือตอการพัฒนาแนวทางการคุมครองเด็กและเยาวชนตามทิศทางในมาตรการพิเศษท่ีควรไดรับ

การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองและมีทิศทางตามเจตนารมณและหลักการในพระราชบัญญัติ

ฉบับใหมนี ้ 

ถึงแมวาแนวทางการดําเนินการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูมีรายละเอียดปรากฏใน

ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหลัง

ฟองคดี พ.ศ. 2556 แลวก็ตาม แตยังมีประเด็นตางๆ ท่ีขาดรายละเอียดและความชัดเจนจึงสมควรไดรับ

การทบทวนเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมในขอบังคับดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอบังคับวาดวยมาตรฐานดาน

ตางๆ ในการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในสวนท่ียัง

ขาดรายละเอียดและความชัดเจนเชน ในแนวทางและมาตรฐานการบริหารแผนแกไขบําบัดฟนฟูตาม

ขอตกลงท่ีไดจากการประชุมกลุม ถึงแมขอบังคับของประธานศาลฎีกาไดมีการระบุถึงการบริหารแผน

แกไขบําบัดฟนฟูไวแตยังขาดรายละเอียดและความชัดเจนในแนวทางและวิธีการบริหารแผนดังกลาวให

เปนไปตามขอตกลงดังกลาว การขาดรายละเอียดและความชัดเจนในแนวทางดังกลาวนี้สะทอนใหเห็น

ไดจากผลการดําเนินการในระดับปฏิบัติการท่ีปรากฏจากขอมูลการดําเนินการหรือการบริหารแผนแกไข

บําบัดฟนฟูสวนใหญยังขาดการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณอยางแทจริงของแผนแกไข

บําบัดฟนฟู ขอมูลท่ีเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของแผนแกไขบําบัดฟนฟูเทาท่ีปรากฏเปนเพียงขอมูลใน

เชิงปริมาณเปนสวนใหญท่ีแสดงถึงความสําเร็จของแผนจากจํานวนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีมารายงานตัว

และปฏิบัติครบตามเง่ือนไขในขอตกลงแตการบริหารแผนยังขาดการติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพท่ี

บงบอกถึงความสําเร็จและการบรรลุเจตนารมณท่ีแทจริงของมาตรการพิเศษเปนตนวา การท่ีเด็กหรือ

เยาวชนสํานึกในผลการกระทําของตนเองหรือความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม

กระทําความผิดซํ้าอยางนอยในชวงระยะเวลาหนึ่งท่ีกําหนด เปนตน 

นอกจากนี้แลวขอบังคับวาดวยมาตรฐานในการประชุมจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูหรือการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนควรครอบคลุมถึงมาตรฐานดานการคัดกรองและกําหนดเง่ือนไขท่ี

ชัดเจนการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา มาตรฐานดานการประสานการประชุมและ

คุณสมบัติท่ีจําเปนและสําคัญของผูประสานการประชุม มาตรฐานดานการรักษาความลับและการ

แลกเปลี่ยนขอมูลจากการประชุมกลุม มาตรฐานการมีสวนรวมของครอบครัวและขอปฏิบัติทาง

วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม มาตรฐานดานการควบคุมการประชุมกลุม มาตรฐานการไดมาซ่ึงขอตกลงในแผน



 

แกไขบําบัดฟนฟู มาตรฐานการบันทึกการประชุมกลุมและขอตกลง มาตรฐานการกําหนดและการ

ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู มาตรฐานการทบทวนผลการประชุมกลุมและขอตกลงการประชุม 

รวมท้ังมาตรฐานการอุทธรณและการรองเรียนขอความเปนธรรมเก่ียวกับการประชุมกลุมและขอตกลง

ตางๆ เปนตน   

 

 2. ขอเสนอแนะดานโครงสรางและระบบสําหรับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา  

 2.1 ขอเสนอแนะในการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของมาตรการพิเศษโดยการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  

 โครงสรางและองคประกอบของมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปน

โครงสรางท่ีมีหลักการท่ีตั้งบนฐานแนวคิดท่ีวาศาลเยาวชนและครอบครัวเปนสถาบันหลักและเปน

สถาบันท่ีคงไวซ่ึงอํานาจทุกประการในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในการ

ดําเนินการตามมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนซ่ึงเปนมาตรการผันคดีเด็กและ

เยาวชนบางคดีและเด็กและเยาวชนบางรายออกจากกระบวนการทางอาญาและเนนการดําเนินการตาม

แผนแกไขบําบัดฟนฟูแทนนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งในการระดมทรัพยากรบุคคลดานเด็กและเยาวชน

จากหนวยงานและองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวโดยท่ีศาลเยาวชนและ

ครอบครัวตองดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนหนวยงานหลักในการรักษาชองทาง การติดตอสื่อสารของ

ฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ (Gate keeper) และมีบทบาทหลักในการกํากับการดําเนินงานในทุกข้ันตอน 

ดังนั้นการดําเนินงานตามกระบวนการดังกลาวจึงควรมีกลไกในเชิงโครงสรางและองคประกอบดวยภาคี

เครือขายท้ังในระดับการกํากับดูแลและระดับการปฏิบัติการ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการท่ีปรึกษามาตรการพิเศษประจําศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละเขต

อํานาจศาล อาจประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานและองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ

กับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

 1.1 ศาลเยาวชนและครอบครัว 

1.2 สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนดานคดีเด็กและเยาวชน 

1.3 พนักงานสอบสวน ผูแทนดานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

1.4 สภาทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชน 

1.5 กระทรวงมหาดไทย ผูแทนดานเด็กและเยาวชนจากองคกรปกครองสวนภูมิภาคและ                    

     สวนทองถ่ิน 

1.6 กระทรวงสาธารณสุข แพทย กุมารแพทย จิตแพทยเด็กและวัยรุน นักจิตวิทยา 

1.7 กระทรวงยุติธรรม พนักงานคุมประพฤติ ผูแทนนักวิชาชีพจากสถานพินิจและคุมครองเด็ก 

     และเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 



 

1.8 กระทรวงศึกษาธกิาร ครู นักการศึกษา 

1.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย นักสงัคมสงเคราะหและ                  

     นักพัฒนาสังคม 

1.10 องคกรสาธารณประโยชนหรือสวัสดิการสังคมดานการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนใน 

       พ้ืนท่ี 

1.11 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

1.12 ผูแทนชุมชนหรือภาคประชาสังคมซ่ึงอาจรวมถึงหนวยงานและองคกรสถาบันตาม                

       ความเชื่อศรัทธาหรือศาสนา 

 องคประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษามาตรการพิเศษประจําศาลเยาวชนและ

ครอบครัวอาจมีการแตงตั้งตามความจําเปนและความเหมาะสมท่ีแตกตางกันออกไปในแตละเขต

อํานาจศาลแตเปนสวนของโครงสรางในระบบท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา กํากับดูแล รับรองรายงาน 

การเฝาระวังและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานมาตรการพิเศษ 

2.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงสรางการบริหารหนวยงานและบุคลากรภายในองคกร

เพ่ือรองรับการดําเนินการมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

ดังท่ีไดกลาวมาในเบื้องตนวาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผลทําใหบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวเปลี่ยนแปลง

ไปในสวนของกระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนเขาสูแนวทางการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในทิศทางใหมท่ีเนนรูปแบบการมีสวนรวมของทีมสห

วิชาชีพและภาคีท่ีเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ท่ีมีความเก่ียวพันกันในเชิงโครงสราง (Interagency 

structure) ท้ังในเชิงการปองกันและการแกไขปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนซ่ึงอาจ

เก่ียวของกับกฎหมายและบุคลากรอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมายและบุคลากรในระบบงานยุติธรรม 

เชน พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ซ่ึงมีหนาท่ีในการคุมครองเด็กหลาย

ประเภทรวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงในการกระทําผิด เปนตน และในการท่ีจะนําไปสู

แนวทางดังกลาวท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมี

ความจําเปนในการปรับโครงสรางระบบงานภายในองคกรของศาลเยาวชนและครอบครัวใหมี

หนวยงานพิเศษภายในศาลเยาวชนและครอบครัวใหเอ้ือตอลักษณะการทํางานในรูปแบบการมีสวน

รวมของทีมสหวิชาชีพท้ังจากภายในและภายนอกองคกร และเพ่ือรองรับภาระงานตามมาตรการ

พิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนการเฉพาะซ่ึงอาจเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานของตําแหนงวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับภาระงานในมาตรการพิเศษโดยตรงตั้งแตผูท่ีดํารง

ตําแหนงผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเปนผูท่ีตองมีความรู   ความชํานาญเฉพาะดานท่ี

เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนและคดีเด็กและเยาวชน รวมท้ังตําแหนงวิชาชีพอ่ืนๆ เชน นักจิตวิทยา

และนักสังคมสงเคราะห ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมอัตราใหเพียงพอตอ           ภาระงานใน



 

สวนนี้ และตําแหนงวิชาชีพเหลานี้ควรท่ีจะไดรับการพัฒนาใหมีความกาวหนาในสายวิชาชีพของ

ตนเองตามความเหมาะสมตามคุณสมบัติของแตละตําแหนงงาน 

 

3. ขอเสนอแนะดานรูปแบบและการบริหารการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

3.1 ขอเสนอแนะในการกําหนดรูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีความ

เหมาะสม 

จากการสังเคราะหขอมูลท่ีศึกษาท้ังหมดโดยการศึกษาทบทวนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจากท้ังในประเทศและตางประเทศ การจัดเวทีประชุมสนทนากลุม 

การวิเคราะหกรณีศึกษา และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับเด็กและเยาวชนใน

ดานตางๆ สามารถนํามากําหนดรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีความ

เหมาะสมตามบริบทของสังคมไทยโดยรูปแบบท่ีเหมาะสมของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน

ในบริบทของสังคมไทยเปนรูปแบบท่ีกําหนดใหการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีบทบาทท่ีเนน

ความเชื่อมโยงระหวางความรู ความเชี่ยวชาญของวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนในดาน

ตางๆ ทุกแขนงท่ีมีบทบาทและหนาท่ีในหนวยงานและองคกรตางๆ ในสังคมและชุมชนท้ังในภาครัฐ

และภาคเอกชนกับกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนภายใตระบบ

ครอบครัวและชุมชนท่ีมีความแตกตางหลากหลายในกระบวนการเลี้ยงดูและกลอมเกลาเด็กและ

เยาวชนของครอบครัวและชุมชนซ่ึงมีวิถีแนวทางตามวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตางกันออกไป การ

กําหนดรูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหเปนกิจกรรมท่ียึดโยงความสัมพันธ

ระหวางภาคสวนท่ีมีโครงสรางท่ีเปนทางการของสังคมและชุมชนท่ีประกอบไปดวยกลุมบุคลากร

วิชาชีพท่ีมีองคความรู ความชํานาญและเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชนกับสถาบันครอบครัวและ

ชุมชนซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางหลากหลายและเปนสวนท่ีความสัมพันธของสมาชิกท่ีมีความเปนพล

วัตรและยังคงความยืดหยุนไมเปนทางการมากนั้นจะสามารถทําใหการกําหนดแผนแกไขบําบัดฟนฟู

เด็กและเยาวชนและแนวทางการนําเอาแผนดังกลาวใหมีผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

รูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีเชื่อมโยงผสานระหวางความเปนระบบและ

ทางการของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนกับ

ความเปนพลวัตรและความยืดหยุนไมเปนทางการของระบบครอบครัวและเครือญาติของเด็กและ

เยาวชนไทยโดยเนนการมีสวนรวมของทีมสหวิชาชีพจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของสัมพันธ

กันในทางโครงสรางท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสะทอนใหเห็นไดในกิจกรรมท่ีสําคัญใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน

ได โดยสามารถแสดงผังของรูปแบบไดดังนี้  

รูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีบทบาทในการเช่ือมประสานโครงสราง                 

ท่ีเปนทางการของหนวยงานและองคกรในสังคมกับความเปนพลวัตรและยืดหยุนไมเปนทางการ            

ของวิถีชีวิตในระบบครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขอเสนอแนะในการขยายการมีสวนรวมของชุมชนโดยผานหนวยงานและองคกรจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยเรงดําเนินการตามมาตรา 31-33 แหงพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553   

เพ่ือขยายโครงสรางระบบและกระบวนการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชนตามแผนแกไข

บําบัดฟนฟูจากการใชมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีความสมบูรณและ

ขยายขอบเขตในการดําเนินงานโดยเฉพาะดานการสงตอเด็กและเยาวชน (Refer) เพ่ือรับการแกไข

บําบัดฟนฟูใหไดผลอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน ควรมีนโยบายในการกําหนดเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ในการ

รับจดแจงของหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมดานเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัวท่ีประสงคจะปฏิบัติงานดานการแกไข บําบัด ฟนฟู ดานสังคมสงเคราะห ดานการให

คําปรึกษารวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีไดมี

บทบัญญัติท่ีเปดชองทางใหหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมดานเด็ก 

เยาวชนและครอบครัวท่ีประสงคจะปฏิบัติงานดานตางๆ ดังกลาวสามารถแจงความประสงคในการ

ปฏิบัติงานรวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวไดตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 

3.3 ขอเสนอแนะในการกําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน 

เนื่องจากการดําเนินงานตามมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปน

กระบวนการในการแกไขบําบัดฟนฟูซ่ึงเปนกระบวนการทํางานในลักษณะเปนรายกรณี ดังนั้น

กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจึงควรมีลักษณะท่ียืดหยุน

หนวยงานและ

องคกร 

ผูประสานงานการประชุม

วิชาชีพ 

วิถีชีวิตครอบครัวไทย 

การประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชน 

การช้ีแจงขอมูลแกทุกฝาย 

ครอบครัวมีชวงเวลาหารือกัน 

การนําเสนอแผนแกไขบําบัดฯ  

 

โครงสรางท่ีเปน

ทางการ 

ระบบสํานักงาน 

ความเปนทางการ 

มีข้ันตอนการ

ทํางาน  

 

ความเปนพลวัตร 

ระบบเครือญาติ 

ความยืดหยุนไมเปน

ทางการ 

การปรึกษาหารือกัน            

อยางเสรี 

 
แผนแกไขบําบัดฟนฟูท่ีไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากทุกฝาย 

โดยความรวมมือและการติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกัน 

 



 

ตามบริบทของปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนท้ังในระดับรายบุคคลและในระดับของ

สภาพแวดลอมและวิถีชุมชนของเด็กและเยาวชนแตละรายในกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงาน

ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตในระดับแนวทางถึงระดับปฏิบัติ จากขอมูลการศึกษาพบวา การดําเนินการในระดับ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชมาตรการพิเศษยังไมมีความเปนเอกภาพ โดยหลักการแลวถึงแมวาศาล

เยาวชนและครอบครัวแตละศาลมีดุลยพินิจในการดําเนินการทางอาญาแตขาดความเปนเอกภาพในการ

ใชมาตรการพิเศษตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้นอาจจะทําใหเกิดผลในทางลบตอภาพลักษณของสถาบันในการธํารงไวซ่ึงความ

ยุติธรรมและการท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันระหวางเด็กและเยาวชนในแตละเขตอํานาจศาล 

จึงควรมีการเสริมสรางความเปนเอกภาพในแนวทางปฏิบัติของการดําเนินงาน เพราะในทางปฏิบัติยังมี

ความลักลั่นกันระหวางศาลเยาวชนและครอบครัวในแตละจังหวัด เชน เด็กและเยาวชนกระทําความผิด

ฐานเดียวกัน บางศาลใชมาตรการพิเศษแตบางศาลไมใช ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการปฏิบัติตางกัน

ในฐานความผิดเดียวกัน ในขณะเดียวกันการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนดังกลาวตองไม

เปนการดําเนินงานท่ีมีข้ันตอนและกระบวนการท่ีนําไปสูการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนงานประจํา 

(Routine) ท่ีมีกฎเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ีซับซอนและดําเนินไปโดยท่ีหลักการสําคัญในการคุมครอง

สิทธิเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาของศาลเยาวชนและครอบครัวอาจถูกละเลยหรือมองขามไปดวย

ภาระงานประจําดังกลาว 

 ในฐานะท่ีเปนหนวยหลักในการรักษาชองทางการติดตอสื่อสารของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ และมี

บทบาทหลักในการกํากับการดําเนินงานของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวควรมีการพิจารณามาตรการพิเศษซ่ึงไดแก การผันคดีเด็กและเยาวชนแทนการดําเนินคดี

อาญา            ท้ังในชั้นกอนการพิจารณาคดีและชั้นระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา 86 มาตรา 90 

และมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ใหมีความสัมพันธและยึดโยงเขาไวในระบบเดียวกัน 

 กระบวนการดําเนินการตามมาตรการพิเศษโดยแผนแกไขบําบัดและฟนฟูผูกระทําผิดท่ีเปนเด็ก

และเยาวชนโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนกระบวนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนราย

กรณี  (Individual case) โดยเนนการวิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยของพฤติกรรมการกระทําผิดของ

เด็กและเยาวชนเปนรายบุคคลโดยแบงเปน 3 ข้ันตอนหลักดังนี้ 

 ข้ันตอนการวินิจฉัยและใหคําปรึกษากอนการประชุมโดยผูใหคําปรึกษาวิชาชีพประกอบดวย

ข้ันตอนการใหคําปรึกษาแกฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

ข้ันตอนการวิเคราะหและวินิจฉัยสาเหตุและปจจัยของพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเปน

รายบุคคล ข้ันตอนการเตรียมการประชุมและความสมัครใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนการ

ตรวจสอบความพรอมของฝายท่ีเก่ียวของ เด็กและเยาวชนพรอมแสดงความเสียใจและสํานึกในการ

กระทําของตนเอง ผูเสียหายสะทอนถึงผลกระทบจากการกระทําของเด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการ

วางแผนการแกไขบําบัดและฟนฟูท่ีสอดคลองกับสาเหตุและปจจัยของการกระทําผิด และมีความพรอม



 

ในการใหอภัย ซ่ึงความพรอมของฝายท่ีเก่ียวของดังกลาวเปนกระบวนการท่ีอาจไดมาโดยการให

คําปรึกษาระหวางผูใหคําปรึกษาวิชาชีพกับฝายท่ีเก่ียวของ หรือโดยการไปเยี่ยมบานของฝายท่ีเก่ียวของ  

ข้ันตอนการดําเนินการประชุมโดยผูประสานการประชุมวิชาชีพแผนการแกไขบําบัดและฟนฟู

เด็กและเยาวชนโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจะตองเปนรูปแบบของแผนการปฏิบัติการ

แกไขบําบัดและฟนฟูเด็กและเยาวชนเปนรายกรณีโดยมีกลุมวิชาชีพรวมมือกับครอบครัวและภาคีตางๆ 

ในลักษณะท่ีเปนการกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีใชผลงานท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based 

practice) เปนแนวทางในการดําเนินการในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ผูประสานการประชุม

ควรกําหนดสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศท่ีผอนคลายไมเปนทางการมากจนเกินไป โดยอาจจะกําหนดสถานท่ี

ประชุมท่ีทุกฝายคุนเคยสามารถเขารวมประชุมไดโดยความสะดวกและไมรูสึกหวั่นเกรงและกังวลใจใน

การเขารวมประชุมการมีสวนเขารวมประชุมของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกัน

ในแผนการแกไขบําบัดฟนฟูและมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการกําหนดและความสําเร็จของ

แผนการแกไขบําบัดฟนฟู ข้ันตอนท่ีทุกฝายรับรูและตกลงเง่ือนไขตางๆ ในแผน รวมท้ังข้ันตอนการ

บันทึกขอตกลงและลงนามโดยฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการติดตามการดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูและการเฝาระวังและรายงาน

ผลเปนข้ันตอนการดําเนินการโดยวิชาชีพหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครยุติธรรมชุมชนใน

พ้ืนท่ีประกอบไปดวยกระบวนการติดตามการดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูและเฝาระวังตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน และการบันทึกและรายงานผลเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษามาตรการ

พิเศษประจําศาลเยาวชนและครอบครวั 

การกําหนดความชัดเจนในกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการท่ีทําใหมีการกลั่นกรองคดีเด็ก

และเยาวชนท่ีมีความเหมาะสมในการใชมาตรการพิเศษถึงแมวาจะมีคดีท่ีเขาขายสามารถดําเนินการโดย

มาตรการพิเศษไดแตเนื่องจากมีเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ ในกระบวนการดังกลาว ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนท่ีตองมีการกลั่นกรองคดีหรือรายท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการใชมาตรการพิเศษโดยการประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกระบวนการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนอาจแบงไดเปน 5 ข้ันตอนยอยดังนี้ 

ก. ข้ันตอนการคัดกรองคดีท่ีเขาขายและมีความเหมาะสมสําหรับการใชมาตรการพิเศษโดยการ

จัดประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีควรมีแนวทางในการดําเนินการโดย

วิชาชีพทางดานกฎหมาย จิตวิทยาและดานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาประเด็นทางดานกฎหมายและ

ประเด็นเก่ียวกับความเสี่ยงและความจําเปนของเด็กและเยาวชนแตละราย 

ข. ข้ันตอนการเตรียมการจัดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

ค. ข้ันตอนการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

 1) การชี้แจงขอมูลแกทุกฝาย 

 2) การใหเวลาสวนตัวแกครอบครัว 

 3) การนําเสนอและการใหความเห็นชอบในแผนแกไขบําบัดฟนฟู 



 

ง. ข้ันตอนการดําเนินการตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

จ. ข้ันตอนการประเมินและการทบทวนแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

 

4. ขอเสนอแนะดานการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   

4.1 ขอเสนอแนะในการกําหนดคุณสมบัติของวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีในการคัดกรองคดีท่ีเขา

ขายการใชมาตรการพิเศษ การประสานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนและการบริหารแผน

แกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 

 ในการคัดกรองคดีท่ีเขาขายการใชมาตรการพิเศษ การประสานการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนและการบริหารแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนควรเปนงานท่ีดําเนินการโดยกลุมวิชาชีพท่ีมี

ตําแหนงประจําในภาครัฐซ่ึงอาจพิจารณาจากกลุมบุคลากรวิชาชีพตางๆ ท่ีมีอยูแลวในระบบแตตองมี

การกําหนดคุณสมบัติเปนการเฉพาะในการทําหนาท่ีการคัดกรองคดีท่ีเขาขายการใชมาตรการพิเศษ การ

ประสานการประชุม และการบริหารแผนแกไขบําบัดฟนฟู เชน การกําหนดใหนักกฎหมายและ

นักจิตวิทยาทําหนาท่ีรวมกันในการคัดกรองคดีท่ีเขาขายและเหมาะสมในการใชมาตรการพิเศษ 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพท่ีมีประสบการณและไดรับใบอนุญาตใหปฏิบัติงานโดยสภา

วิชาชีพ หรือวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานดานการ

คุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเนนการเคารพสิทธิ (Right-based practice training course) จากสถาบัน

ท่ีไดรับการรับรองและผานการอบรมวิธีการใหบริการสังคมหลักสูตรการบริหารผูรับบริการเปนรายกรณี 

(Case management) เปนผูมีความรูความเขาใจ และทักษะในกระบวนทัศนงานยุติธรรมเชิง

สมานฉันท (Restorative justice) ซ่ึงเปนกระบวนทัศนงานยุติธรรมท่ีเก่ียวของกับทุกฝายท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําผิดซ่ึงไดแก ผูกระทําผิดเอง ผูเสียหายซ่ึงตองไดรับการคุมครองสิทธิ (Victim 

protection) รวมท้ังสังคมและชุมชน ตลอดจนความรูความเขาใจในการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชน (Family and community group conference) และสามารถนําไปประยุกตใชไดเปนอยางดี

เปนผูท่ีทําหนาท่ีในการประสานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการทําหนาท่ีในการบริหาร

แผนแกไขบําบัดฟนฟู โดยมีนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีในการติดตามการดําเนินการตามแผนการแกไขบําบัดฟนฟูและการเฝา

ระวังและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการท่ีปรึกษามาตรการพิเศษประจําศาล

เยาวชนและครอบครัว 

4.2 ขอเสนอแนะในการเพ่ิมบทบาทของเด็กและเยาวชนและครอบครัวใหมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาแผนแกไขบําบัดฟนฟู 

จากขอมูลท่ีเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาและจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนโดย

การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท้ังในชั้นกอนและระหวางการพิจารณาคดี พบวา บทบาทและการ

มีสวนรวมของเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวในการพัฒนาและกําหนดแผนแกไขบําบัดฟนฟูมีอยูอยาง

คอนขางจํากัด ท้ังนี้แผนแกไขบําบัดฟนฟูสวนมากไดรับการพัฒนาโดยกลุมหรือผูประสานการประชุม 



 

เด็กหรือเยาวชนและครอบครัวยังมีบทบาทและมีสวนรวมนอยในการพัฒนาแผน และมักจะถูกมองวาไม

มีศักยภาพในกระบวนการดังกลาว ซ่ึงโดยหลักการแลวเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวจะตองมีบทบาทท่ี

สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนาและกําหนดแผนแกไขบําบัดฟนฟูเพราะเปนปญหาของตนเองและ

ครอบครัวโดยตรงจึงนาท่ีจะเขาใจถึงปญหาและมีศักยภาพในการแกไขปญหาของตัวเองไดเปนอยางดี 

ซ่ึงเปนแนวทางท่ีทําใหครอบครัวและเด็กหรือเยาวชนสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

อยางยั่งยืน จึงควรใหมีการสงเสริมศักยภาพ (Empowerment) ของเด็กและเยาวชนและครอบครัวโดย

