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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และ 3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่แท้จริง 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมซึ่งมีทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเริ่มต้นจาก

การศึกษาเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเอกสารและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนชุมชนในทุกภาค 

จ านวน 6 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน  

6 คน อันประกอบด้วย ผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และ

ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากนั้นจึงใช้การศึกษาเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม มีประชากร คือ ประชากรที่อาศัยในประเทศไทย จ านวน 66,413,979 คน ก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยค านวณตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่  ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน แล้วจึงน าผลมา

วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้ง 3 วิธี คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารมา

วิเคราะห์แยกแยะและสรุปหาสาระส าคัญตามขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้วิเคราะห์ประกอบ

กับข้อมูลจากเอกสารตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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มาร่วมวิเคราะห์ตามกรอบของวัตถุประสงค์  โดยในการวิเคราะห์เพ่ือความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมด 

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการประสมประสานข้อมูลเข้าด้วยกัน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนใน

ประเทศไทยเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนที่ถูกก าหนดโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยในปัจจุบันประสบปัญหา 3 ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการให้ดุลยพินิจกับ

เจ้าหน้าที่รัฐในการเชิญผู้แทนชุมชนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน             

และปัญหาเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  

เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย คณะผู้วิจัยเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ                  

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้เชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในการประชุมเพ่ือ

จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู และไม่จ ากัดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้เฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนและ

การปฏิบัติเท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลด้วย  

คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อเสนอแนะข้างต้นจะถูกน าไปใช้ประกอบเพ่ือพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และจะน าทางไปสู่ความส าเร็จของ

การอ านวยความยุติธรรมในสังคมให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ABSTRACT 

 This research aims to 1) study history concepts and laws regarding juvenile justice 

and community participation in child and juvenile delinquents care, 2) study and analyze 

problems concerning community participation in child and juvenile delinquents care in 

Thailand, and 3) seek the suggestion to develop the law empowering community 

participation in child and juvenile delinquents care under the purposes of the juvenile 

justice. 

This research is used mix methods, qualitative and quantitative, starting from 

documentary research and law reviews on juvenile justice and community participation in 

child and juvenile delinquents care, followed by in-depth interviews the six community 

representatives, and 6 juvenile justice officials who are judges in juvenile and family court, 

public prosecutors for juvenile and family litigations, and directors of juvenile observation 

and protection center. The questionnaire was then used to collect the data. The population 

is 66,413,979 Thais, and the samples were calculated by the Taro Yamane formula, resulting 

in 400 samples. The result was together analyzed with qualitative data afterward. 

All 3 sources of data, the researchers analyzed by separating and summarizing to be 

the substance under the scope of the community participation in child and juvenile 

delinquents care. The in-depth interview data was then used to analyze accordingly to              

the documentary data and the issues in the objectives of the research. The questionnaire 

data were subsequently analyzed using frequency, percentage, mean, and standard 

deviation under the objectives of the research. To be systematically linked all of the data, 

the researchers mixed all the data and analyzed the issues as designed. 



ง 
 

The findings revealed that the community participation in child and juvenile 

delinquents care is one of the public participation forms in juvenile justice system under 

Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010). It, however, has 3 problems. 

First is the problem that the discretion of the officials is allowed to use in order to invite the 

community representative to join the rehabilitation plan making meeting. Second is the 

problem of the form of participation. Last is the level of that the community participation in 

child and juvenile delinquents care. 

 To develop and encourage the community participation in child and juvenile 

delinquents care in Thailand, the researchers suggest that Juvenile and Family Court and 

Procedure Act B.E. 2553 (2010) should be amended by inviting the community 

representative to join the rehabilitation plan making meeting, as well as there should not be 

a limitation in the process of plan-making and action taking only, but following-up and 

assessment should be freely allowed.  

The researchers hope that the mentioned suggestions will be used as a part to 

develop Thai juvenile justice law and lead to the success of justice in society. 
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เต็มใจทุกท่าน หากปราศจากความเมตตาของทุกท่านแล้ว งานวิจัยฉบับนี้คงไร้ซึ่งมิตใินทางปฏิบัติ 
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แต่หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าความผิด 

(Juvenile Justice) แยกออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494 กระทั่งปัจจุบัน

เป็นเวลากว่าหกสิบปีแล้วที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันมีลักษณะเฉพาะนี้ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลง

รูปแบบและมาตรการให้เหมาะสมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนนั้นไม่ได้มีขึ้นเพ่ือการแก้แค้นทดแทนหรือข่มขู่ยับยั้งเป็นหลัก แต่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า

ความผิดซึ่งยังขาดด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประกอบอาจมีความยับยั้งชั่งใจ รวมถึงรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังเช่นบุคคลที่โต

เต็มวัยทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าวปลายทางโดยการใช้การลงโทษทางอาญาจึงไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาเพ่ือยับยั้งการ

กระท าความผิด ในทางกลับกันการลงโทษทางอาญากับบุคคลผู้กระท าความผิดด้วยเหตุข้างต้นยังเป็นการสร้าง

ผลเสีย เช่น ตราบาป หรือเป็นการตัดอนาคตของบุคคลที่จะก้าวขึ้นเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต         

อีกด้วย 

  ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยถูกก าหนดโดย

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 เป็นหลัก 

โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพ่ือใช้กับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

โดยมาตรการต่าง ๆ ที่ว่านั้นล้วนแต่ด ารงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและ

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมไปพร้อม ๆ กัน1 

                                                        
1 Steven M. Cox, Jennifer M. Allen, Robert D. Hanser, and John J. Conrad.  (2011).  Juvenile Justice: A Guide to 
Theory, Policy, and Practice.  California: SAGE Publication, Inc.  p.4.  
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  มาตรการทางกฎหมายที่โดดเด่นในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีหลายมาตรการด้วยกัน เช่น การเบี่ยงเบนคดีในชั้นสอบสวน (Diversion 

in Investigation Stage) มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (Special Measure in lieu of Criminal 

Prosecution) อันประกอบด้วยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนฟ้องคดีและการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดี  (Rehabilitation Plan) การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการส าหรับ เด็กและเยาวชน 

(Commutation and Application of Measures for Child and Juvenile) เป็นต้น มาตรการต่าง ๆ เช่น

ว่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากการพัฒนาผ่านประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรต่าง ๆ ทั้งต ารวจ อัยการ 

ศาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลา เกือบ                

เจ็ดสิบปีทั้งสิ้น 

  มาตรการทางกฎหมายส าคัญประการหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ             

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน โดยถูกบัญญัติอย่างชัดเจนไว้ในมาตรา 87 วรรคแรก 

ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี โดยกฎหมาย

ก าหนดไว้ว่า “ในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่ วมประชุม 

และหากเห็นสมควรอาจเชิญ ผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการ

กระท าความผิด หรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้

พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า” ด้วยเนื้อความ

ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าในทางกฎหมายที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนทางหนึ่ง2 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ ช่วย

ให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา ช่วยท าให้

สมาชิกในชุมชนไม่วางเฉยและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  รวมถึงช่วยท าให้ผู้ใช้

อ านาจรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นต้น  

                                                        
2 Sustainable Development Goal 16 “Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.” 
Sustainable Development Goal 11 “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.” 
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  อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อดีของการมีส่วนร่วมข้างต้น ในทางปฏิบัติบทบัญญัติของการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาหลาย

ประการด้วยกัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเชิญผู้ แทนชุมชนเพ่ือเข้ามามี            

ส่วนร่วม ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน และปัญหาเกี่ยวกับระดับของการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยสภาพปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ข้างต้นนี้อาจส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยด าเนินไปอย่าง   

ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด ชุมชน และประเทศชาติ

ในท้ายที่สุด 

  ด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนของประเทศไทย รักษาสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนและสังคม รวมถึงลดการกระท าความผิดซ้ า 

คณะผู้วิจัยจึงมุ่งแสวงหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของ

สังคมท่ียั่งยืนต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

  2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิด

ที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย  

  3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที ่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่แท้จริง 

 

1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

  การปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในประเทศไทยยังมีข้อขัดข้องอยู่บางประการอันเป็นผลเนื่องมาจากการบัญญัติของกฎหมาย ทั้งการให้

เจ้าหน้าที่รัฐมีดุลยพินิจในการเชิญผู้แทนชุมชนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม การจ ากัดรูปแบบของการมีส่วนร่วม และ
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การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ  

 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาแนวคิดและปัญหาของการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยการศึกษามุ่งเน้นวิเคราะห์ภายใต้หลัก

คิดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดเป็นกรอบคิดหลัก 

  ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยมุ่งเก็บข้อมูลจากผู้แทนชุมชน 

จ านวน 6 คน ได้แก่  ก านันหรือผู้ ใหญ่บ้ านในภาคต่าง ๆ  อันประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง                          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 6 คน อันประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลเยาวชน

และครอบครัว จ านวน 2 คน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 2 คน 

  ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ไว้ ได้แก่ พ้ืนที่

ประเทศไทย โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยในประเทศไทย จ านวน 66,413,979 คน 

และมีกลุ่มตัวอย่าง ค านวณตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น 399.9975 ตัวอย่าง โดยคณะผู้วิจัยปัดเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างส าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตามสัดส่วนประชากรในแต่ละภาค จากนั้นเลือกตัวแทนครัวเรือนที่จะตอบแบบสอบถาม

ตามความสมัครใจของตัวอย่าง  
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ภำพที่ 1 กรอบของกำรวิจัย 

 
 

1.5  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่ งมีทั้ งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและ                    

เชิงปริมาณ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งเน้นการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม 

เว็บไซต์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชนทั้งที่ เป็นภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้แทนชุมชน จ านวน 6 คน โดย
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เน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และบทบาทของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจ

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 6 คน อันประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาล

เยาวชนและครอบครัว จ านวน 2 คน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 2 คน โดยเน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนภายใต้กฎหมายของประเทศไทยฉบับ

ปัจจุบัน 

  จากนั้นจึงใช้การศึกษาเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่ม

ตัวอย่าง แสดงผล แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้ง 3 วิธี คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารมา

วิเคราะห์แยกแยะและสรุปหาสาระส าคัญตามขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้วิเคราะห์ประกอบ

กับข้อมูลจากเอกสารตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาร่วมวิเคราะห์ตามกรอบของวัตถุประสงค์ 

  ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์เพ่ือความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมด คณะผู้วิจัยใช้วิธีการประสมประสาน

ข้อมูลเข้าด้วยกัน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้  

 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1) ได้ทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

  2) ได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก

และเยาวชนของประเทศไทย  

  3) ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่แท้จริง 
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  ทั้งนี้ หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการคดีเยาวชน

และครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  

 

1.7  นิยำมศัพทส์ ำคัญในงำนวิจัย 

  1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน หมายถึง การเข้ามา

มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคาดหวัง และความพร้อมของสมาชิกในชุมชนในการวางแผน การปฏิบัติ การรับ

ประโยชน์ และติดตามและประเมินผลในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ

เยาวชน 

  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง การให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน การก าหนดปัญหาและความ

ต้องการ และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ

เยาวชน 

  3) การมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติ หมายถึง การช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง การประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับ

หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ การประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับสมาชิกในชุมชน การสนับสนุน

สถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู และการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือดูแลหรือ

ให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  4) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ หมายถึง การรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความปลอดภัยใน

ชุมชนมีมากขึ้น และการรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท า

ความผิด 

  5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามความส าเร็จและความล้มเหลว

ของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ูและการติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

  6) ผู้แทนชุมชน หมายถึง ผู้น าชุมชนที่มาจากการแต่งตั้งตามกฎหมาย บุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพ

และนับถือ หรือสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน 

  7) เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินสิบปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์3 

                                                        
3 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกอบมาตรา 73                     
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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  8) เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์4 

                                                        
4 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 



9 

 

 
บทท่ี 2 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

  การวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน มีความ

จ าเป็นที่จะต้องศึกษาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ แนวคิดพ้ืนฐาน

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน แนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟู แนวคิดการมีส่วนร่วม 

แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งคณะผู้วิจัยแยกอธิบายตามล าดับ 

ดังนี้ 

 

2.1  แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน5 

  ประเทศไทยมีการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2494 โดย

ครั้งนั้นประเทศไทยมีการออกกฎหมาย 2 ฉบับ อันได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน              

พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กฎหมายดังกล่าวมีผลท าให้

ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้น

เป็นครั้งแรก ภายใต้วัตถุประสงค์และปรัชญาที่ว่า เด็กและเยาวชนไม่ใช่อาชญากร (not a criminal) แต่เป็น

บุคคลซึ่งยังมีวัยและวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ใหญ่ปกติ (Less Mature) มีความตระหนักรู้ถึงผลที่จะเกิดข้ึนเมื่อลงมือ

กระท าความผิดที่น้อยกว่าบุคคลทั่วไป (Less Awareness) ดังนั้น กระบวนการในการแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน

ต่อกฎหมายจึงไม่อาจใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปได้ 

  นับแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ขึ้น กฎหมายฉบับดังกล่าวให้อ านาจหน่วยงาน

                                                        
5 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ก.  (2561).  แนวคิดที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

นิติธรรม. หน้า 5-32. 
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ต่าง ๆ เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว (Juvenile and Family Court) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เย าวชน  (Juvenile Observation and Protection Center)6 ศู น ย์ ฝึ ก แล ะอบ รม เด็ ก และ เย าวชน 

(Vocational Training Center) สถานศึกษา (Educational Institution) เพ่ือใช้ในการแก้ไข ฟ้ืนฟู และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (Rehabilitate) รวมทั้งยังก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้หน่วยงาน

ข้างต้นได้เลือกใช้เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนลุล่วง             

ไปได ้

 2.1.1  ความเป็นมาของแนวคิดการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนออก

จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป 

  โดยทั่วไปแล้วการกระท าความผิดที่ถูกก าหนดไว้โดยกฎหมาย หากไม่มีบทบัญญัติยกเว้นความผิด

และยกเว้นโทษเอาไว้ ผู้กระท าจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายในขณะนั้นก าหนด 7 อย่างไรก็ดีหากเป็นการ

กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน กฎหมายอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา รวมถึงก าหนดกฎเกณฑ์ข้ันตอนที่แตกต่างไปจากคดีอาญาทั่วไป  

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้กระท าความผิดถูกพัฒนามายาวนาน 

ซึ่งแต่เดิมในอดีตจะใช้การด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ โดยในช่วงเวลานั้นทั้งตัวบทกฎหมายสารบัญญัติและ

วิธีสบัญญัติจะใช้เป็นรูปแบบเดียวกันกับคดีอาญาทั่วไป ซึ่งรวมถึงการลงโทษจ าคุกหรือการลงโทษประหารชีวิต

ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการแยกการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะโดยใช้กลไกในการส่งเด็กและเยาวชนผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปยังศูนย์ที่มี