การสนับสนุนและสงเสริมใหมีบทบาทและใหมีสวนรวมมากข้ึนในกระบวนการพัฒนาและจัดทําแผน

แกไขบําบัดฟนฟู 

4.3 ขอเสนอแนะในการกําหนดมาตรฐานและการประเมินผลการดําเนินงาน 

 ขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจากท้ังเวทีการ

สนทนากลุมและกรณีศึกษาจากเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคซ่ึง

ไดสะทอนถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานจากการท่ีเด็กและเยาวชนไดปฏิบัติครบตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีได

กําหนดในแผนแกไขบําบัดฟนฟูโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว

ในแผนแกไขบําบัดฟนฟู การประเมินผลการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในลักษณะ

ดังกลาวเปนแนวทางการประเมินผลท่ีสามารถบงบอกถึงความสําเร็จของการดําเนินการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนไดในระดับหนึ่งและเปนวิธีการประเมินผลท่ีทําใหเห็นผลการดําเนินงานไดเพียงมิติ

เดียวมิไดเปนการประเมินท่ีครอบคลุมทุกองคประกอบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เพ่ือให

การดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมีความสมบูรณมากข้ึนจึงควรมีการกําหนดมาตรฐาน

และการประเมินผลการดําเนินงานควบคูกันไปใหครอบคลุมทุกองคประกอบของการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชนท้ังในสวนของโครงสรางและองคประกอบของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน

ซ่ึงเปนปจจัยนําเขาของระบบ กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการในการประชุมกลุม

ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการประเมินผลท้ังผลิตภาพและผลลัพธของการดําเนินการ อัน

ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐานและการประเมินโครงการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชนและงบประมาณท่ีใชในโครงการ การกําหนดมาตรฐานและการประเมินผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการ

ดําเนินการ การประเมินการมีสวนรวมและความรวมมือของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ การกําหนดมาตรฐาน

และการประเมินกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ของการดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

การประเมินระดับของการมีสวนรวมและความรวมมือของฝายท่ีเก่ียวของในสวนท่ีเปนผลิตภาพของการ

ดําเนินงาน การประเมินบทบาทของครอบครัวในการมีสวนรวมในการดําเนินงานท้ังในระยะเวลากอน 

ระหวาง และหลังการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน การประเมินบทบาทของภาคีเครือขายจาก

หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของในการสนองตอบตอความตองการและความจําเปนของเด็กและเยาวชน 

การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนรวมตอกระบวนการตัดสินใจในการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชุมชน การประเมินสัมพันธภาพของครอบครัวท่ีเก่ียวของกับชุมชนรวมท้ังหนวยงานบริการสังคมตางๆ 

ในชุมชนซ่ึงอาจไดมีการกําหนดไวในแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละราย การประเมิน



 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในแผนแกไขบําบัดฟนฟู การประเมินการยุติหรือการ

จําหนายคดีอันเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนไดปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในแผนแกไขบําบัด

ฟนฟู การประเมินประสิทธิภาพในการคุมครองเด็กและเยาวชน และครอบครัวจากการดําเนินการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ

ดําเนินการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  

 

แผนผังแสดงรูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีเหมาะสมในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ขอเสนอแนะในการดําเนินการโครงการทดลอง (Pilot program) การใชรูปแบบการ

ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีความเหมาะสม 

 การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนวิธีการในการคุมครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีเนนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล การกระทําผิดของเด็กและ

เยาวชนไทยมีลักษณะเฉพาะในแงของปริมาณคดีและฐานความผิด การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนเปน

รายกรณีมีความจําเปนสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเพียงบางราย ซ่ึงประชากรสวนใหญของเด็ก

และเยาวชนกระทําผิดยังคงไดรับการปฏิบัติตามมาตรการหลักในระบบงานยุติธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน ดังนั้นในการใชมาตรการพิเศษโดยการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจึงควรเปนมาตรการท่ี

ดําเนินการดวยความคาดหวังท่ีวาจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการดําเนินการ และ

สามารถปองกันการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนท่ีเขาขายและมีความเหมาะสมสําหรับการใช

มาตรการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวมีปจจัย

เก่ียวของเปนการเฉพาะในแตละรายกรณีไปซ่ึงยังมีความจําเปนในการศึกษาวิจัยหาองคความรูเก่ียวกับ

แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหมีความลุมลึกและชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยการแสวงหารูปแบบและแนวทางการ

ปฏิบัติการท่ีดี (Best practice) ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน การแสวงหารูปแบบและแนว
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ทางการปฏิบัติท่ีดีควรมีการดําเนินการโครงการทดลอง (Pilot program) การใชรูปแบบการประชุม

กลุมครอบครัวและชุมชนท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ีหรือเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวแหงใด

แหงหนึ่งซ่ึงใชแนวคิด รูปแบบ โครงสรางและกระบวนการ ข้ันตอนในการดําเนินงาน รวมท้ังการ

กําหนดมาตรฐานและการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสมบูรณเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยดังกลาวมาใช

เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยิ่งข้ึนไป 
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Abstract  : 

 At present, child and juvenile delinquency problems have intensified in 

Thailand. The offences of children and juveniles are handled by the Juvenile and 

Family Court (JFC), which has jurisdiction over cases involving minors. The JFC is 

responsible for protecting the rights, welfare and treatment of children, juveniles, 

women and families. This includes insuring that the juvenile and family judicial 

proceedings are in accordance with the Constitution, Convention on Children’s Rights 

and ensures the wellbeing of children.  

Child and juvenile judicial proceedings adhere to principles of child and 

juvenile protection and are flexible according to the situation of each rehabilitation 

process. The juvenile and family court has adopted the Family and Community Group 

Conference (FGCG) as a special measure in lieu of criminal proceedings. The Family 

and Community Group Conference promotes a form of restorative justice used to 

rehabilitate delinquent children and juveniles in addition to allowing for familial and 

community participation in the process.  

 Section 86 of the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court 

Case Procedure Act (No. 5) B.E. 2559 (2016) advocates that special measures be taken 

in criminal proceedings concerning minors. Under the law, the sentence for juveniles 

convicted of a criminal offense must not exceed five years imprisonment, whether or 

not a fine is imposed. In instances where a minor has no prior record of imprisonment, 

with the exception of offenses committed as a result of negligence or petty offenses, 

and the child demonstrates remorse for the crime, then factors regarding the age, 

history, behavior, intelligence, education, physical and mental health, occupation, 

status and cause of the offense shall be taken into account in the proceedings.  If the 

director of the Juvenile Observation and Protection Center considers that the child or 



 

juvenile demonstrates remorse and a capacity to become a good person, a 

rehabilitation plan for the child and their guardians may be filed instead of a punitive 

lawsuit. In this regard, in order to change the child or juvenile’s behavior and account 

for the consequences to the victim of the crime, opinions on the nature of the 

rehabilitation plan can be submitted to the prosecutor for consideration. The child or 

juvenile must consent to the rehabilitation plan, as well as the victim, if applicable.  

In the proceedings of the Juvenile and Family Court (JFC), Section 90 of the 

Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 

(2010) dictates the condition under which a child or juvenile can enter this special 

measure instead of criminal proceedings. Section 90 is applicable when the following 

conditions are met : (1) the minor is convicted of an offense subject to imprisonment 

not exceeding           20 years; (2) the minor has no prior record of imprisonment; (3) 

the minor repents  his/her actions; (4)the victim consents without objection and; (5) 

the crime is determined to not be harmful to society. If the court deems that the child 

or juvenile demonstrates remorse for their crime and has a capacity for rehabilitation, 

and that the victim may be appropriately compensated, the rehabilitation plan for the 

minor and guardians may be ordered. If the rehabilitation plan is implemented and 

completed fully, the court will then delete the case from the case directory, 

preventing any further criminal prosecution. Additionally, Section 132 conveys that in 

the instance of a postponed judgment while inquiries regarding consent are sought for 

the victim, the minor’s guardian may request a temporary release of the defendant. 

The court may grant release, on bail or without bail, along with conditions that the 

defendant report him/herself to the observation officer or other relevant officers, 

persons or child organizations; receive the required rehabilitation or consultation 

services; attend rehabilitative or alternative activities; comply with safety measure 

deemed appropriate by the court. In this regard, the court is authorized to order 

parents or guardians to also participate in the activities or consultation sessions. In the 

case where the court deems inappropriate for the defendant to take the above 

measure, the court will have the defendant escorted to an observation center or 

another place established under the law. The criteria, methods and conditions of the 

rehabilitation options, as well as assessment of the rehabilitation plan and its 

implementation, must be in accordance with the regulation issued by the President of 

the Supreme Court.  



 

The Regulation of the Supreme Court on the Criteria, Methods and Conditions 

for Determination of Measures in lieu of Proceedings B.E. 2556 (2013) outlines the 

creation of a rehabilitation plan for a child or juvenile offender. The director of the 

child and juvenile observation and protection center is tasked with the coordination 

with other relevant authorities for the hosting of the conference regarding the 

formulation of the rehabilitation plan. The central Juvenile and Family Court has 

established a consultation center and organizes the coordinated conference to 

rehabilitate children, juveniles and their families. Moreover, there is a court order that 

Juvenile and Family Courts all over the country set up a consultation center and 

organize the coordinated conference to rehabilitate children, juveniles and their 

families. 

 In this regard, because the Family and Community Conference is new, its 

protocols remain a bit ambiguous. Such ambiguity, therefore, led to this study, which 

aims to study the structure, approaches, methods and criteria for Family and 

Community Group Conferences in 2 phases: (1) the phase prior to the trial of the CAJ 

observation and protection center and (2) the court proceedings phase. This study 

aims to determine the advantages, disadvantages and methodology in Thailand 

compared to foreign countries such as New Zealand, Australia and Canada. The data 

obtained will be used to analyze the program, its implementation, methods and 

criteria in order to determine the most appropriate form of the Family and Community 

Group Conference in Thailand. They shall be studied to improve the program, amend 

the laws and the structure of the Family and Community Group Conference in the 

criminal proceedings with the ultimate goal of protecting the wellbeing of children and 

juveniles.  

 The objectives of this research are as follows:  

 1.) To study the practical approaches, structures, steps, methods and criteria for 

the Family and Community Group Conference prior to the lawsuit. This first objective 

will also seek to determine the unique complexities of this issue in Thailand; 

 2) To study the approaches, structure, steps, methods, knowledge and skills 

necessary and problems of Family and Community Group Conferences in the criminal 

justice process relating to children and juveniles in foreign countries such as New 

Zealand, Australia and Canada;  



 

 3) To compare and contrast the practical approaches of the Family and 

Community Group Conferences in Thailand with those in foreign countries; 

 4) To study the effects of the implementation of the Family and Community 

Group Conferences on the rehabilitation of delinquent children and juveniles, victims 

and communities;  

 5) To analyze the problems of the Family and Community Group Conferences 

and suggest appropriate solutions, improvements and development approaches, as 

well as approaches for amending relevant laws and regulations. 

This research has been conducted with the consent and participation of all 

concerned parties, beginning with focus groups in the central and regional sectors. 

These focus groups aimed to gather opinions and study findings, disadvantages, and 

suggested solutions of existing challenges. The main target group included judges of 

the Courts of Justice, prosecutors, police officers, social workers, psychologists, child 

and juvenile specialists, legal consultants, and those who have joined the Family and 

Community Group Conference including offenders and victims, as well as other 

relevant persons. The areas of study include Bangkok, the central Juvenile and Family 

Court jurisdiction, the central region including Nonthaburi and Uthai Thani Juvenile and 

Family Court jurisdictions, the northern region including Chiang Mai Juvenile and Family 

Court jurisdiction, the northeastern region including Khon Kaen Juvenile and Family 

court Jurisdiction and Songkhla Juvenile and Family Court jurisdiction. The analysis 

includes case studies concerning the Family and Community Group Conferences 

(FCGC) from the Child and Juvenile Observation and Protection Center (CJOPC) and the 

Juvenile and Family Court (JFC), in addition to in-depth interviews with administrators 

and experts concerning the criminal justice process as it relates to developing a 

program for the rehabilitation of minors. 

 

 

Research Framework for the Development of the Family and Community Group 

Conferencing Models in the Juvenile Justice System 
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Form of Family and Community Group Discussion Appropriate to Criminal Justice Process 

concerning Children and Juveniles   



 

Implementation of the Family and Community Group Conferences (FCGC) in the Criminal Justice Process concerning Children 

and Juveniles in Thailand 

 

 1. The summary of practices, process, steps, methods and criteria for the implementation of the Family and Community Group 

Conferences in the phase prior to the trial made by the Child and Juvenile Observation and Protection Center (CJOPC) and the phase 

during the trial of the Juvenile and Family Court (JFC) from the data obtained from the group conference is as follows: 

Issue Family and Community Group Conference in the 

Phase prior to the Trial made by the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center 

Family and Community Group Conference in the 

Phase during the Trial of the Juvenile and Family 

Court 

Criteria Imprisonment should not exceed 5 years, the child 

or juvenile has never been imprisoned, the child or 

juvenile has repented his/her actions, the victim in 

the case has consented  

Imprisonment must not exceed 20 years, the child or 

juvenile has never been imprisoned, the child or juvenile 

has repented his/her actions, the victim in the case has 

consented to rehabilitation plans, etc. 