หน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฝึกฝนจิตใจให้เหมาะสม แทนที่จะมีการส่งเด็กและเยาวชนไปยังเรือนจ า

ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าศตวรรษก่อนหน้า8 

  ส าหรับประเทศไทย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของบุคคลผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่และ

เด็กหรือเยาวชนนั้นด ารงอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน ตั้งแตใ่นสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงแม้ว่าในขณะนั้นประเทศไทยมี

บทบัญญัติทางอาญาของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กเป็นการเฉพาะ9 เช่น พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกัน            

                                                        
6 ภายหลังจากนี้ ในงานวิจัยชิ้นนี้จะเรียกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่า “สถานพินิจ” เท่านั้น 
7 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.  (2551).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. (พิมพ์คร้ังที่ 10).  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พลสยามพร้ินติ้ง.  หน้า 86. 
8 ปพนธีร์ ธีระพันธ์.  (2560, มกราคม-มิถุนายน).  “ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา.”  วารสารปาริชาต, 30, 1. หน้า 35-50. 
9 บุญเพราะ แสงเทียน.  (2546).  กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว.  กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.  หน้า 25. 
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แต่ก็ไม่มีกระบวนการหรือองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการที่ท าหน้าที่พิ จารณาพิพากษาคดีที่เด็กเป็นผู้กระท า

ความผิดแยกต่างหาก ดังนั้นเมื่อมีการกระท าความผิดโดยเด็กเกิดขึ้น หน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะอยู่

ในอ านาจของศาลยุติธรรมดังเช่นคดีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นผู้ใหญ่10 

  เมื่อกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ประกาศใช้ ประเทศไทยเริ่มมีการน าวิธีปฏิบัติต่อเด็กผู้กระท า

ความผิดทางอาญามาใช้เป็นพิเศษ เช่น น าการศึกษาฝึกอบรมและฝึกฝนอาชีพตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 มาใช้ น าการส่งเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดไปยังสถานฝึกและอบรมตาม

พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พ.ศ. 2479 มาใช้ เป็นต้น โดยในช่วงนั้นมาตรการต่าง ๆ 

เหล่านี้ถูกใช้เป็นปลายทางของกระบวนการในศาล แม้ว่ามาตรการที่กล่าวมาจะมีลักษณะพิเศษกว่าการลงโทษ

ในคดีอาญาทั่วไป โดยเน้นไปที่การให้โอกาสและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนผู้กระท า

ความผิด เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรการดังกล่าวนั้นล้วนแต่เป็นมาตรการที่ถูกใช้บังคับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วเท่านั้น 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป11 

  เมื่อถึงปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความคิดที่จะแยกกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทั่วไปโดยการจัดตั้งศาลคดี

เด็กและเยาวชน จึงได้ส่งคณะบุคคลไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาลคดีเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ แต่การ

ผลักดันให้มีกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อ

สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงจึงได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นใน

ประเทศไทย โดยในการประชุมครั้งนั้นมีการก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับศาลคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งสรุปได้ว่า 

ในช่วงระยะเริ่มแรกศาลคดีเด็กและเยาวชนจะเป็นศาลอาญาปนแพ่ง ด าเนินการเฉพาะคดีอาญาที่เด็กและ

เยาวชนกระท าความผิด รวมทั้งคดีแพ่งที่ เกี่ยวพันกับการใช้อ านาจปกครองก่อนเท่านั้น 12 จนกระทั่ง                    

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  และ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 

                                                        
10 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ข.  (2560).  เอกสารประกอบการสอนวิชาคดีเยาวชนและครอบครัว.  สงขลา: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญ               

หาดใหญ่ดิจิตอลพร้ินท์.  หน้า 59-60. 
11 อัจฉรียา ชูตินันทน์ ก.  (2552).  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว. (พิมพ์คร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  หน้า 34-35. 
12 อัจฉรียา ชูตินันทน์ ก.  เล่มเดิม.  หน้า 36. 
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  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็ก

และเยาวชน พ.ศ. 2494 ถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2506 โดยปรับปรุงในสาระส าคัญเกี่ยวกับอ านาจในการพิจารณา

พิพากษาคดีแพ่งของศาลคดีเด็กและเยาวชน การก าหนดองค์คณะผู้พิพากษา วิธีการด าเนินงานในศาลคดีเด็ก

และเยาวชน13 การสอบสวนคดี การสืบเสาะข้อเท็จจริง การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การควบคุมและการ

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน14 ให้มีความทันสมัยและเหมาะแก่การอ านวยความยุติธรรมกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว 

  เมื่อถึงปี พ.ศ. 2534 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนอีกครั้ง โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการปรับปรุงสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการ

และขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนหลายประการ               

ทั้งการให้อ านาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท า

ความผิด การก าหนดบทบัญญัติที่เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบส่งส านวนการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่ต้อง

หาว่ากระท าความผิดไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาล และการให้อ านาจศาลแต่งตั้งบุคคลภายนอกมา

เป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ15 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ก็ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งในปี พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้หน่วยงานภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกและ

อบรมและสถานแนะน าทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน16 และถูกบังคับใช้เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 

  ในปี พ.ศ. 2553 กฎหมายที่แยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนออกจาก

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปถูกประกาศใช้อีกครั้งภายใต้ชื่อ “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” กฎหมายฉบับนี้ได้ให้ความส าคัญและเน้น

การให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี  และบุคคลในครอบครัว รวมทั้ง

ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา

                                                        
13 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2506 
14 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 
15 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
16 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
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ว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ17 ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับ

ดังกล่าวถูกแก้ไขเพ่ิมเติมอีกสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 และอีกสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 

  การแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาทั่วไปด ารงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้โอกาสผู้กระท าความผิดซึ่งยังอ่อนด้อย

ซึ่งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ มีโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัว ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่า ผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน (Child and Juvenile Delinquent) ไม่ใช่อาชญากรที่ชั่วร้าย แต่เป็นผู้ที่ยังสามารถแก้ไข

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนี้ เป็ น

สาระส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรที่มี

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอ 

 2.1.2  หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวคิดการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป 

  รูปธรรมที่ปรากฏจากแนวคิดการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนออก

จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปในประเทศไทยถูกก าหนดโดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ส าคัญ                

อันประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เป็น

กฎหมายภายใน ดังนี้18 

   1) หลักเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่  

    (1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกรอบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ส าคัญ คือ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยถูกใช้เป็นเครื่องมือล าดับต้นในการประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศและเปลี่ยนแปลงมุมมองและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนทั้งท่ีไม่ใช่ผู้กระท าความผิดและเป็น

ผู้กระท าความผิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา19   

                                                        
17 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
18 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ค.  (2562).  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน.  รายงานการวิจัย สาขาวิชา
นิติศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  หน้า 13-28. 
19 John Tobin.  (2019).  The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary.  Oxford: Oxford University 
Press.  pp.6-7. 
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    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นโดยสหประชาชาติ 

(United Nations) และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 

Assembly) ในปี พ.ศ. 2532 ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับประเทศ

ต่าง ๆ ส าหรับการให้ความคุ้มครองดูแลเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยในปัจจุบันมีประเทศจ านวน              

196 ประเทศเข้าเป็นภาคี20 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบด้วยหลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ 4 ด้าน ได้แก่ 

สิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่ จะได้รับการพัฒนา และสิทธิใน                  

การมีส่วนร่วม21 

    12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ส่งผลให้เกิดพันธกรณี

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความพยายาม

ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเด็กในประเทศไทย ซึ่งมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก

และเยาวชนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดรวมอยู่ด้วย 

    แม้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสิทธิเด็ก

ในด้านต่าง ๆ แต่อนุสัญญาฉบับเดียวกันก็ได้ก าหนดสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาไว้เช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยขอน าเสนอดังนี้ 

    ข้อ 1 เพ่ือความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่า

สิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น22 

    ข้อ 2 

    1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละคนที่

อยู่ในเขตอ านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ต้นก าเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพล

ภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

                                                        
20 United Nations Human Rights Office of the High Commisioner. (n.d.). Status of Ratification International Dashboard: 
Convention on the Rights of the Child.  Retrieved 5 July 2019, from https://indicators.ohchr.org/ 
21 Ton Liefaard, and Julia Sloth-Nielsen.  (2017).  The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking 
Stock after 25 Years and Looking Ahead.  Lieden: Brill Nijhoff.  p.18. 
22 Article 1 For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen 
years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 
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    2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพ่ือที่จะประกันว่าเด็กได้รับการ

คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบบนพ้ืนฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่

แสดงออกหรือความเชื่อของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก23 

    ข้อ 3  

    1. ในการกระท าทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของ

รัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สู งสุดของเด็กเป็นสิ่งที่

ต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก...24 

    ข้อ 37 รัฐภาคีประกันว่า 

    (ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ  หรือถูกลงโทษที่ โหดร้าย           

ไร้มนุษยธรรม หรือต่ าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อย

ตัวส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  

    (ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ            

การจับกุม กักขัง หรือจ าคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น โดยให้มี

ระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม  

    (ค) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม และด้วยความ

เคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดของมนุษย์และในลักษณะที่ค านึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่  เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

                                                        
23 Article 2  

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within 

their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's 

race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth 

or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of 

discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, 

legal guardians, or family members. 
24 Article 3 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration… 
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ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบ

และการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ  

    (ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทาง

อ่ืนที่เหมาะสมโดยเร็ว ตลอดจนมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล หรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับค าวินิจฉัยโดยพลันต่อการด าเนินการเช่นว่า

นั้น25 

    ข้อ 40 

    1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน

กฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส านึกในศักดิ์ศรีและคุณค่า

ของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้อ่ืน และในลักษณะที่

ต้องค านึงถึงอายุของเด็ก และความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์

ของเด็กในสังคม 

    2. เพ่ือการนี้และการค านึงถึงบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับตราสารระหว่างประเทศ รัฐภาคี

ประกันว่า  

                                                        
25 Article 37 States Parties shall ensure that: 

(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences 

committed by persons below eighteen years of age; 

(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or 

imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for 

the shortest appropriate period of time; 

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of               

the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, 

every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to 

do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in 

exceptional circumstances; 

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other 

appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before                 

a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action. 
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     (ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญา               

โดยเหตุแห่งการกระท าหรืองดเว้นการกระท า ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

ในขณะที่การกระท าหรือการงดเว้นการกระท านั้นเกิดข้ึน  

     (ข) เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอย่างน้อยที่สุด

จะได้รับหลักประกัน ดังต่อไปนี้  

      (1) ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม

กฎหมาย 

      (2) ได้รับแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยผ่านบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการ

ตระเตรียมและการสู้คดีของเด็ก  

      (3) ได้รับการตัดสินโดยไม่ชักช้าโดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มี

อ านาจเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ให้มีความช่วยเหลือทาง

กฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสม เว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อค านึงถึงอายุเด็กหรือสถานการณ์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  

      (4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้าน

พยาน และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแห่งความเท่า

เทียมกัน 

      (5) หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ให้การวินิจฉัยหรือมาตรการ

ใดที่ก าหนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้นได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจเป็น

อิสระและเป็นกลางในระดับสูงขึ้นไป 

      (6) ให้ความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจหรือ

พูดภาษาท่ีใช้อยู ่

      (7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาให้เคารพต่อเรื่องส่วนตัวของเด็ก

อย่างเต็มที ่

    3. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา 

จัดตั้งหน่วยงานและสถาบันซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน

กฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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     (ก) การก าหนดอายุขั้นต่ า ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่

จะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้ 

     (ข) เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา ให้ก าหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็ก

เหล่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตาม

กฎหมายจะยังคงได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่26 

                                                        
26 Article 40 

1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed 

the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, 

which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into 

account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming                            

a constructive role in society. 

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, 

in particular, ensure that: 

(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by 

reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed; 

(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following 

guarantees: 

(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law; 

(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and,                        

if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in                  

the preparation and presentation of his or her defence; 

(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and 

impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate 

assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account               

his or her age or situation, his or her parents or legal guardians; 

(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have 

examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under 

conditions of equality; 

(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures 

imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial 

body according to law; 
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    จากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายข้างต้น คณะผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ า

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนได้ ดังนี้ 

    (ก) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในฐานะกฎหมายระหว่างประเทศใช้อายุของบุคคลเป็น

เกณฑ์ในการจ าแนกเด็กออกจากบุคคลทั่วไป กล่าวคือ หากผู้ใดมีอายุไม่ถึง 18 ปี จะได้รับสิทธิและการปกป้อง

ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้ก าหนดโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของแต่ละ

บุคคล จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้แนวคิดซึ่งยึดถือช่วงอายุของความเป็นเด็กมาเป็นกรอบในการให้

สิทธิต่าง ๆ (Age-based Conception of Childhood)27 และห้ามน าความแตกต่างของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ติด

ตัวมาแต่ก าเนิดหรือไม่สามารถเลือกได้ เช่น สีผิว เชื้อชาติ เพศ หรือสถานะของการตกเป็นผู้ลี้ภัย มาเป็นเหตุ

ของการเลือกปฏิบัติ28 

    นอกจากนี้ รัฐที่เข้าเป็นภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะต้องสร้างหรือมีมาตรการทาง

กฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือประกันว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ

อีกด้วย 

                                                                                                                                                                            
(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak 

the language used; 

(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings. 

3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions 

specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in 

particular: 

(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have               

the capacity to infringe the penal law; 

(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting 

to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.  

4.  A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; 

education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure 

that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances 

and the offence. 
27 John Tobin.  Op.cit.  p.22 
28 Wouter Vandenhole, Gamze Erdem Türkelli, and Sara Lembrechts.  (2019).  Children's Rights: A Commentary on 
the Convention on the Rights of the Child and its Protocols.  Cheltenham: Edward Elgar Publishing.  pp.xlv-xlvii. 
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    (ข) การกระท าต่าง ๆ จากการใช้อ านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน ทั้งที่เป็นอ านาจบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการ ล้วนต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นล าดับแรก29  

    (ค) รัฐภาคีต้องประกันว่า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตโดยที่

เด็กจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัว นอกจากนี้การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็กเหล่านี้จะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ มาตรการต่าง ๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็น

เด็ก เช่น การจับกุม กักขัง หรือจ าคุก จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะถูกใช้เป็นมาตรการสุดท้ายและมี

ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่านั้น 

    นอกจากนี้การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กข้างต้น จะต้อง

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และถูกแยกต่างหากจากขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทั่วไป  

    ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าวเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาจะได้รับหลักประกัน 

ดังนี้30  

    - จะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม

กฎหมาย 

    - จะได้รับแจ้งข้อหาโดยตรงและทันที และหากกระท าได้จะต้องแจ้งบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองตามกฎหมายอีกด้วย โดยเด็กที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงทาง

อ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือต่อสู้คดี 

    - หน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจเป็นอิสระและเป็นกลางจะต้องตัดสิน

โดยไม่ชักช้า 

    - สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงให้มี

การซักถามพยานแทนตน นอกจากนี้เด็กท่ีถูกกล่าวหาจะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด 

    - หากมีการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา การอุทธรณ์สามารถกระท าได้และให้

หน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอ านาจเป็นอิสระและเป็นกลางในระดับสูงขึ้นไปเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 

                                                        
29 Sharon Detrick, Jaap E. Doek, and Nigel Cantwell.  (1992).  The United Nations Convention on the Rights of                 
the Child: A Guide to the “Travaux préparatoires”.  Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  p.133. 
30 John Tobin.  Op.cit.  p.1597. 
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    - ได้รับความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษา

ที่ใช้อยู ่

    - ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาให้เคารพต่อเรื่องส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่ 

    (ง) รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา 

รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ หากกระท าได้จะต้อง

ก าหนดมาตรการที่ไม่ใช้กระบวนการทางศาล และอยู่ภายใต้สิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมาย               

จากสาระส าคัญนี้พบว่า ประเทศไทยมีการตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมาดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด

โดยเฉพาะเกือบทั้งกระบวนการ อันประกอบด้วย อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว 

พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ สถานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรม  

    (จ) รัฐภาคีจะยอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา และการปฏิบัติต่อเด็กในขั้นตอน

ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องสอดคล้องกับอายุและการส่งเสริมการให้เด็กกลับคืนสู่สังคมได้

ในอนาคต 

    (2) กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรม

เกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 

of Juvenile Justice) นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะเป็นกรอบอันก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ส าคัญในปัจจุบันแล้ว ยังมีกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ า

ของสหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน (United Nations Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) หรือกฎแห่ งกรุงปั กกิ่ ง (The Beijing 

Rules) ท าหน้าที่ในการช่วยเสริมและสนับสนุนให้กลไกและการด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  

   โดยที่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้ยอมรับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

กติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติกาสากลวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงตราสารสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิของเด็กและเยาวชนแล้วนั้น สมัชชาใหญ่ยัง

ได้ให้การยอมรับวาเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเริ่มตนของมนุษยซึ่งก าลังพัฒนา จ าเป็นต้องไดรับการดูแลชวย

เหลือเป็นพิศษทั้งด้านรางกาย จิตใจ และทางสังคม อีกทั้งยังต้องการการปกป้องทางกฎหมาย กฎอันเป็น

มาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติดังกล่าวจึงท าหน้าที่ข้างต้น  โดยกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของ
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สหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ดังนี้ 

   แนวความคิดพ้ืนฐานของกฎดังกล่าว ก าหนดให้ประเทศสมาชิกควรหาทางส่งเสริมความเป

นอยูของเด็กและเยาวชน พรอมทั้งครอบครัวใหดียิ่งขึ้นตามเกณฑของการใหความช่วยเหลือทั่วไปของแตละ

ประเทศ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกควรพยายามพัฒนาสภาพที่จะท าใหเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในวัยเสี่ยงต่อ

การกระท าผิดได้มีชีวิตอยูในชุมชนอย่างมีความหมายและมีคุณค่าโดยดูแลกระบวนการของพัฒนาการและ

การศึกษาใหปลอดจากอาชญากรรมและการกระท าผิดใหมากที่สุดเทาที่จะกระท าได ทั้งนี้ ผู้ใช้อ านาจควร             

ถือว่าความยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชนเปนสิ่งที่ขาดไมไดในกระบวนการพัฒนาของแตละประเทศ         

โดยอยูในกรอบรวมของความยุติธรรมทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งหมด ดังนั้น  การด าเนินการต่าง ๆ 

จะจึงต้องมีผลทั้งที่เป็นการคุมครองเด็กและเยาวชนและรักษาความสงบสุขของสังคมในเวลาเดียวกัน31  

   กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดี

เด็กและเยาวชนยังได้กล่าวถึงจุดมงุหมายของความยุติธรรมในคดีเด็กและเยาวชนไว้ว่า ระบบความยุติธรรมใน

คดีเด็กและเยาวชนควรเนนถึงความเปนอยูที่ดีของเด็กและเยาวชนและท าให้เกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติตอ             

ผูกระท าผิดที่เปนเด็กและเยาวชนจะไดสัดสวนกับความผิดและสภาพแวดล้อมของผู้กระท าความผิด32 

   ในส่วนของการเบี่ยงเบนคดี กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ วาดวยการ

บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชนกล่าวว่า เมื่อมีความเหมาะสม ควรพิจารณาด าเนินการผูกระท า

                                                        
31 1. Fundamental perspectives 

1.1 Member States shall seek, in conformity with their respective general interests, to further the well-being 
of the juvenile and her or his family. 

1.2 Member States shall endeavour to develop conditions that will ensure for the juvenile a meaningful life 
in the community, which, during that period in life when she or he is most susceptible to deviant behaviour, will foster 
a process of personal development and education that is as free from crime and delinquency as possible…. 

1.4 Juvenile justice shall be conceived as an integral part of the national development process of each 
country, within a comprehensive framework of social justice for all juveniles, thus, at the same time, contributing to 
the protection of the young and the maintenance of a peaceful order in society. 
32 5. Aims of juvenile justice 

5. 1 The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any 
reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both   the offenders and                   
the offence. 
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ผิดที่เปนเด็กและเยาวชนโดยไมตองใช้วิธีด าเนินคดีอยางเป็นทางการจากผูมีอ านาจ33 นอกจากนี้การเบี่ยงเบน

คดีที่มีลักษณะเป็นการสงใหชุมชนที่เหมาะสมหรือมีการให้บริการอ่ืนนั้นควรไดรับความยินยอมจากเด็กและ

เยาวชน หรือบิดามารดา หรือผูปกครอง โดยมีข้อแม้วาการตัดสินใจสงใหชุมชนนี้จะต้องไดรับการพิจารณาจาก

ผูมีอ านาจกอนมีการปฏิบัติ34 

   กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดี

เด็กและเยาวชนยังได้กล่าวถึงการจัดเตรียมอาสาสมัครและบริการของชุมชนไว้ว่า ในการด าเนินการเก่ียวกับตัว

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ควรขอร้องอาสาสมัคร หนวยงานอาสาสมัคร สถาบันในทองถิ่นและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของชุมชนใหเข้ามาชวยแก้ไขฟนฟูเด็กและเยาวชน โดยใชสภาพแวดล้อมของชุมชนและใหอยู

ในหนวยของครอบครัวเทาที่จะเปนไปไดอีกด้วย35  

   2) หลักเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายภายใน ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน 

พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534   และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

   ดังที่ได้กล่าวไปก่อนแล้วว่าความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทยในสมัยที่กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ยังมีผลใช้บังคับ ประเทศไทยเริ่มมีการน าวิธี

ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดทางอาญามาใช้เป็นพิเศษโดยถูกก าหนดกระจัดกระจายอยู่ใน

กฎหมายฉบับต่าง ๆ หลายฉบับ เช่น การน าการศึกษาฝึกอบรมและฝึกฝนอาชีพตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 การส่งเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดไปยังสถานฝึกและอบรมตาม

พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก  พ.ศ. 2479 โดยในช่วงนั้นมาตรการทางกฎหมายที่มี

                                                        
33 11. Diversion 

11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting 
to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below. 
34 11.3 Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of                 
the juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by                       
a competent authority, upon application. 
35 25. Mobilization of volunteers and other community services 

25.1 Volunteers, voluntary organizations, local institutions and other community resources shall be called 
upon to contribute effectively to the rehabilitation of the juvenile in a community setting and, as far as possible, 
within the family unit. 
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ลักษณะพิเศษเหล่านี้จะน ามาใช้เมื่อผ่านกระบวนการพิสูจน์ความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาแล้ว 

แม้ว่ามาตรการที่กล่าวมาจะมีลักษณะพิเศษกว่าการลงโทษในคดีอาญาทั่วไป โดยเน้นไปที่การให้โอกาสและ

แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด แต่ก็เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรการ

ดังกล่าวนั้นล้วนแต่เป็นมาตรการที่ถูกใช้บังคับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วเท่านั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็กและเยาวชนในช่วงเวลานี้จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป โดยเด็กและ

เยาวชนผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับการปฏิบัติในศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป36  

   กระทั่งปี พ.ศ. 2494 ประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน             

พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ท าให้ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาล

คดีเด็กและเยาวชน37 รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นครั้งแรก38 ต่อมาประเทศไทยจึงได้มีการจัดตั้งศาล

คดีเด็กและเยาวชน รวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด

นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งแผนกคดีเด็กและเยาวชนขึ้นในศาลจังหวัดในอีกหลาย ๆ ท้องที่ เช่น 

แผนกคดีเด็กและเยาวชนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ และแผนกคดีเด็กและเยาวชนในศาลจังหวัดนนทบุรี 

เป็นต้น 

   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2506 โดยปรับปรุงในสาระส าคัญเกี่ยวกับอ านาจในการ

พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลคดีเด็กและเยาวชน การก าหนดองค์คณะผู้พิพากษา วิธีการด าเนินงานใน

ศาลคดีเด็กและเยาวชน39 การสอบสวนคดี การสืบเสาะข้อเท็จจริง การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การควบคุม

และการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน40 ให้มีความทันสมัยและเหมาะแก่การอ านวยความยุติธรรมกับบุคคล

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว 

                                                        
36 อัจฉรียา ชูตินันทน์ ก.  เล่มเดิม.  หน้า 34-35. 
37 ศาลคดีเด็กและเยาวชนแห่งแรก คือ ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง 
38 ในสมัยนัน้เรียกว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ไม่ใช่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังเช่นปัจจุบนั 
39 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2506 
40 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 
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   เมื่อถึงปี พ.ศ. 2534 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชนอีกครั้ง โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการปรับปรุงสาระส าคัญเกี่ยวกับ

กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนหลาย

ประการ ทั้งการให้อ านาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า

กระท าความผิด การก าหนดบทบัญญัติที่เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบส่งส านวนการสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

ที่ต้องหาว่ากระท าความผิดไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาล และการ ให้อ านาจศาลแต่งตั้ ง

บุคคลภายนอกมาเป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ41 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ก็ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งในปี พ.ศ. 2543 

โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้หน่วยงานภาคเอกชนจัดตั้ง

สถานศึกษา สถานฝึกและอบรมและสถานแนะน าทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน 42 และถูกบังคับใช้เรื่อยมา

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2553 

   ในปี พ.ศ. 2553 กฎหมายที่แยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน

ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปถูกประกาศใช้อีกครั้งภายใต้ชื่อ “พระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” กฎหมายฉบับนี้ได้ให้ความส าคัญและ

เน้นการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้ง

ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ43 ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับ

ดังกล่าวถูกแก้ไขเพ่ิมเติมอีกสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 และอีกสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 

   นอกจากข้อความคิดข้างต้นแล้ว กฎหมายที่ก าหนดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็กและเยาวชนของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและ

เยาวชนในคดีประเภทต่าง ๆ หลีกเลี่ยงกระบวนการตีตราเด็กและเยาวชนระหว่างกระบวนการยุติธรรม 

                                                        
41 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
42 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
43 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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(Label)44 นอกจากนี้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ยังเป็นกฎหมายที่ได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว45 ซึ่งมีสาระส าคัญ

หลายประการแตกต่างไปจากกฎหมายที่ถูกบังคับใช้มาในช่วงก่อนหน้า46 โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จะมีความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ47 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่48 

    2.1) จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของกฎหมายจะ

เป็นขั้นตอน กลไก และกระบวนการในการพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด และคดีที่

ผู้เยาว์และครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญแห่งคดี  

     พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่เป็น

ผู้กระท าความผิดนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดดังเช่นคดีอาญาทั่วไป ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน

บทบัญญัติมาตรา 119 ที่ว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้

ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งควร

จะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษ  และในการ

พิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกัน

เป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือ

เยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน” 

                                                        
44 เดชา สังขวรรณ.  (2559).  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดและงานสังคม

สงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม.  ม.ป.ท.  หน้า 6. 
45 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
46 ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (รวมทั้งฉบับแก้ไข                    

จนถึง พ.ศ. 2548) 
47 รัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดงักล่าว คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
48 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 มีผลบงัคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 

2533 โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 และมีผลบงัคับใช้กบัประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 
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     นอกจากนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังเปิดโอกาสให้องค์กรของรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น สถานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรม 

สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม สถานแนะน าทางจิต และองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาจอาศัยอยู่ด้วยต่าง ๆ 

เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไขสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชนอีกด้วย 

     อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ต้องการแยกกระบวนการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็น

ผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป  โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงและรักษา            

สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในระหว่างการพิจารณา ระหว่างการแก้ไขฟ้ืนฟู และหลังจากที่ได้                      

กลับสู่สังคมแล้ว อีกท้ังยังต้องการรักษาความสงบสุขของสังคมส่วนรวมไปพร้อมกันด้วย 

    2.2) ลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 มีลักษณะพิเศษและมีความแตกต่างกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปหลาย

ประการ โดยความแตกต่างพ้ืนฐานซึ่งเป็นสาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าว คือ มุ่งคุ้มครองตัวเด็กและเยาวชน

ที่เป็นผู้กระท าความผิดในคดีอาญาซึ่งเป็นความสอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคีอยู่  นอกจากนี้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใช้ด าเนินการภายใต้สาระส าคัญข้างต้นซึ่งมีลักษณะ

พิเศษที่แตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป โดยตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษตามพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในคดีอาญา ได้แก่ 

     (1) สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาทางอาญาที่แยกออกจากสถานที่ใน

คดีอาญาทั่วไป อาทิ ห้องสอบสวน ห้องพิจารณาคดี  โดยการแยกสถานที่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 37 

     (2) วิธีพิจารณาคดีที่มุ่งเน้นการรักษาสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือประโยชน์

ของเด็กและเยาวชนที่สูงสุด โดยการใช้กระบวนการในศาลซึ่งต้องรักษาสวัสดิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก

และเยาวชนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 3 และข้อ 40 
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     (3) การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจะต้องค านึงถึงหลักมนุษยธรรมและความ

แตกต่างของผู้กระท าความผิด เช่น การห้ามใช้เครื่องพันธนาการต่อเด็ก หรือการแยกการควบคุมตัวเด็กและ

เยาวชนกับผู้ใหญ่ โดยหลักการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 37 

     (4) ตัวบุคคลหรือองค์กร เช่น ผู้ พิพากษา อัยการ และบุคคลที่ เกี่ยวข้องตาม

กฎหมาย ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ดีระดับหนึ่ง  ทั้งนี้ กฎหมายได้

ก าหนดคุณสมบัติ รวมถึงมีการอบรมให้ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

     (5) การมีมาตรการพิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญาและการมีมาตรการเปลี่ยน

โทษและการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา โดยหลักการข้อนี้มีความสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 40 