Steps 

 

 

When the minor is taken to the Child and Juvenile 

Observation and Protection Center, the probation 

officer will meet the minor first to question him/her 

in order to analyze the circumstances. The child or 

juvenile’s prior history is used as a tool to assess the 

When the trial takes place, the Juvenile and Family court 

will consider the facts and the report from the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center. Part of this 

report comes from the Child and Juvenile Consultation 

Center to which children and juveniles report themselves 



 

Issue Family and Community Group Conference in the 

Phase prior to the Trial made by the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center 

Family and Community Group Conference in the 

Phase during the Trial of the Juvenile and Family 

Court 

risks and necessity. The assessment result must be 

at the low or medium level and the minor must not 

have any special problems requiring specialized 

treatment. After fulfilling the criteria and conditions 

of the special measure under Section 36, the officer 

will submit their findings to the director of the Child 

and Juvenile Observation and Protection Center to 

hold a Family and Community Group Conference 

pursuant to Section 86. When the director approves, 

a rehabilitation plan will be made and the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center will 

issue an invitation to participants, including the 

Juvenile and Family Court and inquiry officers. 

 Prior to the conference according to the 

pursuant to the final paragraph of Section 73. When the 

court deems that the case is in accordance with the 

criteria and the victim gives consent to bring about a 

rehabilitation plan, the court will order the making of the 

plan and task the Consultation Center with the creation of 

a plan. Psychologists have to coordinate with the 

conference coordinator. After that, the duration for 

crafting a rehabilitation plan will be determined. During 

the talk and consultation, there will be questions if there 

is anyone who wants to participate in the conference. The 

offender and the victim can suggest names such as 

friends, teachers, community leaders, business owners, 

etc., and the court will send an invitation to those people. 

On the day of making the rehabilitation plan, 

confidentiality agreements will be made as well as terms 



 

Issue Family and Community Group Conference in the 

Phase prior to the Trial made by the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center 

Family and Community Group Conference in the 

Phase during the Trial of the Juvenile and Family 

Court 

appointment, the Child and Juvenile Observation 

and Protection Center will hold a pre-conference to 

negotiate the terms and circumstances of the 

rehabilitation with the victim in order to gain their 

consent on this course of action. The head of the 

case and the psychologist will lead the negotiation. 

At the conference according to the appointment, 

the probation officer assigned to the case will notify 

each party of the long-term objectives and benefits. 

The processes of the conference will be dictated by 

the conference coordinator. After the conference, all 

involved parties must consent to the rehabilitation 

plan and conditions.  

 After the agreement on the rehabilitation plan, 

and conditions which must be agreed upon by both 

parties, and the measures for the rehabilitation plans will 

be set up.  

       In the rehabilitation plan, the associate judge who 

coordinates for the conference will only suggest 

approaches and consult with the offender and the victim 

regarding how the plan will be laid out. The 2 parties will 

determine the terms, and the conference coordinator will 

act as an intermediary who supervises the conference 

only. The making of the plan shall be completed within 

30 days. If the plan cannot be completed (e.g., relavant 

people cannot participate in the conference at that time), 

the conference coordinator will request the judge to 

extend the time for the making of the plan. After the 
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the plan will be submitted to the prosecutor for 

consideration. When the prosecutor receives the 

rehabilitation plan and evaluation of the director of 

the Observation Center, any questions can be dealt 

with at this time. If the prosecutor does not approve 

of the rehabilitation plan, he will order the plan to 

be amended or to be further evaluated and 

discussed, at which point, the director of the 

Observation Center is notified.  

       If the prosecutor deems that the rehabilitation 

plan provides the maximum benefit for the minor in 

question and a path towards justice, the prosecutor 

will approve the plan and order further procedures 

to be carried out according to the rehabilitation plan 

rehabilitation plan is completed, the court shall consider 

whether to approve the plan. If the plan is approved, the 

administrator of the plan will be selected depending on 

the conditions of the plan. The plan administrator shall be 

responsible for the implementation the plan, whereas the 

conference coordinator shall take care of everything in 

order to encourage the minor to follow the rehabilitation 

plan promptly after court approval.  
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promptly. The court is also notified of the plan at 

this juncture.   

If the court becomes aware of any illegal activity in 

the creation of the rehabilitation plan, under the 

terms of the third paragraph, it shall issue rulings 

within thirty days from the date of receipt of the 

report. In this regard, the President of the Supreme 

Court, by the approval of the conference of 

Supreme Court Justices, shall also determine the 

requirements8 relating to the court proceedings. 

In the making of the rehabilitation plan under 

Section 86, the director of the child and juvenile 

                                                        
8 Requirements of the President of the Supreme Court on Consideration Approach for Making of Rehabilitation Plan in the Phase Prior to the Trial B.E. 2557 (2014) 
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observation center, the delinquent minor, the victim 

and the psychologist or social worker are required to 

participate in the conference. If it is appropriate, a 

representative of the community or organization 

related or affected by the offense will be invited to 

participate in the conference. In this regard, the 

rehabilitation plan must be completed and 

proposed to the prosecutor for consideration within 

thirty days9 from the date that the child or juvenile 

repents of his/her action. 

The rehabilitation plan must not restrict the rights or 

freedom of the minor, unless it is determined for the 

minor’s benefit or for the protection of public 

                                                        
9 Section 87 of Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) 
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interest without any violations of the minor’s dignity.  

The rehabilitation plan of the first paragraph may be 

determined to warn and set conditions with which 

the minors must comply. If it is determined 

necessary for the minor’s protection, it may be 

necessary for the minor’s guardian to also comply 

with certain conditions. Compensation for damages 

or social or public service, not exceeding thirty 

hours, can be imposed to facilitate the rehabilitation 

of the minor. In this regard, the duration of the 

rehabilitation plan’s implementation must not 

exceed one year.  

The rehabilitation plan’s criteria, methods and 

conditions must be in accordance with the 
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regulations specified by the director general.  

  Those responsible for executing the rehabilitation 

plan must follow it. In the event of a violation, the 

director of the Observation Center will report the 

violation to the prosecutor and investigation officer 

to proceed further. 

When the rehabilitation plan is completely fulfilled, 

the director of the Observation Center will notify the 

prosecutor. If the prosecutor approves, a lawsuit will 

not be filed against the minor. This will be final and 

the right to bring a criminal case for prosecution 

shall be suspended without waving the rights of 

interested persons to proceed with the civil case, 

and the director of the Observation Center will 
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notify the court of that decision10. 

Organization and 

significant 

mechanisms in 

determination of the 

conference and 

conference 

administration 

Child and Juvenile Observation and Protection 

Center  

Juvenile and Family Court 

Meeting coordinator Be a person who has been trained by the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center.  There 

are psychologists, social workers and probation 

officers who have been trained at each child and 

juvenile observation and protection center. They will 

Associate judge who has been trained and appointed 

                                                        
10Apiradee Phodiprom (2010) Page 112-137  
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determine the roles and which center will 

coordinate with the conference in each case.   

Participants Prosecutors, investigation officers, community 

leaders (if applicable), the victim’s guardian(s) (if 

applicable), the victim, the offender’s guardian(s), 

the offender the director of the Child and Juvenile 

Observation and Protection Center or the head of 

the case department, probation officers in charge of 

the case, psychologists and social workers  

Associate judge, psychologists, the child or juvenile’s 

parents, the delinquent minor, the victim’s guardian(s), 

the victim, community leaders (if applicable) 

Family’s role Family members or guardians must participate in the 

Family and Community Group Conference and are 

responsible for the victim both in the form of 

mental rehabilitation as well as compensation, 

financial or otherwise.  

Family members or guardians must participate in the 

Family and Community Group Conference and be 

responsible for the victim both in the form of mental 

rehabilitation and compensation, financial or otherwise.  



 

Issue Family and Community Group Conference in the 

Phase prior to the Trial made by the Child and 

Juvenile Observation and Protection Center 

Family and Community Group Conference in the 

Phase during the Trial of the Juvenile and Family 

Court 

Victim’s role Be willing to have the Family and Community Group 

Conference, participate in the conference, express 

sympathy, forgive and accept the rehabilitation plan. 

Be willing to have the Family and Community Group 

Conference, participate in the conference, express 

sympathy, forgive and accept the rehabilitation plan. 

Community’s role In the urban areas, most of delinquent children and 

juveniles do not participate in the Family and 

Community Group Conference since there is no 

response from the Child and Juvenile Observation 

and Protection Center. In suburban areas, Uthai 

Thani, Chiang Mai and Khon Kaen have a strong 

community network and can take part in the Family 

and Community Group Conference with the Child 

and Juvenile Observation and Protection Center. In 

Songkhla Province, the community will follow up 

with delinquent minors instead of the Child and 

Every Juvenile and Family Court has its Community 

network in the area, but in terms of having the community 

in the Family and Community Group Conference it was 

found that only Chiang Mai can invite the community to 

participate in all cases, and in Songkhla the community 

follows up delinquent children and juveniles under the 

conditions determined. In other areas, it was found that 

the community does not take part in the conference due 

to lack of coordination and collaboration.  
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Juvenile Observation and Protection Center under 

the requirements and conditions determined at the 

Family and Community Group Conference. 

Meeting result Most of the requirements are related to social 

service, which the conference determines as both a 

public benefit and benefit to the minor. The Child 

and Juvenile Observation and Protection Center 

supervises the minor’s behavior for a minimum 

duration of 3-6 months. For example, the delinquent 

child or juvenile is prohibited from going out of the 

house after 20.00 hours or playing games more than 

the certain number of hours a day, and the child or 

juvenile must report him/herself and receive 

consultations from the psychologist or social worker 

The rehabilitation plan consists of 5 measures: (1) to fix 

the behavior, (2) to rehabilitate the physical and mental 

aspects, (3) to develop children or juveniles, (4) to prevent 

children or juvenile from re-committing an offense and (5) 

to relieve the damage for the victim. The details of the 

rehabilitation plan will be adjusted according to the 

delinquent child or juvenile problem and the victim’s 

demand. The duration of the rehabilitation plan is mostly 

1 year at minimum. At the end of the implementation of 

the rehabilitation plan, the result will be summarized and 

submitted to the Juvenile and Family Court. If the 
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at the child and juvenile observation and protection 

center. These steps all work to promote a 

behavioral framework. When the child or juvenile 

fulfills the rehabilitation plan, the Director of the 

Child and Juvenile Observation and Protection 

Center will notify the prosecutor. If the prosecutor 

approves, the order for a lawsuit will not be filed 

against the minor. This decision is final and the right 

to bring a criminal case for prosecution shall be 

suspended without negating the rights of interested 

persons to proceed with a civil case. The director of 

the observation center will notify the court of the 

order.   

rehabilitation plan is completely fulfilled, the Director of 

the Observation Center or the person whom the court has 

assigned to make the plan will notify the fulfillment to 

the court.  If the court approves, the court will dismiss the 

case from the case directory and give an order for the 

exhibits. The right to bring a criminal case for prosecution 

shall be suspended without waving the rights of interested 

persons to proceed with the civil case. 

Person in charge of Social worker, probation officer or psychologist Associate judge and psychology of the Juvenile and 
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administration of plan 

and its compliance 

depending on the role of each Child and Juvenile 

Observation and Protection Center 

Family Court 

Problem and 

obstacle in the 

implementation  

1. The previous criteria for the special measures 

stipulate that there must to be a victim in the case 

prior to the amendment of the Juvenile and Family 

Court and Juvenile and Family Court Case Procedure 

Act B.E. 2553 (2010). This resulted in a decrease in 

the number of cases at the Child and Juvenile 

Observation and Protection Center in each province 

in which the special measure under Section 86 was 

taken as a result of the Family and Community 

Group Conference pursuant to the previous 

legislation.  

2. The problem is related to the conditions of the 

special measure, which requires consent from the 

victim. In some court jurisdictions, the victim and 

1. The problem is related to the lack of unity in the 

implementation of the special measure by having the 

Family and Community Group Conference during the trial 

by the Juvenile and Family Court in each jurisdiction due 

to unfamiliarity with the practice and the characteristic of 

the personnel structure of the Juvenile and Family Court 

which is part of the court of justice. Overall, the transition 

of positions and duties of the personnel affects the 

continuation of the implementation of the special 

measure.  Discontinuation and misunderstanding of the 

working personnel can be brought on by having the 

Family and Community Group Conference, where the 
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aggrieved persons do not understand this principle 

and the objectives of the special measure, but still 

have faith in the justice in litigation and court 

proceedings. 

3. The problem is the lack of participation from 

family and community in the Family and Community 

Group Conference and compliance with the 

rehabilitation plan, especially in the communities in 

the urban areas such as Bangkok. The collaboration 

of family and community is at a low level. 