 2.1.3  ความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาทั่วไป 

  ตามหลักสากลกระบวนการในการด าเนินคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดนั้นมีข้อ

แตกต่างกับกระบวนการในคดีอาญาทั่วไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้49 

   1) การกระท าผิดไม่ใช่อาชญากรรมเนื่องจากเด็กและเยาวชนนั้นมีวัยและวุฒิภาวะน้อยกว่า

ผู้ใหญ่ปกติ อีกท้ังยังมีความตระหนักรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อลงมือกระท าความผิดที่น้อยกว่าปกติ ดังนั้นเด็กและ

เยาวชนจึงไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบในการกระท าของตนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่การกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชนนี้ (Delinquency) ไม่ใช่การก่ออาชญากรรม (Crime) แต่มีลักษณะท านองเดียวกับการกระท าของ

บุคคลที่มีจิตอยู่ในภาวะไม่ปกติ (Insane) อย่างไรก็ตาม การกระท าความผิดของเยาวชนอาจถูกยกเว้นจาก

หลักการนี้ หากความผิดนั้นมีลักษณะร้ายแรงและเยาวชนถูกพิสูจน์ได้ว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอขณะกระท า

ความผิด ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีอาจโอนคดีไปสู่ศาลอาญาปกติได้50  

   2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นการแก้ไขมากกว่าการ

ลงโทษ (Treatment rather than Punishment) จุดมุ่งหมายข้อนี้ต้องการมุ่งแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท า

ความผิดเป็นหลัก พร้อมกับให้โอกาสและรักษาอนาคตของเด็กและเยาวชนไปพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างกับ

                                                        
49 Joan McCord, Cathy Spatz Widom, and Nancy A. Crowell.  (2001).  Juvenile Crime, Juvenile Justice.  Washington DC: 

National Academy Press.  pp.154-155. 
50 โปรดดมูาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ิมเติม 
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วัตถุประสงค์ของการด าเนินคดีอาญาที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปที่ศาลจะมุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท า

ความผิดภายใต้แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา  

   3) กระบวนพิจารณาจะเป็นความลับและไม่ เป็นทางการในชั้น ศาล (Private and 

Informal Proceeding) การพิจารณาเพ่ือรับฟังพยานหลักฐานของศาลจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการดังเช่น

คดีอาญาทั่วไป โดยปกติแล้วศาลไม่อนุญาตให้สาธารณชนเข้าฟังการพิจารณา เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                 

อันได้แก่ ตัวเด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิด พ่อแม่ของเด็กหรือเยาวชน ทนายความ และเจ้าพนักงาน

ที่ท าหน้าที่คุมความประพฤติเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมฟังการพิจารณาได้ ซึ่งการพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว

กระท าโดยองค์คณะผู้ พิพากษา (Judge’s Chamber) และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ ได้จากการ                     

สืบพยานหลักฐานและการพิจารณาสู่สาธารณะ 

   4) มีการแยกตัวเด็กและเยาวชนออกจากผู้กระท าความผิดหรืออาชญากรที่เป็นผู้ใหญ่                

ทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย                

จะถูกแยกออกจากผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการสอบสวน การพิจารณา หรือการ

ด าเนินการเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม51  

   5) มีการพิจารณาถึงประวัติ ภูมิหลัง และสภาพสังคมของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท า

ความผิดประกอบเพ่ือการเลือกใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม การพิจารณาถึงประวัติ สถานะทาง

สังคม สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงรายละเอียดที่อาจส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิดเป็นสาระส าคัญที่

องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนต้องพิจารณา 

เมื่อทราบถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนแล้ว ก็จะได้เลือกใช้วิธีการเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของเด็กหรือเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดกับตัวเด็กหรือเยาวชน

เองในอนาคต ซึ่งในแต่ละคดีองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอาจเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างต่างกันไป               

โดยไม่ให้ความส าคัญกับความรุนแรงของความผิดมากนัก เช่น ในบางคดีที่เป็นความผิดเล็กน้อย ศาลอาจ

เลือกใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนนั้น หากศาลเห็นว่า

ระยะเวลาดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนี้อาจยาวนานกว่า            

                                                        
51 เช่น การส่งตัวเด็กและเยาวชนไปยงัสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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การกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในคดีอ่ืนที่มีความรุนแรงมากกว่า แต่ศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิด

นั้นมีความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น้อยกว่ากรณีแรก52 

 

2.2  แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟู53 

  ในอดีตการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดทุกประเภทจะด ารงอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ 

ยึดหลักการแก้แค้นทดแทนหรือข่มขู่ยับยั้ง โดยยึดโยงกับการลงโทษผู้กระท าความผิดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม

เมื่อความส าเร็จของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ 54 ประกอบกับมีแนวคิดของ

การแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเริ่มเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก การด าเนินการกับ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยใช้การแก้แค้นทดแทนหรือข่มขู่ยับยั้งไม่อาจท าให้วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนบรรลุได้ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการใช้แนวคิดอ่ืน

กับกลุ่มผู้กระท าความผิดดังกล่าว โดยแนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นแนวที่ส าคัญซึ่งมีพัฒนาการและปรากฎอยู่ใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 

 2.2.1  พัฒนาการของแนวคิดการแก้ไขฟื้นฟู 

  ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ท าให้วัตถุประสงค์ของการมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชนจึงมีความแตกต่างจากการมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป กล่าวคือ ในอดีตการ

ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปจะเน้นแก้แค้นทดแทน (Retribution) ในลักษณะตาต่อตา 

ฟันต่อฟัน (an eye for an eye, and a tooth for a tooth) หรือข่มขู่ยับยั้ ง (Deterrence) เป็นหลัก           

โดยการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมประเภทนี้ต้องการน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรง

และสาสมจนเกิดความยุติธรรมกับความผิดที่ตนได้กระท า55 การลงโทษอันเป็นปลายทางของการด าเนินการใน

กระบวนการยุติธรรมที่ด ารงอยู่ภายใต้หลักการนี้จึงมีการใช้วิธีการที่รุนแรง เช่น การประหารชีวิต การทรมาน

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากแนวคิดการแก้แค้นทดแทนเชื่อว่า ผู้กระท าความผิดมีเจตจ านงเสรี 

                                                        
52 ปพนธีร์ ธีระพันธ์.  (2560, มกราคม-มิถุนายน).  “ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา.”  วารสารปาริชาต, 30, 1. หน้า 35-50. 
53 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ก.  เล่มเดิม.  หน้า 33-37. 
54 Raneta Lawson Mack.  (1999).  A Layperson's Guide to Criminal Law.  London: Greenwood Press.  pp.9-10. 
55 สหธน รัตนไพจิตร.  (2527).  ความประสงค์ของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญาและ

ประมวลกฎหมายอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   หน้า 33-34. 
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(Free Will) ในการคิด ตัดสินใจ และลงมือกระท าภายใต้เหตุผลของตนเอง เมื่อตนเองลงมือกระท าการใด ๆ 

ไปและการกระท านั้นฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้กระท าจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนอย่างเต็มที่ โดยการรับ

การลงโทษที่สาสมก็เป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว 

  แม้ว่าในยุคต่อมาแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปจะไม่ได้เน้นการแก้แค้น

ทดแทนเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับการผสมผสานของแนวคิดข่มขู่ยับยั้งมาด้วย ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า 

การลงโทษจะช่วยให้ผู้กระท าความผิดและบุคคลอ่ืน ๆ เห็นตัวอย่าง และเกิดความเกรงกลัวต่อโทษจนไม่กล้า

กระท าความผิด เช่น การลงโทษประหารชีวิตจะเป็นการยับยั้งไม่ให้บุคคลอ่ืน ๆ กระท าความผิดอีก ทั้งนี้

แนวความคิดนี้เชื่อว่า ความสุขสบายและการหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานคือสิ่งที่มนุษย์ปรารถนา ดังนั้นการถูก

ลงโทษตามที่ตนเองเห็นจากการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งก่อนให้เกิดความทุข์ทรมานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควร

กระท า56 นอกจากนี้การลงโทษตามแนวคิดนี้จะต้องได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด รวมทั้งจะต้องกระท าใน

สถานที่เปิดเผยหรือต้องให้สาธารณชนรับรู้ได้อีกด้วย 

  แนวคิดของการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาโดยใช้การศึกษาถึงเหตุและผลทางด้าน

วิทยาศาสตร์ แนวคิดนี้มองว่าการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนหรือข่มขู่ยับยั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง             

ทั้งยังไม่ใช่การแก้ปัญหาจากต้นเหตุของการฝ่าฝืนกฎหมายที่แท้จริง แนวคิดของการแก้ไขฟ้ืนฟูจึงให้

ความส าคัญกับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการกระท าความผิด ภายใต้การมุ่งศึกษาและท าความเข้าใจตัว

ผู้กระท าความผิดและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน                   

ต่อกฎหมาย โดยไม่เน้นการลงโทษให้สาสมกับความผิด นอกจากนี้แนวคิดของการแก้ไขฟ้ืนฟูยังเน้นการรักษา

อนาคตของผู้กระท าความผิด ซึ่งต้องการให้ผู้กระท าความผิดสามารถกลับเข้าใช้ชีวิตในสังคมปกติได้หลังจากมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอีกด้วย57 58 

 

 

                                                        
56 อัจฉรียา ชูตินันท์ ข.  (2557).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์คร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 131. 
57 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.  (ม.ป.ป.).  ทฤษฎีการลงโทษ.  สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2560, จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/ 

upload/41716_6.pdf 
58 Leam A. Craig, Theresa A. Gannon, and Louise Dixon.  (2013).  What Works in Offender Rehabilitation:                       
An Evidence-Based Approach to Assessment and Treatment.  Canada: John Wiley & Sons.  p.6. 

http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/
http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/%20upload/
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 2.2.2  แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟูที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน

ประเทศไทย 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้น

มาล้วนด ารงอยู่ภายใต้แนวคิดของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น หลักฐานที่

ปรากฏเป็นรูปธรรมได้แก่บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายที่แยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปทั้งสามรุ่น ดังนี้ 

  กฎหมายรุ่นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 46 บัญญัติ

ว่า “ในการที่ศาลจะพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น

ความผิด ให้ศาลค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก ซึ่งควรจะได้รับการฝึก อบรม สั่งสอน และสงเคราะห์

ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ 

สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือใช้วิธีการให้

เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่องแม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าผิดร่วมกัน” 

  กฎหมายรุ่นที่สอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 82 บัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชน

กระท าความผิด ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก

หรือเยาวชนซึ่งควรจะไดรับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะ

ลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กหรือ

เยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนให้

เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิด

ร่วมกัน” 

  กฎหมายรุ่นที่สามซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 119 บัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษา

คดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้

กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพ

ร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้
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วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่องแม้เด็กหรือ

เยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน” 

  โดยสรุป เนื้อความของกฎหมายทั้งสามฉบับข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์อันชัดแจ้งของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย โดยเน้นไปที่การให้โอกาสเด็กและ

เยาวชนผู้กระท าความผิด รวมทั้งยังต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

อันจะเป็นการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้แนวคิดการแก้ไขฟ้ืนฟูข้างต้นยัง

ประสงค์ท่ีจะไม่ให้ผู้กระท าความผิดถูกตีตรา (Label) จากกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่าง ๆ อีกด้วย59 

 

2.3  แนวคิดการมีส่วนร่วม 

  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในทางการบริหารหรือทางการปกครองมีมา

เป็นเวลานานในต่างประเทศ แต่ช่วงเวลาไม่นานมานี้แนวคิดการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ขยายมาสู่ประเทศไทย 

ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยในปัจจุบันตื่นตัวและให้ความสนใจต่อหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังว่าการด าเนินการ

อย่างมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐ อันเป็นไปตามแนวคิดการบริหารภาครัฐ

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย

การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ 

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท างาน และร่วมรับผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงร่วมตรวจสอบเพ่ือสร้างความโปร่งใสและ

เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบัน

ประเทศไทยได้น าหลักการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ มาบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ60  

 2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม หน่วยงานและบุคคลผู้มีบทบาททางด้านการพัฒนาสังคม รวมถึง

นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้หลากหลาย ดังนี้ 

                                                        
59 Gwen Robinson, and Iain D Crow.  (2009).  Offender Rehabilitation: Theory, Research and Practice.  London:      
SAGE Publications Ltd.  p.6. 
60 สิทธิโชค เดชภิบาล.  (2554).  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน: 
ศึกษาเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต.  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
หน้า 8-28. 



34 

 
  Erwin William กล่าวว่า การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาของตนเอง โดยเน้นการเข้ามา

เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ซึ่งรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนใน

การแก้ปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง61 

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Children’s Fund) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในฐานะที่ เป็น

กระบวนการในการพัฒนาว่าคือ การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในกระบวนตัดสินใจ

เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคม จัดทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นการปฏิบัติตามแผนการหรือ

โครงการต่าง ๆ โดยความสมัครใจ62 

  Peter Oakley and David Marsden กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองและเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ว่า 

การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ การให้ประชาชนเข้าร่วมกับกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการด าเนินการ

ของโครงการ ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้น63 

  ไพรัตน์ เตชะรินทร์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม 

ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 

และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง

ร่วมกัน เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ64 

   (1) ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

   (2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 

                                                        
61 Erwin William.  (1976).  Participation Management: Concept Theory and Implemention.  Atlanta: Georgia State 
University.  pp.17-20. อ้างถึงใน แชน ชื่นศิวา.  (2538).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมในชนบท ศึกษาเฉพาะ
กรณีอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ.  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 8. 
62 WHO and UNICEF.  (1978).  Report of the International Conference on Primary Health Care.  New York: N.P.Press.  p.41. 
63 นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา.  (2533).  แนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.  หน้า 17-20. 
64 ไพรัตน์ เตชะรินทร์.  (2525).  ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดีแอนด์เอส.  หน้า 6-7. 
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   (3) ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและสนอง

ความต้องการของชุมชน 

   (4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   (5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงในระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

   (7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

   (8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรม             

ที่ได้ท าไว้จากบุคคลภายนอกหรือองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

  อคิน รพีพัฒน์ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างซึ่งไม่ใช่การก าหนดจากภายนอก

แล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดเอง ซึ่งอาจแบ่งการ

มีส่วนร่วมออกได้ 5 ขั้นตอน คือ65 

   (1) การร่วมในการค้นหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

   (2) การร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา 

   (3) การร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา 

   (4) การร่วมในการด าเนินตามแผน 

   (5) การร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และปัจจัยที่มีส่วนท าให้

เกิดผลส าเร็จ 

  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการคิดริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อตัว

ประชาชนเอง โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความ

ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และ

พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันก็ยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามี

โอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง66 

                                                        
65 อคิน ระพีพัฒน์, ม.ร.ว.  (2527).  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา
การพิมพ์.  หน้า 320. 
66 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.  (2526).  หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยอนุเคราะห์ไทย.  หน้า 20. 
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  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ 

(Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของ

การเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น รวมทั้งท าให้เกิดความรู้สึก

ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย67 

  อรทัย ก๊กผล ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมเติมว่า การมีส่วนร่วมจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง โดยในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยที่

ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ้นตาม

ไปด้วย ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันจึงหมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเปิดให้ประชาชนเข้า

ไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของ

ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้

ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยหลักการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วม

ครั้งเดียว ซึ่งมกีระบวนการดังนี้ 

   (1) การสร้างหรือมีจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

   (2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่ เป็นปัญหาของชุมชนมีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาและเป้าหมายอย่างไร รวมถึงควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

   (3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกัน

อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา  

   (4) ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้

ความสามารถของตนเอง 

   (5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวส าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมาย 

                                                        
67 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ก.  (2527).  กลวิธ ีแนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.  หน้า 183. 
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   (6) ร่วมรับผลประโยชน์ เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็ นความสุขสบาย 

ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

  ทั้งนี้ ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไข

หรือหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ  

  (1) การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ  

  (2) กระบวนการมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค  

  (3) การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพและอิสรภาพ โดยการมีส่วนร่วมต้องไม่เกิดจาก

การบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า 

  กล่าวโดยสรุป จากค านิยามทั้งหมดข้างต้น คณะผู้วิจัยค้นพบสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นการด าเนินงานต่าง ๆ ว่าจะต้องเกิดขึ้นจาก

จิตส านึกของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มใจเต็มก าลังตามความรู้ความสามารถของตนเอง

ในการเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการร่วมกันนั้นอาจอยู่ในรูปของการวางแผน การด าเนินการ การ

ติดตามประเมินผล รวมถึงการรับประโยชน์ในท้ายที่สุดร่วมกัน  

 2.3.2  เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม ประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

หรือไม่นั้น วางอยู่บนเงื่อนไขหลายประการ นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้  

  John M. Cohen และ Norman Uphoff ได้เสนอว่า บริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมของการมีส่วน

ร่วมประกอบด้วย68 

   (1) ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากรที่

ต้องการ ลักษณะประโยชน์ที่จะได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการ การเข้าถึงการ

บริหารจัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 

                                                        
68 John M. Cohen, and Norman Uphoff.  (1977).  Rural Development Participation: Concepts and Measures for 
Project Design, Implementation and Evaluation.  New York: Cornell University. อ้างถึงใน อรอนงค์ ธรรมกุล.  (2539).                 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ.  เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  หน้า 19. 
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   (2) สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรม อันได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 

  องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เสนอเงื่อนไขเบื้องต้นของการมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ 

คือ69 

   (1) รัฐบาลต้องมีการยอมรับในแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนในเบื้องต้น และได้

บรรจุหลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล  

   (2) ประชาชนต้องมีพ้ืนฐานองค์กรประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับ

กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลอื่น ๆ ได้ 

   (3) ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพ่ือก าหนด

กิจกรรมของตนเอง 

   (4) ชุมชนต้องมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะหลักการและ

ปรัชญาของการพัฒนาเทคนิค วิธีการในการจัดสรรทรัพยากร และความรู้ทางการบริหาร 

   (5) ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านสิ่งของและความคิด เทคนิคที่จ าเป็น โดยเฉพาะ

ในระยะแรกของการมีส่วนร่วม 

  อนุภาพ ถิรลาภ กล่าวว่า เงื่อนไขขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา มี  

4 ประการ คือ70 

   (1) ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีศักยภาพที่

จะเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ 

วางแผน จัดการ ตลอดจนบริหารองค์กรและใช้ทรัพยากรในที่สุด 

   (2) ประชาชนต้องมีความพร้อมที่จะเข้ามีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมี ฐานะ

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ด ีและมีลักษณะทางกายภาพที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

                                                        
69 United Nation.  (1981).  Popular Participation in Decision Making For Development.  New York: United Notwess 
Publication. อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร.  (2550).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า 35. 
70 อนุภาพ ถิรลาภ.  (2528).  การวิเคราะห์เชิงสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.                       
หน้า 21-22. 
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   (3) ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความเต็มใจ 

เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นการมีส่วนร่วมโดยการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วมโดยที่ประชาชน

ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม 

   (4) ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่จะเข้าร่วมบนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจให้แก่

ประชาชนในการตัดสินใจและก าหนดกิจกรรมพัฒนาที่ต้องการในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาส

และความเป็นไปได้ท่ีจะจัดการด้วยตนเองในระบบพื้นฐานทางการเมืองเป็นส าคัญ 

  อย่างไรก็ตาม วุฒิสาร ตันไชย มองว่ามีเงื่อนไขบางประการที่อาจท าให้ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วม

เท่าท่ีควร กล่าวคือ71 

   (1) ทัศนะของประชาชนที่มีต่อการเมือง ซึ่งคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ตอบสนอง

ความต้องการของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการมองการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 

   (2) ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่นและความเป็นท้องถิ่น กล่าวคือ คนไทยขาด

ความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น ไม่สนใจติดตามตรวจสอบหรือก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่

ตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า 

   (3) วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นที่เน้นการประนีประนอม เพราะมีความสัมพันธ์

ในเครือญาตแิละมิตร รวมถึงมีความเกรงใจสูง  

   (4) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ ประชาชนขาด

ความรู้ที่แท้จริง ท าให้ถูกชี้น าและขาดอิสระในการตัดสินใจ 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศซึ่งได้กล่าวถึง

แล้ว จะพบว่าเงื่อนไขของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนนั้นจะต้องเกิดจากความ

พร้อม ความเต็มใจ ความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และมีความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง 

 2.3.3  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ส าหรับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ             

มีนักวิชาการและผู้ที่เคยท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมกล่าวถึง ดังนี้ 

  เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันเข้ามาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน ดังนี้72 

                                                        
71 วุฒิสาร ตันไชย.  (2545).  การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส.  หน้า 105-112. 
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   (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

   (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 

   (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

   (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

  ไพรัตน์ เตชะรินทร์ กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

นโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 7 ประการ คือ73 

   (1) ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 

   (2) ร่วมคิดหรือสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาขององค์ กรเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสนองความต้องการขององค์กร 

   (3) ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ไขและสนองความ

ต้องการขององค์กร 

   (4) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   (5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (6) ร่วมการลงทุนโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 

   (7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

  อคิน ระพีพัฒน์ ได้แบ่งขั้นตอนในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ74 

   (1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 

   (2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 

   (3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 

   (4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

                                                                                                                                                                            
72 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  (2527).  การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบทในการบริหารงานพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์              
โอเดียนสโตร์.  หน้า 272-273. 
73 ไพรัตน์ เตชะรินทร์.  เล่มเดิม.  หน้า 7. 
74 อคิน ระพีพัฒน์, ม.ร.ว.  เล่มเดิม.  หน้า 320. 
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  โดยสรุป ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมนั้นเริ่มตั้งแต่การเข้ามาร่วมคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับชุมชนของตนเอง วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน หาวิธีการแก้ไขปัญหา เข้าร่วมแก้ไขปัญหาตามโครงการ

ที่ก าหนด และติดตามประเมินผลงานที่เกิดข้ึน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคต 

 2.3.4  รูปแบบของการมีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

  องค์การสหประชาชาติ ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ คือ75 

   (1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง การมีส่วนร่วมรูปแบบนี้เป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือ

การรวมตัวกันขึ้นเองเพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก

ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

   (2) การมีส่วนร่วมแบบชักน า การมีส่วนร่วมรูปแบบนี้เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความ

เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

   (3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนร่วมอยู่ภายใต้การจัดการโดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถูกบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่ผลนั้นไม่ยืนยาว และ

จะก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ ตามมา เช่น จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด เป็นต้น 

  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์

ของชุมชนไว้ ดังนี้76 

   (1) การมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดยประชาชน 

(Inclusive Organization) เช่น การรวมกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ เป็นต้น 

   (2) การมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน 

(Representative Organization) เช่น กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน เป็นต้น 

   (3) การมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาส (Open Participation) โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทน

ของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่เชิญชวนหรือเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกเวลา เป็นต้น 

  โดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นอาจถูกจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การมีส่วน

ร่วมโดยความสมัครใจซึ่งประชาชนจะร่วมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และการมีส่วนร่วมโดยมีบุคคลอ่ืนมา           

ชักจูงและบังคับ 

                                                        
75 สิริพัฒน์ ลาภจิตร.  เล่มเดิม.  หน้า 31.   
76 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ ข.  (2527).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.  หน้า 179. 
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 2.3.5  กระบวนการของการมีส่วนร่วม  

  องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินกิจกรรมไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้77 

   (1) การวางแผน ในขั้นตอนนี้ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับ

ความส าคัญ ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล โดยใช้การตัดสินใจด้วย

ตนเอง 

   (2) การด าเนินกิจกรรม ในขั้นตอนนี้ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการและ

บริหารการใช้ทรัพยากร รวมถึงมีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

   (3) การใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนนี้ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคมไปในตัว 

   (4) การได้รับประโยชน์ ในขั้นตอนนี้ประชาชนจะต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จาก

ชุมชนบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัว ต่อสังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ 

 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนามี 4 ขั้นตอน ดังนี้78 

  (1) การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

  (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ 

  (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุน ร่วมกันตัดสินใจ และปฏิบัติงาน  

  (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นว่า ประชาชนอาจเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นได้ 5 ลักษณะ คือ79 

  (1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข  

  (2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 

  (3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 

  (4) การได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

  (5) ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 

                                                        
77 WHO and UNICEF.  Op.cit.  p.41. 
78 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.  เล่มเดิม.  หน้า 272-273. 
79 สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต.  (2534).  แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเมืองท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  หน้า 43-44. 
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 โดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การค้นหาสาเหตุของปัญหา             

การวางแผนก าหนดทิศทางในการแก้ปัญหา การร่วมตัดสินใจและปฏิบัติงาน และการติดตามและประเมินผล 

 2.3.6  แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วม  

 สมลักษณา ไชยเสริฐ แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 ด้านหลัก คือ    

ด้านประชาชน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ประชาชนที่

เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุน            

ท าประโยชน์ ในเรื่องต่าง ๆ ตั้ งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด า เนินการ ร่วมรับผลประโยชน์  และ                  

ร่วมประเมินผล เพ่ือให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย โดยแนวทางการจัด               

การมีส่วนร่วมมีสาระส าคัญดังนี้80 

  (1) การรับรู้ (Perception) การมีส่วนร่วมเกิดจากการสร้างส านึกให้ทั้งภาครัฐและ

ประชาชนมีความตระหนัก รับรู้ ยอมรับในสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย โดยภาครัฐ เจ้าหน้าที่

ของรัฐ จะต้องสร้างส านึกใหม่ว่ากิจการที่ตนรับผิดชอบไม่ใช่รัฐกิจหรือกิจการของรัฐที่ตนเท่านั้นมีสิทธิตัดสินใจ 

แต่เป็นสาธารณกิจที่สาธารณชนชอบที่จะมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมกระท าหรือตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ไม่ปรับทัศนคติให้ได้เช่นนี้ก็จะต้องเผชิญกับสภาวะที่อาจเกิดข้อขัดแย้งกับประชาชนกลุ่มที่ต้องการมีส่วนร่วม

ได้ ในขณะเดียวกันภาคประชาชนพึงต้องเข้าใจว่าตนและผู้อื่นต่างก็มีสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมเสมอกันตามหลัก

ความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับการรอมชอมและประสานประโยชน์ มิฉะนั้นความ

แตกต่างในผลประโยชน์และจุดยืนจะน าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในที่สุด 

  (2) ทัศนคติ (Attitude) การมีส่วนร่วมจะต้องเกิดการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติ

ของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั้งสองฝ่ายให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ 

ภาครัฐจะต้องเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมเพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น เพ่ือ

การได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดท่ีหลากหลาย เป็นต้น รวมทั้งบุคลากรภาครัฐผู้รับผิดชอบด้านการมีส่วน

ร่วมจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและต่อกระบวนการมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงบทบาท และค่านิยม 

ตลอดจนต้องมีความอดทนในการท างานกับประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องท า

อย่างต่อเนื่อง และมีความจริงใจต่อประชาชน ในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็จะต้องมีท่าทีที่ เข้าใจ

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและต่อ

                                                        
80 สมลักษณา ไชยเสริฐ พ.ต.อ.หญิง.  (2549).  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.  หน้า 142-149. 
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เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ อันจะท าให้

เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และจะส่งผลให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น หากทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมและต่อกันแล้วความร่วมมือก็จะพัฒนา

ได้ดียิ่งขึ้น 

  (3) การเป็นตัวแทน (Representation) การมีส่วนร่วมอาศัยการสรรหาและคัดเลือก

ตัวแทนซึ่งจะต้องค านึงถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมี

ตัวแทนเข้าไปร่วมด้วย จะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิดความเป็นธรรมขึ้น รวมทั้งจะต้อง

ค านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ต้องการด้วย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะและ

ความสามารถที่ เกื้อหนุนกัน ความสอดคล้องของเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร                 

การตอบสนองซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ ความมั่นคงด้านการเงิน ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น 

เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มท่ีเป็นตัวแทนจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดยมีที่มาจากกลุ่มท้ังหลายหรือผู้มีส่วนได้เสีย  

  (4) ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) การมีส่วนร่วมต้องสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจและ

มีความจริงใจในการเข้าร่วม ซึ่งสิ่งที่จะได้ตามมาคือความเชื่อมั่นและไว้วางใจในองค์กร โดยการสร้างความ

เชื่อมั่นและไว้วางใจกันนั้นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ก าหนดให้เป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

การสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ความไว้วางใจกันและกัน เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการมี

ส่วนร่วม การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจอาจท าได้โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยความตรงไปตรงมาและครบถ้วน รวมทั้งต้องมีการ

ติดต่อระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ และท าอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในองค์กร  

  (5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information-sharing) การมีส่วนร่วมต้องการการ

สร้างกลไกเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารทั้ง

ด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง ได้ถูกแสดงออกมาอย่างหลากหลาย

และสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้การวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหามีความหลากหลายและ

ตรงกับความต้องการ ท าให้การตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินไปได้อย่างรอบรู้ 

รอบคอบ และรอบด้านยิ่งขึ้น โดยการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี

ความรู้และมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องที่ตนต้องการมีส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะ

เป็นของหน่วยงานที่เป็นผู้ริเริ่มนโยบาย บางส่วนเกิดจากการศึกษาของนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน 
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ดังนั้น ประชาชนที่สนใจการมีส่วนร่วมกับนโยบายต่าง ๆ อาจไปขอความร่วมมือและข้อมูลจากบุคคลและ