4. The problem concerns the fulfillment of the 

rehabilitation plan, especially, in the assessment and 

follow-up of the rehabilitation plan’s 

implementation for the family and community. In 

court and judicial personnel maintain the autonomy and 

independence in the administration and litigation, and the 

transition of the judge of the Juvenile and Family Court 

results in discontinuation of the practice and incompliance 

with the local context.  

2. The problem is related to the personnel required for 

the implementation of the special measure and the 

Family and Community Group Conference, who must 

have expertise and skills in child and juvenile 

rehabilitation in a family and community context, as 

outlined by the objectives of the special measure. In such 

processes, it is necessary to apply the approach as an 

interdisciplinary team both inside and outside of the 

organization, especially for the implementation of the 
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this regard, it is due to lack of personnel to perform 

such tasks.  

5. Financial problems of the defendant and his/her 

family for bail, which cannot be refunded during the 

implementation of the special measure.  

special measure during the trial where the number 

professional personnel, such as court psychologists, is 

insufficient for the operation. At present, there is only one 

psychologist at the Juvenile and Family Court in each 

province, which makes the quality of the Family and 

Community Group Conference hard to insure and the 

follow-up hard to carry out. This is exacerbated, as there 

is not a social worker assigned in the implementation of 

the aforementioned measure.  

3. The problem is related to the knowledge, 

understanding and acceptance of the special measure and 

the Family and Community Group Conference, for which 

the number of informed working is currently insufficient. 

For example, the number of associate judges, who are 
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instrumental in the implementation of such measures in 

the trial and who are have the necessary family and 

community training, is insufficient for the implementation 

of the rehabilitation plan for the number of existing cases. 

4. Financial limitations of the offender and his/her family, 

as a result of loans taken to pay bail, which cannot be 

refunded during the implementation of the special 

measure. It was found that in many instances, such 

money was borrowed illegally.  

5. The problem is related to legislation. There is a 

discontinuity in legislation, with each province having 

different interpretations, resulting in discrepancies in the 

operation of each area. For example, in the classification 

of the victim, some Juvenile and Family Courts only 

consider some cases involving narcotics or related to Land 
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Transport Act B.E. 2522 (1979), which makes it impossible 

to find a government representative to give consent to 

allow the special measure. However, some Juvenile and 

Family Courts interpret that there is a victim in the case 

and that victim can then give consent for a rehabilitation 

plan. This leads to an inconsistent implementation of the 

special measure, with it determined to be possible in 

some areas and impossible in others.  

6. The problem is related to limitations in the 

implementation of the special measure, which classifies 

the victim differently, resulting in varied interpretations in 

each court.  

7. It is difficult to integrate the community. This can be 

due to geographical and logistical constraints of urban 
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versus rural communities. Fear of shame and alienation by 

the community can also dissuade some families from 

seeking a rehabilitation program.   

8. Economic constraints on families in remote areas cause 

problems. Long travel distances and an inability to take 

time off of work hinder participation of families.   

9. There is little collaboration with the community. 

Follow-up efforts are inconsistent, and are largely 

quantitative rather than qualitative.  

  

 2. The summary of practices, structure, steps, methods and criteria for implementation of the Family and Community Group 

Conference in the phase prior to the trial of the Child and Juvenile Observation and Protection Center and the phase during the trial of 

the Juvenile and Family Court from the data obtained from the Group Conference is as follows: 
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Process The operation of each Child and Juvenile 

Observation and Protection Center is coherent. In 

other words, when children and juveniles are sent to 

the Child and Juvenile Observation and Protection 

Center, probation officers will investigate and 

observe the general conditions of the minor and 

their family. Next, they will determine the impetus 

for the offense and bring their findings to the Family 

and Community Group Conference.  

 

The operation of each Child and Juvenile Observation and 

Protection Center is coherent. In other words, when children 

and juveniles are sent to the Child and Juvenile Observation 

and Protection Center, there will be an investigation by the 

police pursuant Section 73 to see whether the arrest was 

lawful. Next, the minor and their guardians are given a 

consultation at the Consultation Center of the Juvenile and 

Family Court pursuant to the final paragraph of Section 73. 

This psychological consultation evaluates the behavior of 

the delinquent minor, the motives behind the crime, the 

state of the family, and the minor’s strengths and 

weaknesses. When the case enters the trial, if the court 

deems that the conditions are in accordance with the 

criteria, the court will apply Section 90 to the delinquent 
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minor. 

 

Offense Mostly larceny cases Mostly child abduction and sexual harassment cases  

Cause of child and 

juvenile 

delinquency 

It was found that most delinquent minors commit 

crimes as a result of poor judgment and age. They 

may receive inadequate care and supervision from 

guardians and are easily coerced by friends or 

acquaintances.   .  

It was found that most victims are acquainted with 

delinquent minors, sometimes as romantic couples, but 

their parents do not approve of the relationship and 

therefore notify the police to arrest the minors. Often, drug 

abuse is a major cause of these crimes.  

Organization and 

significant 

mechanisms in the 

determination of 

the conference and 

Child and Juvenile Observation and Protection 

Center 

Most of the main organizations are the Juvenile and Family 

Courts, but in some cases the Juvenile and Family Court will 

assign the case to the Child and Juvenile Observation and 

Protection Center to hold and administer the conference.  
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conference 

administration 

Meeting 

coordinator 

Social worker Associate judge who has been trained and appointed 

Participants The director of Child and Juvenile Observation and 

Protection  (or probation officers at the senior 

professional level), prosecutors, investigation officers, 

social workers, probation officers, psychologists, 

community leaders, the offender’s guardian(s), the 

offender, the victim and the victim’s guardian(s).  

The delinquent minor, the delinquent minor’s guardian(s), 

the victim, the victim’s guardian(s), psychologists, associate 

judge and community leaders (if applicable)  

Family’s role Family members or guardians must participate in the 

Family and Community Group Conference and are 

responsible for the welfare of the victim both in a 

form of mental rehabilitation and compensation, 

Family members or guardians must participate in the Family 

and Community Group Conference and be responsible for 

the welfare of the victim both in a form of mental 
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financial or otherwise.  rehabilitation and compensation, financial or otherwise.  

Victim’s role Be willing to have the Family and Community Group 

Conference, participate in the conference, express 

sympathy and forgiveness, accept the rehabilitation 

plan and express opinions on the plan in order to 

adjust the conditions of the plan.  

 

Be willing to have the Family and Community Group 

Conference, participate in the conference, express sympathy 

and forgiveness, accept the rehabilitation plan and express 

opinions on the plan in order to adjust the conditions of the 

plan 

 

Community’s role In Uthai Thani, Khon Kaen and Songkhla, the 

community leaders or community developer 

participates in the Family and Community Group 

Conference. In other provinces, there is no such 

participation in the conference.  

There is no participation in the Family and Community 

Group Conference.  

Meeting result The rehabilitation plan of each Child and Juvenile The rehabilitation plan of each Child and Juvenile 
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Observation and Protection Center is similar, but the 

details will be adjusted according to the delinquent 

minor’s specific problem and the victim’s demands. 

The result of the Family and Community Group 

Conference is to discipline children and juveniles to 

change their behaviors. In addition, the plan will 

specify that guardians follow the plan. 

 

Observation and Protection Center is similar because it is 

under the Regulation of the President of the Supreme Court 

on the Criteria, Methods and Conditions for the Making of 

Rehabilitation Plan after the Trial B.E. 2556 (2013). The 

rehabilitation plan consists of 5 measures: To fix the 

delinquent minor’s behavior 

(1) To rehabilitate their physical and/or mental health  

(2) To educate the minors  

(3) To prevent recidivism  

(4) To make amends for the damages suffered by the victim. 

The details of the rehabilitation plan will be adjusted 

according to the delinquent minor’s problem and the 

victim’s demands. If the rehabilitation plan is completely 
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fulfilled, the director of the Observation Center or the 

person whom the court has assigned to make the plan will 

notify the court of its completion.  If the court approves, the 

court will dismiss the case from the case directory and give 

an order for the exhibits. The right for the prosecution to 

bring criminal charges shall be suspended, without waving 

the rights of interested persons to proceed with a civil case. 

Person in charge of 

administration of 

plan and its 

compliance 

Most of them are social workers, but some Child and 

Juvenile Observation and Protection Centers assign 

probation officers or psychologists as  

Co-administrators. In some cases, the persons in 

charge will be parents, community leaders or plan 

administrators according to the conditions of the 

plan.  

The associate judge is the main administrator, but in some 

cases depending on the conditions of the plan, 

psychologists or Child and Juvenile Observation and 

Protection Center officers will be assigned as administrators.  
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Duration of the 

rehabilitation plan 

and its compliance 

follow-up  

Mostly during 6 months to 1 year followed by the 

schedule for the delinquent minor to report 

him/herself and participate in activities with 

psychologists or social workers once or 3-4 times a 

month depending on the conditions of the minor’s 

specific family situation and issues.   

Mostly during 1 year at minimum followed by a follow-up 

process and schedule for the delinquent minor to report 

him/herself and participate in activities with psychologists or 

social workers 3-4 times or once a month depending on the 

conditions of the minor’s specific family conditions and 

issues. The minor is required to participate in activities 

determined by the court according to the conditions of the 

rehabilitation plan. 

 

 



 

 3. The summary of the experts regarding the concepts, principles and 

practices in the justice process for children and juveniles pursuant to the Juvenile 

and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 

and the special measures adopted by the Family and Community Group 

Conference is as follows: 

 In-depth interviews with 10 experts and personnel, who implement the special 

measures by the Family and Community Group Conferences in the criminal justice 

system for minors, were obtained between April and June 2016. The summary of data 

is as follows:  

 Most of the experts deem that the structure of the rehabilitation plan is 

reflective of paradigms in the Thai justice system, which emphasizes restorative justice. 

It promotes participation of and justice for the victim while simultaneously offering 

offenders a path towards rehabilitation via the Family and Community Group 

Conference. In the Family and Community Group Conference, expression of remorse 

for the crime is crucial to the rehabilitation process. The Family and Community Group 

Conference and rehabilitation program facilitates a productive means for offenders to 

repent and make amends for their actions. Experts also endorse an individualized, 

case-by-case evaluation that considers the unique complexities of each situation. The 

special measure pursuant to the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family 

Court Case Procedure Act B.E. reflects the paradigm in the Thai justice process for 

restorative justice that not only helps victims and offenders, but also addresses larger 

systemic and familial causes of the crime in a qualified setting. However, clear 

guidelines must be implemented. 

 To implement the special measure for rehabilitation effectively, experts believe 

that the measure must be definitive are detailed in the application and requirements 

of the process. For example, the culpability lies not just with minors, but extends to 

their families as well, who need to accept some level of responsibility. The 

rehabilitation plan articulates that parents or guardians must also accept responsibility. 



 

Involvement all affected parties in the dialogue helps to reduce rates of recidivism and 

future conflict.    

 The experts explained that the efficacy of the Family and Community Group 

Conference and rehabilitation plan is contingent upon input from all parties. In order 

for lasting change to occur, the offender must understand the ramifications of their 

behavior and the victim must be able to forgive, while also compensated for the 

crime. It is a delicate process that requires the guidance of skilled personnel 

throughout.  

 

 

 

 Expert Opinions on Factors Contributing to the Success of the Family and 

Community Group Conference 

 The experts have asserted that the Juvenile and Family Court institution is the 

determining factor in the successful implementation of the special rehabilitation 

measure. The Juvenile and Family Court has the capacity to effectuate meaningful and 

lasting change in the lives of delinquent minors.  In many aspects, the court is able to 

address underlying social and familial issues, potentially helping to prevent or curb 

crime by minors. It also helps to expose overarching social issues and effectuate 

change to improve the wellbeing of children and juveniles.  

 The experts believe that the participation of all parties in the Family and 

Community Group Conference is a crucial factor. Underlying causes of crimes 

committed by minors are often multifaceted, encompassing the minor, their family, 

community and environment. Therefore, solutions for delinquent minors necessitate 

collaboration from all concerned parties. Furthermore, the process must be led by a 

team of multidisciplinary and trained associate judges, psychologists, social workers 

and physicians. Due to the duration of the rehabilitation process, regular observations 

and reports on the delinquent minor by the Juvenile and Family Court are also 

necessary. It is important that there be an open dialogue and transparency for experts, 



 

such as psychologists, to exchange information pertinent to individual cases. 

Furthermore, the sharing of collected data is also important on a larger regional and 

national level, where information can be used to predict trends and implement 

preventative measures.  

 In conclusion, the predominant contributing factors to the success of the 

Family and Community Group Conference include the participation of all affected 

parties, as well as the comprehension of the rehabilitation process by both the 

offender and victim. The conference coordinators must be educated in and 

appropriately trained to handle the complexities presented by each unique case.  

 Opinions of Experts on Problems, Obstacles and Factors Contributing to 

Productive Outcomes in the Family and Community Group Conference (FCGC) 

 Most experts expressed concerns regarding a lack of qualified personnel to run 

the Family and Community Group Conference during the trial, as usually there is only 

one court psychologist in each province. The lack of personnel poses serious 

challenges to the FCGC and the ability to follow up on cases. The personnel deficit is 

further exacerbated by a lack of individuals with requisite skills and training to handle 

delicate issues of the Family and Community Group Conference.  