องค์กรเหล่านั้น 

  (6) ฉันทามติ (Consensus) การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างฉันทามติโดยการให้ประชาชนและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกันบนพ้ืนฐานของสันติวิธีที่เป็นที่

ยอมรับหรือเป็นฉันทามติของประชาสังคม ซึ่งทุกคนยินยอมเห็นพ้องต้องกันในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ

มีส่วนร่วม โดยเสาหลักของการมีส่วนร่วมที่ดีก็คือการที่ประชาชนสามารถท่ีจะร่วมมือกัน ลดความขัดแย้ง และ

สร้างข้อตกลงที่มั่นคงยืนยาว แม้ว่าอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันก็ตาม ก็ต้องสามารถที่จะปรับความเห็น

เหล่านั้นโดยการเจรจาหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้อย่างสันติเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่เห็นพ้องร่วมกันได้ 

  (7) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การมีส่วนร่วมต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร 

กล่าวคือ จะต้องจัดกิจกรรมที่ท าให้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของกันและกัน

ซึ่ งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) การสร้างปฏิสัมพันธ์นี้ จะก่อให้ เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และจะน าไปสู่การลดอคติที่มีต่อกัน สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นกลไกที่จะช่วยป้องกัน

ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือหากเป็นกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นกลไกที่ช่วยบรรเทาความ

ขัดแย้งให้ลดระดับความรุนแรงลงได้ การมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนประสงค์ที่

จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน  

  (8) ความประสงค์หรือความมุ่งหมาย (Purpose) ในกระบวนการของการมีส่วนร่วมต้อง

ก าหนดความประสงค์หรือความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้า

ร่วมหรือไม่ การก าหนดปลายทางที่ชัดเจนจะน าทางให้สมาชิกผู้เข้าร่วมได้เข้าใจตรงกันและเดินไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกภาพทางความคิด เอกภาพในการด าเนินกิจกรรม และความเข้มแข็ง

ขององค์กร นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีกิจกรรมเป้าหมายในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม โดยต้องระบุ

ลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบ ลักษณะและขั้นตอนอย่างไร เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

และสามารถเข้าร่วมในข้ันตอนใดได้บ้าง 

  (9) การประเมินผล (Appraisal) การมีส่วนร่วมต้องมีระบบการประเมินผลรวมอยู่ด้วย 

เนื่องจากการประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด              

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และขจัดทัศนคติส่วนตัวออกได้มากที่สุดจะเป็นปัจจัยน าเข้า

ในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือน าปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไข
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และพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลงาน 

(Performance Appraisal) จึงต้องเริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมควบคุม ร่วมติดตาม ร่วมประเมินผล ร่วมบ ารุงรักษา

โครงการ และกิจกรรมที่จัดท าไว้ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

  (10) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนมี

โอกาสตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจส าหรับการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการด าเนินการ ลดการทุจริตและข้อผิดพลาดของนโยบายและแผนของโครงการลงได้โดยการสร้าง

ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร ซึ่งความโปร่งใสดังกล่าวยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประกอบด้วยความไว้วางใจ การเปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และกระบวนการ

ตรวจสอบ 

  (11)  ความเป็นอิสระ (Independence) การมีส่วนร่วมจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย

โดยการให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สมาชิกทุกคนมีอิสระทางความคิด การที่สมาชิกมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งหลักการและ

เงื่อนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมประการหนึ่งคือ ความเป็นอิสระ ดังนั้น การบังคับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ เช่น 

การคุกคาม การระดม การว่าจ้างและให้ประโยชน์อื่นใด จึงไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

  (12) ความต่อเนื่อง (Onward-doing) การมีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และ

ความคิดใหม่ ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภาครัฐจะต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมและเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมด้วยการให้ความรู้และ

สร้างความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันอย่างต่อเนื่อง โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญอันจะท าให้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซ่ึงในท้ายที่สุดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม รวมทั้งจะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะ

เป็นไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม 

  (13) เครือข่าย (Network) การมีส่วนร่วมจะต้องส่งเสริมให้มีการผนึกก าลังร่วมกันของทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชนในลักษณะเครือข่ายทีเ่ป็นหนึ่งเดียว และต้องเป็นไปเพ่ือสร้างผลประโยชน์ในเชิงการ

ท างานร่วมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน โดยอาศัยความร่วมมือกัน ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือจะต้อง

เกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก โดยเครือข่ายความร่วมมือนั้นจ าเป็นต้องมี
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ตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพ่ือก่อตัวและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น เครือข่ายการมีส่วน

ร่วมจึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มประชาชน และกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน  

โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในแนวราบขององค์กรการมีส่วนร่วมและชุมชน รวมทั้งเป็น

กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วม

ในการท างานของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนและปัญหาส่วนรวมในชุมชน ซึ่งการด าเนินงาน

ของเครือข่ายจะน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้าง

ส านึกเพ่ือให้ภาครัฐและประชาชนรับรู้ปัญหาประกอบกับการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติให้มีทัศนคติท่ีดี

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน หลังจากนั้นจึงสรรหาตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพ่ือจะได้ประสานประโยชน์ให้                

ลงตัว และสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจ รวมถึงมีความจริงใจในการเข้าร่วม สามารถท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกันได้ สร้างฉันทามติร่วมกัน โดยภายในองค์กรจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร การท า

กิจกรรมใด ๆ จะต้องก าหนดความประสงค์หรือความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน และต้องมีระบบ

ประเมินผลจากกระบวนการของการมีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงกลไกการท างานให้เกิดความโปร่งใส            

มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน และที่ส าคัญต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงจะต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือผนึกก าลังร่วมกัน ท างานร่วมกัน รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

2.3.7  ระดับการมีส่วนร่วม 

 การน าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าความเข้าใจก่อนว่าการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายระดับ ดังนั้น

เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนและสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท าความ

เข้าใจในเรื่องระดับการมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญ โดยนักวิชาการหลายท่านเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วม แต่ใน

ส่วนนี้คณะผู้วิจัยขอยกตัวแบบที่ส าคัญของ Arnstein และสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังนี้ 

 ตัวแบบชั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของ Arnstein (Ladder of Citizen Participation) 

เป็นตัวแบบที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยถูกน าเสนอตั้งแต่ ค.ศ. 1969 ซึ่งแบ่งบันไดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนออกเป็น 8 ชั้น ประกอบด้วย 

  (1) ขั้นการควบคุม (Manipulation) 
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  (2) ขั้นการรักษา (Therapy) 

  (3) ขั้นการให้ข้อมูล (Informing) 

  (4) ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 

  (5) ขัน้การปรึกษาหารือ (Placation) 

  (6) ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

  (7) ขั้นมอบหมายอ านาจ (Delegated Power)  

  (8) ขั้นอ านาจพลเมือง (Citizen Control) 

 จากระดับการมีส่วนร่วมข้างต้น ระดับขั้นที่สูงขึ้นสะท้อนอ านาจของประชาชนที่มากขึ้น โดย 

Arnstein กล่าวว่า ขั้นบันไดที่ หนึ่ งและสองถือว่ายังไม่ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเลย  (Non-

participation) ส่วนขั้นทีส่ามถึงข้ันที่ห้า เรียกว่า Tokenism หมายถึง ประชาชนมีโอกาสในการให้ข้อมูลความ

คิดเห็น แต่ยังไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ ขั้นหกถึงขั้นที่แปด ถือว่าประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจหรือที่

เรียกว่า Citizen  Power ตัวแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในระดับเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) จึง

จะเป็นจุดเริ่มของบทบาทและอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ส าหรับตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถูกน าเสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (International Association of Public Participation) นั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับหลักการของ Arnstein ข้างต้น กล่าวคือ ยิ่งระดับสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอ านาจและอิทธิพลของ

ประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจมากข้ึนด้วย โดยอธิบายได้ดังนี้ 

  (1) การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การมีส่วนร่วมระดับนี้เป็นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด ประชาชนมีบทบาทน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน แม้ว่า

ในยุคปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบอาจถูกกล่าวว่าเป็น

การสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จ าเป็นต้องตระหนักว่าไม่ว่าจะเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญมาก โดยการให้ข้อมูล

ข่าวสารนี้ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูลในลักษณะประชาสัมพันธ์ให้มองแต่ด้านดีเท่านั้น แต่ต้องเป็นการให้ข้อเท็จจริง

ที่ครอบคลุมและเพียงพอ เพ่ือท าให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 

  (2) การมีส่วนร่วมในระดับการรับฟังความคิดเห็น (Consult) การมีส่วนร่วมระดับนี้เป็น

ลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการ

ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมระดับนี้ประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่การตัดสินใจยังเป็นบทบาทของ
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หน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมระดับนี้ มีเทคนิค เช่น การส ารวจความคิดเห็นและการประชุมสาธารณะ           

เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายส่วนใหญ่มักก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน             

อย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

  (3) การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) การมีส่วนร่วมระดับนี้ เป็น

ลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความ

คิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับ

การมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวร

มากกว่า นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นนี้อ านาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น โดยตัวอย่าง

เทคนิคการมีส่วนร่วมที่ใช้มาก เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการและการตั้งคณะท างานภาคประชาชน เป็นต้น 

  (4) การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้บทบาทของ

ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 

ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนถูกสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน เป็นต้น ผลการตัดสินใจที่ออกมา

เป็นผลการตัดสินใจร่วมกันที่เชื่อว่าน่าจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะประชาชนหรือ

ตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมตัดสินใจด้วย ไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ 

  (5) การมีส่วนร่วมในระดับการเสริมอ านาจให้ประชาชน (Empower) การมีส่วนร่วมระดับ

นี้เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับที่สูงสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองและหน่วยงาน

ภาครัฐจะด าเนินการตามผลของการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ

หรือสภาเมือง เป็นต้น การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจของหน่วยงานภาครัฐในการ

ยอมรับอ านาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับนี้หน่วยงานภาครัฐ

ต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น การให้ข้อมูลที่

ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมสร้างทักษะให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มี

คุณภาพ เป็นต้น การใช้การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของประชาชนในระดับสูงสุด 

  ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้นเป็นตัวแบบในการออกแบบกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากตัวแบบแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนช่วยให้เห็นความแตกต่างแต่ละระดับ 
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รวมถึงมีการใช้ภาษาทางบวก เช่น การมีส่วนร่วมขั้นสูงสุดใช้ศัพท์ว่าขั้นการเสริมอ านาจ ไม่ใช่การควบคุมโดย

ประชาชน ซึ่งหัวใจของการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวแบบใด ก็มักจะสะท้อนอ านาจและ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐและประชาชน81 

2.3.8  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  

 การมีส่วนร่วมมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้82 

  1) เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความคิดเห็นต่าง ๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้

เกิดทางเลือกใหม่ ท าให้การตัดสินใจได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบกับประชาชน

โดยตรง 

  2) ลดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจได้รับการยอมรับโดยประชาชน

เพราะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น รับทราบข้อมูลและค าอธิบายต่าง ๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ            

เหตุเหล่านี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน             

มีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา แต่เมื่อประชาชนยอมรับ การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้น ซึ่งในทาง

ปฏิบัติจะเห็นว่าโครงการของรัฐที่เร่งการตัดสินใจหรือถูกปกปิด เมื่อประชาชนทราบภายหลังอาจเกิด                   

การต่อต้าน และในบางโครงการน าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้อีกด้วย  

  3) สร้างฉันทามติ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การสร้างฉันทามติอาจเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุที่

สังคมเปลี่ยนไปเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด กลไกที่ช่วยให้ความ

แตกต่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนก็คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในทางทฤษฎีมีความเชื่อว่าการมี

ส่วนร่วมของประชาชนช่วยป้องกันความขัดแย้งได้ แต่ในทางปฏิบัติสังคมไทยที่ผ่านมาภาครัฐมักด าเนินการ

ตัดสินใจไปก่อน เมื่อประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งอาจสายเกินไป 

เพราะเมื่อเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นแล้วจ าเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน ดังนั้น การมีส่วน

                                                        
81 อรทัย ก๊กผล.  (2552).  คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับนักบริหารท้องถิ่น.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  หน้า 19-28. 
82 สุทธนู ศรีไสย์ และคณะ.  (2545).  ปัญหาการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจ าปี 
2545 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการศึกษาภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงาน
การวิจัย.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. อ้างถึงใน สิทธิโชค เดชภิบาล.  (2554).  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน : ศึกษาเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารจัดการสาธารณะ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 27-28. 
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ร่วมของประชาชนที่กระท าตั้งแต่ต้นจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความชอบธรรมในการตัดสินใจ

ของรัฐได ้

  4) ร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนน าสิ่งที่

ตัดสินใจไปปฏิบัติ และเมื่อประสบความส าเร็จจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

  5) ช่วยท าให้ผู้ใช้อ านาจรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้

ผู้ใช้อ านาจรัฐเกิดความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน รวมถึงสร้างความรู้สึกว่าหน่วยงานของ

รัฐไม่ใช่เป็นของตนเท่านั้น นอกจากนี้ ด้วยความใกล้ชิด ผู้ใช้อ านาจรัฐจะให้ความส าคัญต่อความรู้สึกห่วงกังวล

ของประชาชนและเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 

  6) ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้น าชุมชน 

  7) ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิมต้นทุน

ทางสังคมและช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลัก

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน 

 2.4.1  ความเป็นมาของแนวคิดยุติธรรมชุมชน 

  ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) เป็นค าที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการด้านกฎหมาย

โดยเฉพาะในยุคที่กระบวนการยุติธรรมรูปแบบปกติซึ่งรัฐเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลักประสบปัญหาอย่างมาก 

โดยยุติธรรมชุมชนส่งเสริมและให้โอกาสกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อาชญากรรม83 ซึ่งรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน (Community Crime Prevention)84 ต ารวจ

ชมุชน (Community Policing)85 การป้องกันโดยชุมชน (Community Defense)86 การด าเนินคดีโดยชุมชน 

                                                        
83 David R. Karp, and Todd R. Clear.  (2000).  Community Justice: A Conceptual Framework.  Washington, DC: United 
States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.  p.324. 
84 Susan F. Bennett.  (1998).  Community Organizations and Crime.  Maryland: Rowman & Littlefield.  pp.73-74. 
85 Richard Wortley, and Lorraine Mazerolle.  (2011).  Environmental Criminology and Crime Analysis.  New York: 
McGraw-Hill.  p.221. 
86 Christopher Stone.  (1996).  Community Defense and the challenge of community justice. National Institute of 
Justice Journal, 231.  pp.41-45. 
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(Community Prosecution)87 ศาลชุมชน (Community Court)88 และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ (Restorative Justice)89 ซึ่งอาจสรุปได้เบื้องต้นว่า ยุติธรรมชุมชนคือการด าเนินการใด ๆ ซึ่ง

กระท าโดยระดับชุมชนนั่นเอง (Community Level) 