 The experts also indicated further obstacles to the implementation of the 

FCGC. These include economic constraints of families, who may live in remote areas 

and have trouble traveling to the court and missing work. Operational inconsistencies 

between jurisdictions further impede the conferences with unclear provisions, 

legislative gaps and varied operational procedures across jurisdictions. A lack of a 

definitive understanding and uniform implementation of the rehabilitation measure is 

the primary issue found in the implementation of the Family and Community Group 

Conference.  

 The involvement of the community also poses challenges, as geographic and 

logistical constraints in urban areas prevent adequate community integration in the 

rehabilitation process. Community dynamics are also a factor, as many minors and their 

families fear social repercussions, such as public shame and alienation.  Additionally, 



 

the experts have identified factors in the program’s failure as stemming from a lack of 

understanding of the conference’s objectives, an unwillingness, or lack of participation 

by the victim or offender, inadequately trained or unprepared personnel and 

misaligned objective in that the victim focuses more on compensation than the 

offender’s rehabilitation.    

 To mitigate these issues, experts advised that the rehabilitation program 

become apart of a unified national policy with standardized practices to foster greater 

understanding of the program and efficiency in its implementation. They also suggested 

the development of an administration system to bolster community networks and aid 

in understanding about the program and it implementation.  Additionally, they advised 

that personnel be more adequately and continuously trained to handle the specific 

issues pertaining to rehabilitation and have the resources for continued case 

screenings, case classifications, and multidisciplinary operational approaches.   

 

 4. Effect of the Implementation of the Family and Community Group 

Conference on the Rehabilitation Plan for Delinquent Minors, Victims and 

Communities 

 According to the data from the focus group and case study on the Family and 

Community Group Conference conducted by the Child and Juvenile Observation and 

Protection Center and Juvenile and Family Court, the rehabilitation plan, when 

implemented, largely fulfills the objectives outlined in the Family and Community 

Group Conference. Conditions of the plan are largely fulfilled according to the 

established timeline. In the rehabilitation plan, the participation of minors in projects 

and activities still needs a mode of evaluation to gauge both the efficacy of the plan 

and the progress of the minor. Without a means of assessment, there is no way to 

empirically calculate factors contributing or hindering qualitative success. As a result, 

most projects and activities lack preventative and protective measures. Importantly, 

follow-up assessment and analysis is also needed to track the program’s efficacy as a 

means of rehabilitation and addressing the minor’s specific issues.  



 

 The rehabilitation plan is deemed a success if the delinquent minor both fulfills 

the terms of the plan determined by the Family and Community Group Conference, 

either before or during the trial, and has no record of new offenses. However, the 

lasting effects of the rehabilitation program have yet to be determined. This lack of 

data and long-term follow through on the rehabilitation program is due to the 

underdeveloped legislative and personnel infrastructure for the rehabilitation program 

as outlined by the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2553. The guidelines for qualitatively assessing the rehabilitation 

plan must be established through research so that actionable data can be used to 

address the shortcomings of the program. An evidence-based pilot program would 

facilitate such a study.   

 Researchers at Sukhothai Thammathirat University did, however, conduct an 

assessment of the rehabilitation program delineated by Section 63 to determine if it 

satisfactorily fulfilled its objectives for both offenders and victims11. Their study 

indicates that the process is beneficial and satisfactory in terms of results. In addition, 

the assessment of the people involved in the justice process, including investigative 

officers, prosecutors, judges, the offenders’ parents and community leaders, agree with 

and support the special measure as a viable course of action for delinquent minors in 

the judicial system.    

 According to the family and community group conference, the rehabilitative 

path detailed by Sections 86 and 90 of the Juvenile and Family Court and Juvenile and 

Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010), did also fulfill the objectives set 

forth by the involved parties in the Family and Community Group Conference.   

 Overall, however, there is not a means of qualitatively assessing the long-term 

efficacy of the rehabilitation plan. Quantitatively, it has proven to be largely successful, 

as objectives of the plan are fulfilled.  However, recidivism of minor offenders 

continues to be a pressing concern. Follow-up procedures and continued monitoring of 

                                                        
11 Wanchai Rujanawong interviewed on 20th April 2016 



 

minor offenders are still being developed. As a result, there lacks both the mechanism 

to assess the long term success of the rehabilitation plan at preventing future crimes as 

well as the infrastructure to continue to proactively prevent crimes by minors. The 

current structure of follow-ups for minors and their families is in the controlled context 

of an appointment. Follow-ups also need to occur outside of such controlled confines 

and assess minors qualitatively in the normal surroundings of their community. Thus, 

the implementation of the rehabilitative measure by the Family and Community Group 

Conference as apart of the criminal justice process has been deemed quantitatively 

successful.  



 

Comparison of the Family and Community Group Conference Practice in Thailand and Foreign Countries 

 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

Overview of child and 

juvenile delinquency 

The rate of delinquent 

children and juveniles 

is low, but those that 

do occur are 

concentrated in urban 

areas 

The rate of delinquent 

children and juveniles is 

low 

The rate of delinquent 

children and juveniles is 

low 

The rate of delinquent 

children and juveniles is 

high. Most offenders come 

from families of medium 

to low socioeconomic 

status 

Form of justice process 

for children and 

juveniles  

Shift from western-

oriented welfare 

approach to a 

bicultural justice 

process integrating 

western practices with 

local tradition 

The western judicial 

approach integrated with 

the restorative justice 

The bicultural justice 

process integrating the 

western judicial approach 

with local tradition 

A welfare justice process, 

emphasizing rehabilitation 

of delinquent minors 

Main law on family and 

community group 

conference 

Children, Young 

Persons and their 

Families Act 1989 

Children and Youth 

People Act 1999 

Youth Criminal Justice Act 

2003 

Juvenile and Family Court 

and Juvenile and Family 

Court Case Procedure Act 

B.E. 2553 (2010) 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

Background principles 

in the family and 

community group 

conference 

Guidelines to address 

delinquent child and 

juvenile problems 

based on the family 

and community 

environment of 

indigenous people and 

voluntary participation 

of all parties 

Philosophy of 

reintegration of minor 

offenders back into and 

voluntary participation of 

concerned parties  

Practice of punitive justice 

with established course for 

rehabilitation and 

reintegration of delinquent 

minors with voluntary 

participation of concerned 

parties  

An integrated approach 

combining New Zealand’s 

approach to delinquency 

by addressing 

environmental factors with 

the United States’ 

emphasis on punitive 

justice for children and 

juveniles with voluntary 

participation of concerned 

parties 

Form of conference Meeting for 

consultation and 

guidelines for solving 

the delinquent child 

or juvenile problems 

with family members 

and relatives 

Family and Community 

Group Conference with 

the intention of 

restorative justice 

Consultation and 

discussion among family 

and community members 

for reconciliation 

A special measure that 

brings the case out of the 

criminal justice system 

prior to the prosecution 

and during the trial and 

utilizes the Family and 

Community Group 

Conference to develop a 

plan with families and 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

relevant individuals that 

provides remunerations to 

the victim and outlines a 

path towards rehabilitation 

for the delinquent minor  

Objectives of the 

conference 

To solve delinquent 

child and juvenile 

problems and to foster 

a dialogue between 

offenders, victims their 

families, and the 

community 

To solve delinquent child 

and juvenile problems 

and to foster a dialogue 

between offenders, 

victims and the 

community in a holistic 

manner 

To solve delinquent child 

and juvenile problems and 

to foster a dialogue 

between offenders, victims 

and the community in a 

holistic manner 

To solve delinquent child 

and juvenile problems, to 

compensate victims and 

reform the behavior of 

delinquent children and 

juveniles’  

Criminal process in the 

conference 

 

The conference can be 

held during the 

investigation, prior to 

the prosecution and 

during the trial. 

The conference can be 

held during the 

investigation, prior to the 

prosecution and during 

the trial. 

The conference can be 

held during the 

investigation, prior to the 

prosecution and during the 

trial. 

The conference can be 

held prior to the 

prosecution and during 

the trial. 

Organization and 

significant mechanisms 

for determining and 

The Juvenile and 

Family Court, 

prosecutors and police 

The Juvenile and Family 

Court, police officers and 

prosecutors 

The Juvenile and Family 

Court, local 

representatives, police 

In the phase prior to 

prosecution, the Child and 

Juvenile Observation and 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

administering the 

conference 

officers can use the 

measure as a warning 

to offenders when the 

crimes are minor 

without the need to 

hold a conference. 

officers, prosecutors and 

those appointed as local 

judiciaries 

Protection Center is under 

the supervision of 

prosecutors and the 

persons assigned by the 

Juvenile and Family Court 

during the trial. The 

special measure during 

this time, however, is 

under the supervision of 

the Juvenile and Family 

Court. 

Meeting coordinator Youth justice 

coordinators, who are 

trained social workers, 

whom the court 

appoints  

Police officers and trained 

personnel who act as 

mediators 

Police and court workers 

appointed by the court as 

conference coordinators 

The Juvenile and Family 

Court as well as the Child 

and Juvenile Observation 

and Protection Center 

Participants The delinquent minor, 

parents, relatives, 

victims, organization 

representatives, 

The delinquent minor, 

parents, victims, child 

experts and relevant 

persons in the community 

The delinquent minor, 

parents victims, experts, 

child and juvenile 

representatives, affected 

The delinquent minor, 

parents, the victim and 

other relevant persons 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

organizations, those 

requested by the child 

and relevant persons 

in the community 

people and relevant 

persons in the community 

Family’s role Family and relatives 

play an important role 

in solving the 

delinquent minor’s 

issues. 

Family plays an important 

role in supporting the 

delinquent minor through 

rehabilitation and 

dialogue with the victim 

Family members play an 

important role in the 

reintegration of the 

delinquent minor back into 

their community 

Family plays an important 

role in carrying out the 

rehabilitation plan for the 

delinquent minor 

Victim’s role Be willing to allow the 

Family and 

Community Group 

Conference to take 

place and participate 

in the conference, 

forgive and accept the 

rehabilitation plan 

Be willing to allow the 

Family and Community 

Group Conference to take 

place and participate in 

the conference, forgive 

and accept the 

rehabilitation plan 

Be willing to allow the 

Family and Community 

Group Conference to take 

place and participate in 

the conference, forgive 

and accept the 

rehabilitation plan 

Be willing to allow the 

Family and Community 

Group Conference to take 

place and participate in 

the conference, forgive 

and accept the 

rehabilitation plan 

Community’s role The local 

representatives and 

organizations of the 

The local representatives 

and organizations of the 

affected community 

The local representatives 

and experts of the affected 

community participate in 

The affected community 

and child and juvenile 

workers occasionally give 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

affected community 

participate in the 

conference to address 

the delinquent minor’s 

issues. 

participate in the 

conference to address the 

delinquent minor’s issues. 

the conference to address 

the delinquent minor’s 

issues. 

consultations to develop a 

rehabilitation plan for the 

delinquent minor. 

 

Meeting result 

 

The rehabilitation plan 

and its terms must be 

accepted and signed 

by all parties 

participating in the 

conference. Victims 

receive compensation. 

The terms of both the 

compensation plan for 

the victim and 

rehabilitation plan for the 

offender must be 

accepted and signed by 

all parties participating in 

the conference. Victims 

receive compensation. 

The rehabilitation plan and 

its terms must be 

accepted and signed by all 

parties participating in the 

conference. Victims receive 

compensation. 

The rehabilitation plan 

and its terms must be 

accepted and signed by all 

parties participating in the 

conference. Most victims 

receive compensation. 

Process and approach 

in the development of 

the rehabilitation plan 

 

Minors and their family 

play an important role 

in developing the 

rehabilitation plan with 

participation from the 

professional team. 

Minors and their family 

play an important role in 

developing the 

rehabilitation plan with 

participation from the 

professional team. 

Minors and their family 

play an important role in 

developing the 

rehabilitation plan with 

participation from the 

professional team. 

Most of rehabilitation 

plans are developed by 

the conference, while 

minors and their family 

play a small role the 

plan’s development.   



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

Person in charge of 

plan administration 

and compliance 

The chief executive of 

the Child and Juvenile 

Protection and Assistance 

Administration is in 

charge and administers 

the plan. 

The chief executive of the 

Child and Juvenile Protection 

and assistance administration 

is in charge and administers 

the plan. 

The Youth Justice 

Committee of the court and 

the community 

administration is responsible 

for carrying out and 

following up with the plan  

The administrator is 

appointed to carry out 

and supervises the plan 

according to the terms 

and conditions of the 

conference. 

Follow-up assessment Assess the plan in 

certain phases and 

report its effectiveness 

to the conference. 

Assess the plan in certain 

phases and report its 

effectiveness to the 

conference. 

Assess the plan in certain 

phases and report its 

effectiveness to the 

conference. 

Gather the quantitative 

results of the plan. There 

is not a definitive 

qualitative assessment 

mechanism.   Therefore, 

the success of the 

rehabilitation plan is only 

measurable in so far as 

the minors fulfill the 

objectives specified in the 

plan and do not reoffend 

within a specified period 

of time.  

Problems and People in the Lack of uniformity in the Lack of uniformity in the Lack of clear operation, 



 

Issue New Zealand Australia Canada Thailand 

obstacles conference may not 

have expertise to deal 

with cultural 

complexities, which 

can cause further 

issues.  

operation because the 

government is a federal 

state, with each state 

having different 

approaches. 

operation because the 

government is a federal 

state, with each state 

having different 

approaches. 

lack of skilled personnel, 

and not optimizing the 

local resources.  



 

 

Summary of Study and Suggestions for the Development of the Family and 

Community Group Discussions Appropriate for Thailand 

 

When the Juvenile Court and Child Observation and Protection Centre opened on 28 

January 1952, it was the first time that juvenile treatment and rehabilitation were 

appropriately established and implemented. The juvenile cases were tried separately from 

adult offenders’ justice system processes. The law specified a case investigation and fact 

finding - character, mentality, environment and crime motives – to report to the Court to 

consider an appropriate solution and treatment for each individual juvenile offender. The 

Ministry of Justice proposed to amend the Act on Establishment of Juvenile Court B.E. 2494 

(1951) and Juvenile procedure Act B.E. 2494 (1951), the second amended issue B.E. 2506 

(1963) of the Acts, which took on 1 January B.E. 2507 (1964).  

The government also recognized the importance of family institutions in term of 

child problem resolutions. Act for Establishment of and Procedure for Juvenile and Family 

Court B.E. 2534 (1991) was enacted and came into effect on 22 January B.E. 2535 (1992) to 

protect family children’s rights. The law added articles giving power to adjudicate cases 

along international standards regarding family and community involvement. The correlation 

between stability in the family unit and mental and emotional stability for the individual 

was also acknowledged. The Juvenile Court and the Child Observation and Protection 

Centre were renamed “the Juvenile and Family Court” and “the Juvenile Observation and 

Protection Centre” according to the law. The Juvenile and Family Court as well as the 

Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) are responsible for the 

adjustments to the judicial process as it pertains to children and juveniles. Since the 

establishment of the first Juvenile and Family Court in 1952, the standard practice for cases 

involving minors has been one of punitive justice. However, recent legislative changes have 

expanded protections to the rights and welfare of minors within the judicial system.  

Traditionally, established organizations within the justice system were responsible for 

integrating welfare concerns for the protection and rehabilitation of minors into the judicial 

process. The gender and age of the offender as well as the circumstances of the offense are 

used to determine the appropriateness of welfare-oriented approach. The behavior of the 

minor offender as well as the severity of the offense are also factors considered in the 



 

 

formulation of a rehabilitation plan. However, this welfare structure is predicated upon the 

ability for minors to be able to reform their behavior through education. Yet, most minor 

offenders have not had exposure to such welfare and educational strategies, as welfare and 

social programs in society outside of the judicial system is limited. There are no social 

welfare measures implemented to prevent offenses by minors. The issue is further 

exacerbated by domestic circumstances in which minors often suffer physical and mental 

abuse by parents or guardians and have limited access to education. Therefore, 

rehabilitative justice seeks to help minor offenders by addressing larger systemic causes of 

crimes and equip minors with the tools and skills to be productive, contributing members of 

society.  

 Judicial procedures for minor offenders that seek to integrate punitive justice with 

welfare reform is evident in efforts by the Juvenile and Family Court (JFC) to work with 

professionals such as lawyers, physicians, psychologists, and social workers trained to deal 

with the complexities surrounding minors and crime. The process in this case falls under the 

social service provision in which the JFC and Observational Protection Center (OPC) oversee 

institutional rehabilitation of the delinquent minor. Later, more hospitals for delinquent 

minors were established to address both their physical and mental health issues. After the 

establishment of the hospitals for delinquent minors, it was found that some child and 

juvenile offenders who had gone through the justice system were becoming violent.  At 

present, the operation of the child and juvenile asylum, the OPC and the Child and Juvenile 

Training Center have been separated from the judiciary and the administration has changed 

from its former process, which focused on legal measures and welfare with limited contact 

from outside experts.  Furthermore, in this situation, family and community involvement was 

also present, though there were still many limitations.  

 The amendment of these laws with provisions such as the Juvenile and Family Court 

and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010), has allowed the 

implementation of special measures for restorative justice for delinquent children and 

juveniles, taking the case out of the criminal justice process both prior to and after 

prosecution. The measure has changed the structure and direction of the justice process for 

children and juveniles, encouraging participation by the family and community. The 



 

 

restorative justice process relies on interagency cooperation and participation, where 

specialized organizations and personnel are given a means to participate when relevant. The 

need for individuals with specialized training for children and juveniles is exemplified by the 

unique needs of each specific case, which may dictate special forms of group therapy 

outside of the expertise of the judicial system’s normal proceedings.  The emphasis of 

rehabilitative justice on the welfare of the minor offender is indicative of larger shifts in the 

Thai judicial process pertaining to children and juveniles. It emphasizes a separation of 

judicial proceedings for minors from the larger judicial process12, in order to permit 

involvement by necessary organizations and services to insure the protection and wellbeing 

of the minor offender. The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2553 (2010) outlines this separation of the juvenile justice system and 

includes provisions for the rehabilitation of minors and focus on their welfare. However, 

these juvenile rehabilitative laws extend beyond just the minor and the law, encompassing 

the victim, families and the community. Thus, the law, therefore, also details procedures for 

The Family and Community Group Conference (FCGC), which allows all involved parties to 

participate in the rehabilitative justice process. The law also includes provisions for the 

expansion welfare initiatives that to both rehabilitate and ensure welfare of minors by 

allowing for participation of professional teams for family welfare, children and juveniles.  

 According to the Juvenile Family Court (JFC) and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2553 (2010), the roles of the JFC in protecting children and juveniles have 

been increased. The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2534 (1991) has also changed the approach for treating children and 

juveniles during the litigation process, requiring that the Child and Juvenile Observation and 

Detention Center supervise the minor or allow parental supervision only authorization from 

the Director of the center. The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court 

Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) details the terms under which parents or guardians 

supervise delinquent minors according to the terms of the rehabilitation plan crafted during 

                                                        
12 Pratt, John. 1989 Corporatism: The Third Model of Juvenile Justice. The British Journal of Criminology, Volume 29, Issues 3, 

1 July 1989 pp.236-245 
 



 

 

the Family and Community Group Conference. The Juvenile and Family Court and Juvenile 

and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) has changed the administration of the 

Thai justice process for children and juveniles by allowing participation from related parties 

and organizations which supervise delinquent children and juveniles outside the detention 

center. In addition, the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2553 (2010) is an important tool to tailor the Thai justice process to the 

specific and unique needs of cases involving minors, that insures both rehabilitation and 

welfare, while aiming to maximize the benefit to the child or juvenile13. 

 The change in the goals of the justice system as it pertains to children and 

minors, has necessitated not just a legal change, but also a structural change to the 

system, which would provide a means for necessary outside parties to be involved. 

The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 

2553 (2010) details amendments for the inclusion of the Family and Community Group 

Conference. The amendments are as follows:  

 

1. Suggestions for Policy and Law 

 1.1 The suggestions for creating understanding and awareness about effective 

means of justice for minor offenders according to the objectives of the special 

measure proposed in the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court 

Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) are as follows: 

 The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act 

B.E. 2553 (2010) outlines the role of the JFC to “protect, prevent, fix and rehabilitate” 

children and juveniles, victims, societies and communities by using the measures and 

methods pursuant to the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure. The Juvenile and Family Court Act B.E. 2495 (1952) separated the judicial system 

for children and juveniles from the larger judicial system for adult offenders, beginning the 

process of protecting children and focusing on their welfare management as apart of the 

judicial process.  

                                                        
13 Apiradee Phodiprom (2012) Page 5 



 

 

 Since the establishment of this law in 1952, the Juvenile and Family Court has 

played a role in the justice process for children and juveniles. This law outlined a basic 

structure for the legal and welfare goals of child and juvenile justice, involving lawyers, 

psychologists and social workers in the judicial process. However, as the complexity and 

severity of crimes committed by minors has increased has necessitated additional legal 

amendments.  

 The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act 

B.E. 2553 (2010) stipulates the use of special measures instead of criminal proceedings for 

some delinquent children and juveniles whose crimes are not severe and subject to light 

penalty. The primary objective of these special measures is to separate child and juvenile 

cases from criminal proceedings and to provide an opportunity for delinquent minors to 

receive continuous protection and psychosocial development instead of criminal 

proceedings. The victims of the crime will also receive protections of right, remedy and 

compensation as deemed appropriate. The restorative justice program also aims to mitigate 

damage and violence to the communities affected by the offense.  

 The Juvenile and Family Court is tasked to “protect, prevent, fix and rehabilitate” 

minor offenders through special measures for child protection and psychological 

development, cognitive therapy and cognitive behavioral therapy. These methods help to 

make children and juveniles think with logic and repent for their actions. Child and juvenile 

offenders often have preexisting behavioral or environmental factors that necessitate an 

individualized rehabilitative process that addresses their unique needs for treatment. To 

treat the nuances in each child’s case, collaboration from a multidisciplinary professional 

team is required to develop each minor’s cognitive understanding, which is the main factor 

contributing to consciousness, consideration, expression of sympathy and regret for their 

actions. Finally, through this process, minor offenders are able to return to their community 

and hopefully live normal, happy and productive lives without re-offense. The victims will 

receive compensation deemed appropriate, and the community will be peaceful and safe 

according to the restorative justice plan outlined in the special measure. However, to 

achieve the objectives of the special measure, participation from several parties is required, 

especially professional teams related to the rehabilitation plan such as physicians, 



 

 

psychologists, social workers and other professionals according to the specificities of each 

case.  

The special measure for rehabilitation has changed the structure and administrative 

approach of the justice process for children and juveniles from the previous mode, shifting 

legal measures to social welfare management, which incorporates a multidisciplinary team 

and collaborative interagency structure. Children and juveniles are classified according to 

their behavior and offense. Children and juveniles whose actions are not violent will be 

granted an opportunity to receive rehabilitation instead of the criminal proceedings. 

However, children and juveniles whose actions are violent will undergo the criminal 

proceedings as deemed appropriate. The justice process for children and juveniles 

acknowledges a case-by-case specific need for multidisciplinary teams and relevant 

personnel in order to prevent and solve the issues at hand. 

The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure 

Act B.E. 2553 (2010) outlines the guidelines for the special rehabilitative measure for 

child and juvenile justice as follows:  

 1.1.1 Creating mutual understanding and awareness related to the objectives and 

use of the special measure instead of criminal proceedings for personnel in organizations, 

especially relevant departments, including the Juvenile and Family Court in the central and 

regional sectors 

 1.1.2 Creating mutual understanding, awareness and guidelines related to the 

objectives and policy of the special measure instead of criminal proceedings among 

organizations in the justice process involved in all aspects of the prosecution.  

 1.1.3 Creating mutual understanding and awareness related to the objectives and 

policy of the special measure instead of criminal proceedings among external organizations, 

which play an important role in the operation according to the special measure. The 

Juvenile and Family Court should speed up the operation pursuant to Section 31, Section 32 

and Section 33 of the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case 

Procedure Act B.E. 2553 (2010), which stipulates the JFC register the public sector 

organizations working with children, juveniles, women or families who wish to work in the 



 

 

rehabilitation, social development or consultation with the JFC in the central and regional 

areas. 

 1.1.4 Creating mutual understanding and awareness related to the objectives and 

policy of the special measure instead of criminal proceedings pursuant to the Juvenile and 

Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010). 

 1.2 Suggestions for Review, Improvement and Amendment of the Laws, 

Provisions and Regulations for compliance with the Rehabilitative Measures as an 

alternative to Criminal Justice for Children and Juveniles 

 The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act 

B.E. 2553 (2010) has altered the practices related to the criminal proceedings for children 

and juveniles, specifically as it pertains to child and juvenile protection and justice. The JFC 

Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) also plays an important role in determining the 

guidelines for fulfilling the objectives of the law. However, it has been found that when 

criminal proceedings for children and juveniles occur under the tenants of the law, there are 

discrepancies and inconsistent standards. Therefore, the provisions and regulations related 

to criminal proceedings in the JFC Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) should be reassessed 

and amended. This is especially necessary in provisions and regulations which support the 

use of a rehabilitation plan and facilitate the development of child and juvenile protection.   

 Though there are details for the preparation of the rehabilitation plan in the 

Provisions of the President of the Supreme Court on the Criteria, Methods and Conditions for 

Preparation of Rehabilitation Plan after Prosecution B.E. 2556 (2013), they lack clarity. 

Therefore, it is appropriate to review and amend the provisions.  The provisions on 

standards in the preparation of the rehabilitation plan in the Family and Community Group 

Conference lacks clarity such as guidelines and standards for the administration of 

rehabilitation plan according to the agreements made in the Group Conference. As it stands, 

the president of the Supreme Court is the specified administrator of rehabilitation plan, 

though the specificities and logistics of implementation are not detailed. This lack of clarity 

in implementation guidelines is reflected in the study data on the administration of the 

rehabilitation plan, where it is evident that follow-up and means for efficacy assessment are 

needed. The data indicating the success of rehabilitation plans are quantitative data which 



 

 

children and juveniles report themselves according to the conditions set in the agreement. 