  ยุติธรรมชุมชนให้ความส าคัญกับการการป้องกันอาชญากรรมรวมถึงการอ านวยความยุติธรรมโดย

วิธีการที่แตกต่างไปจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุณภาพชีวิต

และสังคมที่ดีขึ้น ยุติธรรมชุมชนมีรากฐานมาจากการกระท าของประชาชน องค์กรในชุมชน และกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งใช้ควบคุมอาชญากรรมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยยุติธรรมชุมชนเน้นผล

ปลายทางที่จะเกิดขึ้นในระดับชุมชน จึงอาจกล่าวได้ว่ายุติธรรมชุมชนเป็นความร่วมมือที่อยู่ระหว่าง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและชุมชนโดยมีกิจกรรมหรือการด าเนินการทั้งที่เป็นลักษณะโดยตรงและโดย

อ้อมเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม90 

  นอกจากนี้ ยุติธรรมชุมชนยังให้ความส าคัญกับเหยื่ออาชญากรรม (Victim) เช่นเดียวกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และให้ความส าคัญกับวิธีการลงโทษผู้กระท าความผิดซึ่งต้องมุ่งชดเชย

ความเสียหายให้กับเหยื่อและซ่อมแซมชุมชน โดยวิธีการดังกล่าวเป็นปรัชญาส าคัญของยุติธรรมชุมชน แม้ว่า

ยุติธรรมชุมชนจะปฏิเสธการลงโทษท านองเดียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แต่ขอบเขตของ

ยุติธรรมชุมชนมีความหมายกว้างกว่าการให้ความส าคัญกับเหยื่อและการฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ในชุมชนหรือสังคมภายหลังจากที่อาชญากรรมเกิดขึ้นแล้ว โดยขอบเขตของยุติธรรมชุมชนยังได้ขยายความไป

ถึงการป้องกันอาชญากรรมและการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าความผิดอีกด้วย 

 2.4.2  ความหมายของยุติธรรมชุมชน91 

  David R. Karp ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยา และ Todd R. Clear ศาตราจารย์ด้านกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชนมีความแตกต่างไปจากการอ านวยความยุติธรรมโดยหน่วยงานใน

                                                        
87 Barbara Boland.  (1998).  Community Prosecution: Portland’s Experience.  Maryland: Rowman & Littlefield.  
pp.253-277. 
88 David B. Rottman.  (1996).  Community Court: Prospects and Limits. National Institute of Justice Journal, 231.  pp.46-51. 
89 Gordon Bazemore.  (1997).  The “Community” in Community justice: Issues, Themes, and questions for the New 
Neighborhood Sanctioning Models. The Justice System Journal, 19, 2.  pp.193-228. 
90 David R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p.324. 
91 กรกช นาควิเชตร.  (2554).  การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. กรุงเทพฯ:                    
กรมคุมประพฤติ.  หน้า 18-20. 
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติที่ใช้สืบกันมา โดยทั้งสองได้ให้ความหมายของยุติธรรมชุมชนไว้ว่า 

ยุติธรรมชุมชน คือ การป้องกันอาชญากรรมและการด าเนินกิจกรรมทางด้านความยุติธรรมซึ่งมีความ

หลากหลายโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา  มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก  

  นอกจากนี้ยุติธรรมชุมชนยังอาจขยายขอบเขตไปถึงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ต ารวจชุมชน 

การปกป้องชุมชน การด าเนินคดีโดยชุมชน ศาลชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยที่วิธีการ

ต่าง ๆ เหล่านี้มีพ้ืนฐานร่วมของแนวคิดยุติธรรมชุมชนซึ่งถูกน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละชุมชนโดยเน้นการ

แก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การฟ้ืนฟูเหยื่ออาชญากรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

มาตรฐานสังคม และการบูรณาการผู้กระท าความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดยุติธรรม

ชุมชนจะให้ความส าคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของบุคคล 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้ทรงคุณวุฒิในสหรัฐอเมริกาสรุปว่า แนวคิดยุติธรรมชุมชนเป็น

รูปแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Method) ในการลดและป้องกันอาชญากรรมด้วยการเสริมสร้างการ

ท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วนภายในชุมชน เน้นการท างานในเชิงรุก (Proactive) และความสามารถในการ

แก้ปัญหาของชุมชน (Problem-solving) โดยมุ่งไปที่การป้องกันอาชญากรรม ควบคุมอาชญากรรม ลดปัญหา

อาชญากรรม และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายคือการสร้างและช่วยเหลือหรือ

ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งความเป็นธรรม ความปลอดภัย และเกิดความสงบเรียบร้อย เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

  สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษสหรัฐอเมริกา  (American Probation and Parole 

Association) ให้ความหมายว่า ยุติธรรมชุมชน คือ ยุทธวิธีในการลดและป้องกันอาชญากรรมด้วยการสร้าง

หรือพัฒนาการท างานร่วมกันในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนภายในชุมชน  ยุติธรรมชุมชนเผชิญหน้ากับ

อาชญากรรมด้วยการด าเนินกิจกรรมเชิงรุกในการลงมือแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสังคมจาก

อาชญากรรม ควบคุม ลด และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสรรค์

และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ความปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชน

สถาบันเมือง และอ านวยความยุติธรรมในชุมชน 

  องค์กรวิจัยนโยบายสังคมและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า  ยุติธรรมชุมชน  คือ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหามวลรวมเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนา

ระดับความปลอดภัยของชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงเยียวยา
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ความเสียหายจากอาชญากรรม โดยยุติธรรมชุมชนเน้นไปที่การให้องค์กรในชุมชนทุกองค์กรเป็นหุ้นส่วน

ด าเนินงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  

  ส าหรับในประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการ

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชนเป็นกระบวนทัศน์ใหม่

ที่ว่าด้วยการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งในรูปของพลังเครือข่ายเพ่ือควบคุม

อาชญากรรมในชุมชนเอง โดยการด าเนินงานของยุติธรรมชุมชนมีจุดเน้นเพ่ือให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

และเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย และกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพ หรือความสามารถในการพัฒนาระบบ

ยุติธรรมชุมชนโดยการระดมพลและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานคิดของการให้

ชุมชนแก้ปัญหาของชุมชนเอง เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนของชุมชน                  

โดยยุติธรรมชุมชนมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 

  1) การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิด  

  2) การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  

  3) การเยียวยาความเสียหายและเสริมพลัง และ  

  4) การคืนคนดีกลับสู่ชุมชน  

  โดยภารกิจข้างต้นเป็นภารกิจส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้

พัฒนาก้าวหน้า อันจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมไทยได้มีโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมและความเป็นธรรม

อย่างเสมอภาคกัน92 

  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการผู้รับผิดชอบด าเนินการอบรมและสนับสนุน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยได้ให้ความหมายของ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ว่า หมายถึง ประชาชน 

กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการ

ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวง

ยุติธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน 

  โดยสรุป ยุติธรรมชุมชนจึงหมายถึง แนวคิดที่อาศัยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของสมาชิกและองค์กร

ต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต

ที่ดีของส่วนรวม ยุติธรรมชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติไม่อาจแก้ไข

                                                        
92 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ.  (2550).  ยุติธรรมชุมชน: บทบาทการอ านวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  หน้า 26.31. 
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ปัญหาการกระท าความผิดและอาชญากรรมได้ นอกจากนี้การด าเนินการยุติธรรมชุมชนจะใช้ชุมชนเป็น

ศูนยก์ลางโดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก  

 2.4.3  หลักการพื้นฐานของยุติธรรมชุมชน 

  ยุติธรรมชุมชนมีพ้ืนฐานมาจากหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Democratic Principle)  

อันประกอบด้วยหลักการย่อย 3 ประการ คือ การย้ าบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของชุมชน (Norm 

Affirmation) การชดใช้ทดแทนความเสียหาย (Restoration) และการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนรวม 

(Public Safety) จากหลักการย่อยทั้ง 3 นี้ ยุติธรรมชุมชนจะด ารงอยู่ภายใต้พ้ืนฐาน ดังนี้93 

   1) การด าเนินการด้วยประชาธิปไตย การด าเนินการดังกล่าวมาจากการเปิดโอกาสให้

บุคคลในชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรม โดยถือว่าทุกคนมีสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันและ

การแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย เหยื่อ พยาน ผู้แทนองค์กร

หรือชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม การด าเนินการด้วยประชาธิปไตยนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ของการอ านวยความยุติธรรมโดยชุมชนผ่านบุคคลที่มีความยึดโยงกับชุมชนอย่างแท้จริง 

   2) การย้ าบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของชุมชน บรรทัดฐานทางพฤติกรรมเป็นสิ่งก าหนด

มาตรฐานที่ชุมชนยอมรับ โดยบุคคลในชุมชนจะร่วมกันสร้างและยึดถือ ดังนั้น เมื่อเกิดการละเมิดบรรทัดฐาน

ดังกล่าว บุคคลก็จะต้องถูกด าเนินการตามกระบวนการที่ชุมชนก าหนด โดยบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของ

ชุมชนนี้จะมีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมที่ชุมชนยึดถือ ทั้งยังมีสภาพบังคับโดย

ชุมชนเอง แม้ว่าสภาพบังคับดังกล่าวจะน้อยกว่าการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ เช่น การที่

คณะกรรมการชุมชนเข้าพบและพูดคุยกับผู้กระท าความผิด พร้อมทั้งเจรจาตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ความ

เสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น 

   3) ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ยุติธรรมชุมชนมีพ้ืนฐานส าคัญเพ่ือสร้างความเสมอ

ภาคและความเท่าเทียมกันของชุมชนแต่ละชุมชน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าชุมชนต่าง ๆ มีลักษณะและ

สถานที่ไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้อาจมากจากเชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาและความยากจนของ

สมาชิกในชุมชน ด้วยเหตุนี้ยุติธรรมชุมชนจึงมุ่งที่จะยกระดับให้เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละชุ มชน เช่น            

การมีโครงการเสริมสร้างชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อชุมชนมีความเท่าเทียมและมีความสามารถที่

                                                        
93 ยศศักดิ์ โกศัยกานนท์.  (2557).  ยุติธรรมชุมชนในกระบวนการยุติธรรมไทย.  ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  หน้า 94-96. 
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จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้ว ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จของการอ านวยความยุติธรรมโดยชุมชน                  

ตามไปด้วย 

   4) มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยส่วนรวม (Public Safety) ยุติธรรมชุมชนที่เน้นการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยส่วนรวม โดยให้ความส าคัญกับการลดความ

หวาดกลัวของสมาชิกในชุมชนที่มีต่ออาชญากรรมหรือการกระท าความผิด ทั้งนี้ ยุติธรรมชุมชนเชื่อว่าคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนและของชุมชนเองมาจากความเชื่อมั่นในความปลอดภัยส่วนรวมนั่นเอง 

   5) การยึดถือสายสัมพันธ์ (Inclusive) ยุติธรรมชุมชนให้ความส าคัญกับการยืนยันความ

เป็นสมาชิกของคนในชุมชน ซึ่งการยึดถือสายสัมพันธ์นี้เกิดจากความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน โดย

ยุติธรรมชุมชนมีหลักคิดส าคัญ คือ ไม่ต้องการทิ้งสมาชิกคนใดไว้ข้างหลังอย่างโดดเดี่ยว การยึดถือสายสัมพันธ์

นี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งกับตัวผู้กระท าความผิด ซึ่งวันหนึ่งก็จะต้องกลับเข้าใช้ชีวิตในสังคม ยุติธรรมชุมชนเป็น จึง

เครื่องมือเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู ให้โอกาส และให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นโดยไม่ท าให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็น

คนแปลกหน้า อันจะเป็นการลดการตีตราและน าไปสู่การผลักดันให้บุคคลนั้นเป็นคนนอกสังคมซึ่งอาจกลับไป

กระท าความผิดซ้ าอีก 

   6) การพ่ึงพึงอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutuality) ยุติธรรมชุมชนต้องการการท างานแบบพึ่งพิง

กัน โดยประสงค์ให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎหมายได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การท างาน

แบบพ่ึงพิงกันนั้นมีตั้งแต่การยึดหลักของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไปจนถึงการร่วมมือกันด าเนินงานต่าง ๆ 

เพ่ือความปลอดภัยของส่วนรวม เช่น การให้ผู้กระท าความผิดท างานบริการสาธารณะโดยมีสมาชิกของชุมชน

ช่วยเหลือ ดูแล สอดล่องให้บรรลุผล หรือการร่วมกันรณรงค์เพ่ือป้องกันอาชญากรรมในชุมชน เป็นต้น  

   7) ความเป็นผู้น าแบบจิตสาธารณะ (Stewardship) การให้ความปลอดภัยต่อส่วนรวมตาม

แนวคิดของยุติธรรมชุมชนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความเป็นผู้น าแบบจิตสาธารณะ โดยความเป็น

ผู้น าแบบจิตสาธารณะนี้เรียกร้องให้สมาชิกในชุมชนตระหนักและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของ

ส่วนรวม โดยเฉพาะกับการค านึงถึงบุคคลที่ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่าตน ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะสร้างชุมชนให้เกิด

ความเข้มแข็งโดยมีความร่วมมือกันของสมาชิกบนพื้นฐานของการเสียสละ 
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 2.4.4  องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน  

  ยุติธรรมชุมชนซึ่งเน้นการเพ่ิมความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม มี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ94 

   1) ยุติ ธรรมชุมชนเน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่  (Neighborhood Level) ในขณะที่

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติให้ความส าคัญกับองค์กรของรัฐ ทั้งตัวรัฐ รัฐบาล และองค์กรที่ใช้อ านาจ

แทนรัฐโดยเน้นการใช้อ านาจจากบนลงล่าง ซึ่งการให้ความส าคัญและใช้อ านาจโดยองค์กรเหล่านี้แทบไม่มี

ความหมายในระดับชุมชน แต่ยุติธรรมชุมชนจะเน้นการด าเนินการในระดับชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมได้  

   2) ยุติธรรมชุมชนเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ยุติธรรมชุมชนเน้น

การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปัญหาความปลอดภัยสาธารณะ และผลที่จะตามมาจากการแก้ปัญหานั้น 

ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติเน้นการต่อสู้กันทางคดีระหว่างรัฐกับผู้กระท าความผิด ภายใต้

แนวคิดยุติธรรมชุมชน การเกิดขึ้นของอาชญากรรมมิได้น าทางไปสู่การต่อสู้ระหว่างบุคคลดังกล่าว แต่น าไปสู่

การแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม กระบวนการ

แก้ปัญหาของยุติธรรมชุมชนนี้มีความแตกต่างกับการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนทัศน์แห่งความขัดแย้งมาต่อสู้กัน 

(Conflict Paradigm) โดยยุติธรรมชุมชนจะใช้ข้อมูล ความรอบคอบ และผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพ้ืนฐานของ