Therefore, the administration of rehabilitation plan needs qualitative assessment 

mechanisms for follow-up and recidivism study to determine the success of the 

rehabilitation plan strategy on a larger, long-term scale.  

 In addition, standards also need to be established for the preparation of the 

rehabilitation plan, the Family and Community Group Conference, criteria for rehabilitation 

path in lieu of criminal proceedings, standards for FCGC collaboration and qualifications for 

Conference coordinators, guidelines for confidentiality and information exchange in the 

Group Conference, standards for the participation of family and appropriate cultural 

practices, standards for mediating the Group Conference, standards for making agreements in 

the rehabilitation plan, standards for recording the Group Conference and agreements, 

standards for determination and compliance with the rehabilitation plan, standards for 

assessing the results of the Group Conference and its agreements, and standards for making 

appeals and amendments to decisions made in the Group Conference.  

  

 2. Suggestions for the Structure and System for the Special Measure instead of 

Criminal Proceedings 

 2.1 Suggestions for the Determination of the Structure and Components for the 

Special Measure by the Family and Community Group Conference 

 The Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act 

B.E. 2553 (2010) outlines that the Juvenile and Family Court oversees the justice for children 

and juveniles. The special measure for rehabilitative justice is used to instead of criminal 

proceedings. It is crucial to assemble a team of expert from external organizations and 

agencies to participate in the process, while the Juvenile and Family Court maintains 

oversight over all aspects of the process. Therefore, the following structural changes should 

be made to allow for an efficient and collaborative process:  

 1. The advisory committee for the special measure at the Juvenile and Family Court 

in each jurisdiction may consist of representatives from public and private organizations or 

agencies related to children and juveniles in the following areas: 

 1.1 Juvenile and Family Court; 



 

 

 1.2 Attorney General's Office, representatives of child and juvenile litigation; 

 1.3 Investigation officers, representatives of child and juvenile welfare; 

 1.4 Lawyer Council, legal consultants for child and juvenile litigation; 

 1.5 Ministry of the Interior, representatives of children and juveniles from regional 

and local administrative organizations; 

 1.6 Ministry of Public Health, physicians, pediatricians, psychiatrists, child and juvenile 

psychologists; 

 1.7 Ministry of Justice, probation officers, representatives of professional personnel 

from the Child and Juvenile Observation and Protection Center and Child and Juvenile 

Training Center; 

 1.8 Ministry of Education, teachers, educators; 

 1.9 Ministry of Social Development and Human Security, social workers and social 

developers; 

 1.10 Public organizations or social welfare for the protection of children's rights in the 

area; 

 1.11 Provincial child and juvenile council; 

 1.12 Representatives from the community or civil society, which may include 

organizations or agencies according to religious beliefs. 

 The components of the special advisory committee for the special measure at the 

Juvenile and Family Court may be appointed according to the appropriateness and may vary 

in each jurisdiction. It is part of the structure that provides consultation, supervision, report 

certification, surveillance, follow-up and assessment for the operation of the special 

measure.  

 2.2 Suggestion for the Development of Organization and Personnel 

Administration Project in the Organization to Support the Implementation of Special 

Measure by family and community group conference 

 As previously mentioned, the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family 

Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) has changed the role of the Juvenile and Family 

Court in terms of child and juvenile rehabilitation to emphasize multidisciplinary and 

interagency involvement of relevant professionals in juvenile and child cases. To facilitate 



 

 

this process, Juvenile and Family Court must adjust its organizational structure by adding 

special organizations to facilitate the operation and participation of the multidisciplinary 

teams both inside and outside the organization and to support measures determined by the 

Family and Community Group Conference. Those appointed as judges to the Juvenile and 

Family Court must have knowledge and expertise in fields related to children and juveniles, 

including other the role of other professional personnel such as psychologists and social 

workers, who may be needed depending on the circumstances. 

  

 3. Suggestions for the Process and Administration of the Family and Community 

Group Conference 

 3.1 Suggestions for the Determination of the Appropriate Process for the Family 

and Community Group Conference 

 According the study data compiled from reviews of national and international 

practices of Family and Community Group Conferences, their objectives, seminar group 

conference stages, analysis of studies and expert interviews, an effective strategy for the 

Family and Community Group Conference in Thailand has been determined. The most 

effective form of the Family and Community Group Conference in Thailand should 

emphasize the inclusions of experts in the fields relating to children and juveniles and 

familiarity the nuances and complexities of family, community and cultural dynamics in 

Thailand. The Family and Community Group Conference should intend to foster 

collaboration and dialogue between the family, community and different professional 

personnel with knowledge, expertise and specialization pertaining to children and juveniles. 

The FCGC should also develop the rehabilitation plan and its proper course of 

implementation and assessment. The FCGC should structurally integrate agencies related to 

children and juveniles in the public and private sectors in a manner that is flexible and 

accounts for the unique needs of each case. The following diagram outlines a potential 

structure:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

The Structure of the Family and Community Group Conference linking the Structure of 

Organizations and Agencies with Community and Family Dynamics in Thai Society 
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 3.2 Suggestions for Extending Community Participation via Public and Private 

Organizations, Agencies and Civil Society by Application of Sections 31-33 of Juvenile 

and Family Court and Juvenile and Family Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) 

 In order to expand the structure of the Family and Group Conference to 

accommodate all necessary parties, it is necessary to craft a policy regulating the criteria and 

conditions for involving relevant public and private organizations, agencies and the civil 

society who wish to take part in rehabilitation, social work and consultation within the 

Juvenile and Family Court. Currently, the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family 

Court Case Procedure Act B.E. 2553 (2010) contains the provisions which allow public and 

private organizations, agencies and the civil society related to children and juveniles who 

wish to take part in such operations to contact the Juvenile and Family Court as articulated 

in Sections 31, 32 and 33. 

 3.3 Suggestions for the Determination of the Process and Steps for the Family 

and Community Group Conference 

 As the Family and Community Group Conference focuses on an individually tailored 

rehabilitative process, its structure should also be flexible to accommodate the nuances and 

unique requirements of each case. However, this flexibility must be controlled, as the study 

indicated that the operational process of the rehabilitative plan lacked overall unity. If the 

rehabilitative program as a whole lacks unity and structure, then its can hinder the ability of 

the program to accomplish its objectives. Therefore, there should be continuity in the 

application of the rehabilitation measure across the Juvenile and Family Court so that if two 

minors commit the same offense, then the adoption of the special measure for 

rehabilitation is uniformly applied. The flexibility and consideration of individual 

circumstances should be integrated as apart of the Family and Community Group 

Conferences, in which a rigid structure may serve as a barrier to success.  

 As the oversight body for all parties in the FCGC, the Juvenile and Family Court 

should have a standard practice for adopting the special measure for child and juvenile 

cases instead of criminal proceedings prior to and during the trial pursuant to Section 86, 



 

 

Section 90 and Section 132 of the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Court 

Case Procedure Act B.E. 2553 (2010).  

 Currently, the process delineated by the special measure for the rehabilitation plan 

and Family and Community Group Conference is based on a three-step evaluation process 

for each individual case:   

 

 1.)The first step is for professional consultant to assess the situation prior to the 

Conference. This consultation aims to assess: 

  a. Determining factors in the minor’s delinquency 

  b. The preparation of the conference and confirming the willingness and 

receptivity of all parties to participate,  

  c. The ability of the minor delinquent to show remorse 

  d. Receptivity of the victim to participate in the formulation of a rehabilitation 

plan and their ability to forgive 

  e. The readiness of the relevant parties, which can be discerned through a 

consultation or home visit.  

 2.) In the second step, the professional conference coordinator must insure that the 

Family and Community Group Conference be in accordance with the rehabilitation plan. The 

conference coordinator should determine an appropriate venue that is relaxing and not too 

formal. The venue should be neutral, convenient and not intimidating for any of the 

participating parties. Integral to the success of the rehabilitation plan is for all parties to 

develop, acknowledge, agree up, and sign an agreement of the conditions of the plan. 

 3.) The final step involves follow-up. Follow-up observation and analysis of the 

rehabilitation plan is carried out be professional teams or local probation or justice 

volunteers in the community. This follow-up occurs for a period specified in the 

rehabilitation plan provides reports to the Special Advisory Committee for the special 

measure at the Juvenile and Family Court. 

While a case’s eligibility Family and Community and Group conference process for 

determining eligibility for the rehabilitative plan determination of clarity for the process is 

the process to screen child and juvenile cases which are appropriate for the special measure 



 

 

even though there are cases which might be qualified for the special measure. However, due 

to conditions and limitations in the process, it is necessary to screen cases, which are 

appropriate for the special measure by family and community group conference. 

Nevertheless, in practice, the process of family and community group conference can be 

divided into 5 steps as follows. 

a. The Family and Community Group Conference affirms the eligibility of the case for 

a rehabilitative option. This requires guidelines by legal, psychological and other relevant 

experts to determine legal issues, risks and the individual needs of each minor offender  

b. Preparation for the Family and Community Group Conference 

 

 

c. Family and Community Group Conference 

1) Provide information to all parties; 

2) Give private time to the family; 

3) Propose and approve the rehabilitation plan; 

 d. Plan implementation according to the FCGC  

 e. Assessment and review of the rehabilitation plan 

 

 4. Suggestions for Increasing the Efficacy of the Family and Community Group 

Conference  

 4.1 Suggestions for Evaluating Professional Qualifications of those Involved in 

Determining Cases Eligibility, Family and Community Group Conference Coordination 

and Administration of the Rehabilitation Plan for Children and Juveniles 

 Professional teams in the public sector are tasked with the responsibility of screening 

eligible cases, Family and Community Group Conference coordination, and administration of 

the rehabilitation plan for the child or juvenile. However, standards need to be established 

for choosing these individuals. Case screening should be done collaboratively by 

professionals such as lawyers, psychologists and social workers, who hold specialized 

credentials. These credentials can include a license granted by the professional council, 

training courses for child and juvenile protection from certified institutions, or training on 

case management specific to restorative justice.  

 4.2 Suggestion for the Role of the Minor’s Family in the Development of the 

Rehabilitation Plan 



 

 

 The data examining the drafting of the rehabilitation plan in the Family and 

Community Group Conference indicated that the delinquent minor’s family had limited 

involvement. A majority of rehabilitation plans are developed by the Conference or the 

conference coordinator. Minors and their families should play a larger role in developing and 

determining the rehabilitation plan as they are culpable for the offense, but also directly 

affected by the plan’s implementation. Therefore, they should be given an opportunity to 

address and solve the problems of the crime. Empowering minor offenders and their 

families to be apart of the rehabilitative solution will contribute to the quality and efficacy 

of the plan in both the short and long term.  

 4.3 Suggestions for Determining Operational Assessments Standards 

 The data from Family and Community Group Conferences and case studies in the 

Juvenile and Family Court in the central and regional sectors show that children and 

juveniles largely comply with the terms of their rehabilitation plans in a timely fashion. 

However, a more thorough set of evaluation standards is needed to examine the many 

complex components of the FCGC. This includes evaluation of:  

1.) The administration of the FCGC  

2.) The productivity of the FCGC,  

3.) The financial cost of the project  

4.) Quality and input of the people in the operation  

5.) The quality and level of participation and collaboration from relevant parties  

6.) Productivity if FCGC 

7.) Family’s role in the operation prior to, during and after the FCGC  

8.) Role of relevant organizations and agencies in fulfilling the demands and needs of 

the children and juveniles  

9.) Satisfaction of participants  

10.) Relationship of family, community and social service agencies in the community 

11.) Achievement of objectives specified in the rehabilitation plan 

12.) Case dismissal from criminal prosecution due to compliance with the conditions 

specified in the rehabilitation plan by children and juveniles 

13.) Efficacy of child, juvenile and family protections as a result of the FCGC, 

including assessment of the economic value of the FCGC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram of Proposed Structural Changes to the Family and Community Group 

Conference 
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 4.4 Suggestions for Family and Community Group Conference Pilot Program  

 The Family and Community Group Conference is a protective mechanism for 

children and juveniles in the criminal justice process, which emphasizes rehabilitation over 

punitive action. Child and juvenile delinquency in Thailand is unique in terms of the 

quantity, complexity and circumstances of cases. Therefore, the solution needs to address 

the unique and nuanced nature of these cases. The special measure for rehabilitation by the 

Family and Community Group Conference is intended to address and solve the underlying 

causes of minor delinquency, rather than simply punishing it. This rehabilitative approach 

seeks, therefore, to prevent recidivism and help reintegrate minor offenders into their 

families and communities.   

Each case involving children and juveniles is unique. Therefore, the handling of each 

case requires a specialization in order to maximize the rehabilitative benefit for the minors in 

question. Research and study helps to articulate a path forward to improve the practices of 

the Family and Community Group Conference and rehabilitative path. This study has aimed 

to surmise new guidelines to further develop the Family and Community Group Conference 

to make it more effective both quantitatively and qualitatively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