การแก้ปัญหา ยุติธรรมชุมชนเชื่อว่าประชาชนจะแลกเปลี่ยนคุณค่าต่าง ๆ รวมถึงความกังวลด้วยข้อเท็จจริงที่

เหมาะสมซึ่งในท้ายที่สุดจะน าไปสู่ทางแก้ปัญหา นอกจากนี้ยุติธรรมชุมชนยังอาศัยข้อมูลในระดับชุมชน ซึ่งถูก

น ามาใช้แก้ไขปัญหาใน 3 แนวทาง ดังนี้  

    (1) การใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นการใช้ข้อมูลพ้ืนที่เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหาเร่งด่วน95 พ้ืนที่ที่มีอาชญากรรมสูงจะได้รับการจัดล าดับเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน รวมทั้งการได้รับการลงทุน 

การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นมากกว่า เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ยากกว่า และเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนที่ต้องให้ความส าคัญก่อนพื้นที่ท่ีมีอาชญากรรมต่ ากว่า 

                                                        
94 กรกช นาควิเชตร.  เล่มเดิม.  หน้า 20-22. 
95 Ralph B. Taylor, and Adele V. Harrell.  (1996).  Physical Environment and Crime.  Research Report.  Washington 
D.C.: Department of Justice, National Institute of Justice.  as cited in David R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p.328 
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    (2) ความวิตกและความต้องการของชุมชนมีความส าคัญต่อการการแก้ปัญหาหรือ

จัดท าโครงการเพ่ือชุมชน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะมาจากสมาชิกในชุมชนที่บอกเล่าปัญหาการด าเนินชีวิตที่ตนเอง

ประสบพบเจอมา ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความเที่ยงตรงและแม่นย าที่สุด 

    (3) ข้อมูลนั้นจะถูกแปลงไปสู่เป้าหมายเพ่ือใช้ประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์ที่ใช้กับ

การกระท าความผิดและอาชญากรรม โดยใช้วัดถึงความก้าวหน้าของยุติธรรมชุมชนที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ 

ด้วยการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลเดิม96 

   3) ยุติธรรมชุมชนเน้นการกระจายอ านาจและการตรวจสอบได้  (Authority and 

Accountability) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติมีการใช้อ านาจแบบบนลงล่ าง ผู้ ใช้อ านาจ             

ต่าง ๆ ล้วนแต่ด าเนินการตามหน้าที่แล้วส่งมอบงานไปให้กับองค์กรที่มีอ านาจเหนือตนด าเนินการต่อไป เช่น 

เมื่อพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จจึงส่งส านวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปให้พนักงานอัยการเพ่ือมีค าสั่ง

ในคดี หากพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง ก็จะส่งคดีให้ศาลที่มีอ านาจด าเนินการเพ่ือมีค าตัดสินหาผู้ชนะในคดี 

เป็นต้น ในขณะที่ยุติธรรมชุมชนไม่มีการท างานแบบต่างคนต่างท าตามระดับ โดยในกระบวนการยุติธรรม

ชุมชน บุคคลที่มีหน้าที่หาข้อมูลจะแบ่งปันข้อมูลกับประชาชนหรือสมาชิกในสังคมและบุคคลผู้มีหน้าที่ในการ

อ านวยความยุติธรรม เช่น พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ต ารวจท างานร่วมกันในการติดตามการเป็นอยู่

ในชุมชนของผู้เคยกระท าความผิด เป็นต้น 

  นอกจากกระบวนการของยุติธรรมชุมชนจะไม่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบและแนวปฏิบัติขององค์กร

ตามขั้นตอนราชการแล้ว ผู้ที่ท าหน้าที่ในกระบวนการของยุติธรรมชุมชนยังสามารถรายงานต่อกลุ่มประชาชน 

รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานได้โดยตรง ทั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ของการถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนหรือ

สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยุติธรรมชุมชนยังอาจใช้การติดต่อข้ามหน่วยงานเพื่อปรับปรุงความร่วมมือและเพ่ิม

การร่วมปฎิบัติการและความคิดผสมข้ามกลุ่ม (Cross-Fertilization of Ideas) เช่น ปฎิบัติการส่องสว่างยาม

วิกาลในเมืองบอสตัน (Boston’s Operation Nightlight) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานคุมประพฤติจะ

ท างานร่วมกันเพื่อตรวจพื้นที่และเยี่ยมอดีตผู้กระท าความผิดที่อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นต้น97  

                                                        
96 Lawrence Sherman, Denise Gottfredson, et al.  (1997).  Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s 
promising: A Report to the United States Congress.  Washington D.C.: Department of Justice, National Institute of 
Justice.  as cited in David R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p.328. 
97 Ronald P. Corbett, Bernard L. Fitzgerald, and James Jordan.  (1996).  Operation Night Light: An Emerging Model for 
Police-Probation Partnership.  Boston: Pioneer Institute for Public Policy Research. as cited in David R. Karp, and Todd 
R. Clear.  Op.cit.  p. 328 
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   4) ยุติธรรมชุมชนให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก  ซึ่งรวมถึงการ

เพ่ิมความสามารถของชุมชนในการสร้างกฎเกณฑ์98 และสร้างสวัสดิภาพในสังคม99 ยุติธรรมชุมชนเน้นว่า

กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดนั้น ไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของผู้กระท าความผิด 

และผู้เสียหาย แต่ยังต้องเพ่ิมความความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในการปกป้องคุ้มครองตนเองให้ได้ด้วย  โดยให้

ความส าคัญในศักยภาพชุมชนต่อการจัดสวัสดิการเพ่ือสมาชิกของชุมชนโดยชุมชน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

กระบวนการยุติธรรมปกติให้ความส าคัญต่อการต่อสู้และผลแพ้ชนะในคดีของผู้กระท าความผิดและเหยื่อซึ่ง

การอ านวยคุวามยุติธรรมจะเป็นผลปรากฏไปที่บุคคลดังกล่าว ในขณะที่ยุติธรรมชุมชนซึ่งจะเน้นความเข้าใจ

และให้ความส าคัญกับผู้กระท าความผิดและเหยื่อ และนอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคมมากกว่า แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมปกติจะช่วยท าให้เหยื่อได้รับความพึงพอใจโดยใช้การลงโทษผู้กระท า

ความผิด100 แต่แนวคิดของยุติธรรมชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ของการต่อสู้ทางคดีระหว่าง

ผู้กระท าความผิดและเหยื่อเพียงเท่านั้น  

    ความท้าทายเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมรูปแบบนี้ คือ การที่ชุมชนประกอบด้วย

บุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งมีความต้องการหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเปลี่ยน

ความคิดโดยน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติภายใต้การยอมรับของคนที่หลากหลายเหล่านั้นจึงเป็น

เรื่องท่ีไม่ง่าย 

   5) ยุติธรรมชุมชนต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชน ในยุติธรรมชุมชนประชาชนจะมี

บทบาทท่ีแตกต่างกัน แต่ในความแตกต่างเหล่านั้นจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากความสามารถและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนจนน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ืออ านวยความยุติธรรม โดยอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะต้องเข้ามามี

ส่วนร่วมในการประชุมในเรื่องอาชญากรรมและค าสั่งอันเป็นทางแก้ปัญหา ในขณะที่ประชาชนคนอ่ืน ๆ อาจ

อาสาเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่ที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น จัดเตรียมหรือสนับสนุนให้กับเหยื่อ ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด

เมื่อกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้ว หรือร่วมมือกันป้องกันอาชญากรรมในอนาคต เป็นต้น อย่างไรก็ดี ประชาชน

                                                        
98 Robert J. Busik and Harold G. Grasmick.  (1993).  Neighborhoods and Crime: The Dimensions of Effective 
Community Control.  New York: Lexington Books. as cited in R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p.329. 
99 Robert J. Sampson, Stephen W. Raudenbush, and Felton Earls.  (1997).  Neighborhoods and Violent Crime:                       
A Multilevel Study of Collective Efficacy. Science, 277.  pp.918-924. as cited in R. Karp, and Todd R. Clear.  Ibid.  p.329. 
100 Barbara Boland.  (1998).  Community Prosecution: Portland’s Experience.  Maryland: Rowman & Littlefield. as 
cited in R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p. 329. 
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คนอ่ืน ๆ อาจมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางการมากกว่า เช่น การเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา 

(Advisory Board) เพ่ือเตรียมการในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการอ านวยความยุติธรรมในชุมชน เป็นต้น101 

    การท าหน้าที่ของประชาชนข้างต้นก่อให้เกิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการ

แรก หน่วยงานของรัฐ เช่น ต ารวจ อัยการ หรือศาล จะมีสถานะหรือมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการอ านวย

ความยุติธรรมภายใต้แนวความคิดนี้ โดยบทบาทที่ส าคัญจะตกไปอยู่กับการท างานของครอบครัว โรงเรียน 

ศาสนา องค์กรพลเมือง และองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนเพ่ือรักษาความสงบสุขของส่วนรวม 

ประการที่สอง การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้นจะท าให้ยุติธรรมชุมชนประสบ

ผลได้ดีกว่า เนื่องจากประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจะมีส่วนร่วมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม

มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 2.4.5  กลยุทธ์ของยุติธรรมชุมชน (Community Justice Strategy)  

  สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษแห่งสหรัฐอเมริกา สรุปว่ายุทธวิธีของยุติธรรมชุมชน

ครอบคลุมการด าเนินการในขอบเขต ดังนี้ 

   1) ใช้กระบวนการและปฎิบัติการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

   2) ใช้กับผู้กระท าความผิด ทั้งท่ีเป็นผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชน 

   3) เน้นการสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยกว่ามากกว่าการด าเนินการกับผู้กระท าความผิด 

หรืออาจกล่าวได้ว่าเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้กระท าความผิด 

   4) เน้นการท าให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ 

   5) ให้ความส าคัญต่อสิทธิและความจ าเป็นของเหยื่ออาชญากรรมและของชุมชนไว้นล าดับ

ต้น 

   6) ประสานความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน ท่ามกลางหน่วยงานทั้งฝ่าย

สนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรม ประชาชน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

สังคม ระบบการศึกษา และความศรัทธาของชุมชน 

   7) เน้นความส าคัญของสาเหตุแห่งปัญหา (Problem Causing) เท่ากับเหตุที่ เกิดจาก

อาชญากรรม (Caused by Crime) 

                                                        
101 Ronale Earle.  (1996).  Community Justice: The Austin Experience. Texas Probation, 11.  pp.6-11. as cited in David 
R. Karp, and Todd R. Clear.  Op.cit.  p. 330. 
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   8) สนับสนุนโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาวิจัย

และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 2.4.6  ค่านิยมหลักของยุติธรรมชุมชน (Core Values) 

  นอกจากนี้สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษแห่งสหรัฐอเมริกายังก าหนดค่านิยมหลักของ

ยุติธรรมชุมชนไว้ 3 ประการ คือ 

   1) ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจาก

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนต่อผู้เสียหายและชุมชน 

   2) ในการป้องกันอาชญากรรมและผลร้ายที่ เกิดขึ้นต้องเน้นที่การจัดการกับปัญหา 

(Addressing Problems) มากกว่ากระบวนการทางคดี (Processing Cases) 

   3) ต้องสนับสนุนการป้องกันชุมชนผ่านการด าเนินการเชิงรุกที่มุ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติ

นิสัยในการกระท าความผิดหรือการก่ออาชญากรรม 

 

2.5  แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์102 

  การใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในปัจจุบัน ทั้งปัญหา

ประสิทธิภาพของการอ านวยความยุติธรรม ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ปัญหาการบริหารจัดการผู้ต้อง

รับโทษ ดังนั้น การอ านวยความยุติธรรมโดยการใช้กระบวนการเช่นในอดีตจึงอาจไม่มีความเหมาะสมกับ             

ยุคสมัยและข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามในการพัฒนารูปแบบของการ

อ านวยความยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการคิดค้นและพัฒนาแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 2.5.1  ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) คือ การอ านวยความยุติธรรมที่ต้องการ

ให้ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม โดยมีการสร้างความสมานฉันท์ใน

สังคมเป็นเป้าหมายสุดท้าย103 

                                                        
102 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ก.  เล่มเดิม.  หน้า 73-91. 
103 ลัดตะนา อินทพล.  (2553).  การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทย - ลาว.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 57-58.  อ้างจาก 
กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  เอกสารสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ณ ศูนย์การ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.  วันที่ 17-18 มกราคม 2546.  ม.ป.ท. 
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  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีกลไกที่ท าให้เหยื่อ (Victim) หรือผู้เสียหาย (Injured Person) 

ผู้กระท าความผิด (Offender) บุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท า

ความผิดหรือการก่ออาชญากรรม (Affected Person or Community) มีส่ วนร่วมเชิงรุก  (Actively 

Participate) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าความผิด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีบุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ 

(Facilitator) เพ่ือหาทางออก104 และในท้ายที่สุดการท างานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะช่วยให้

เหยื่อหรือผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด และชุมชมได้เข้าถึงความยุติธรรม105 

  นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักการอื่น ๆ เช่น 

สิทธิของผู้ต้องขัง (Prisoner Rights) สิทธิของเหยื่อ และแนวคิดยุติธรรมชุมชนอีกด้วย106 

 2.5.2  ที่มาและข้อดีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในยุคดั้งเดิมมีมาตั้งแต่สมัยประมวลกฎหมาย

ฮัมบูราบี โดยได้ปรากฏในแนวทางปฏิบัติของหลาย ๆ ชนเผ่าทั่วโลก เช่น ชนเผ่าในแอฟริกาเหนือ ชนเผ่า

อินเดียแดงในอเมริกาเหนือ และชนเผ่าอะบอริจิ้นในออสเตรเลีย เป็นต้น แต่หากกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ที่เป็นผลมาจากความต้องการแก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รูปแบบปกตินั้น เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1974 ที่เมืองคิดเชนเนอร์ (Kitchener) มลรัฐออนทราริโอ ประเทศ

แคนาดา โดยพนักงานคุมประพฤติชื่อ มาร์ค ยานท์ซี่ (Mark Yantzi)107 และเพ่ือนอาสาสมัครคุมประพฤติ

ร่วมกันคิดค้นขึ้น จนน าไปสู่การไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด จากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการ

ให้ความส าคัญกับตัวผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดก็ได้รับการพัฒนาต่อมา 108 และขยายไปยังประเทศ

                                                        
104 United Nations.  (2006).  Handbook on Restorative Justice Programmes.  New York: United Nations Publication.  p.7. 
105 Heinz Messmer, and Hans-Uwe Otto.  (1992).  Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim-
Offender Mediation-International Research Perspectives. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  pp.2-4. 
106 Andrew Woolford, and R.S. Ratner.  (2008).  Informal Reckonings: Conflict Resolution in Mediation, Restorative 
Justice and Reparation.  New York: Routledge-Cavendish.  pp.69-70. 
107 จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย.  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: การคืน “อ านาจ” แก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  หน้า 90. 
108 ลัดตะนา อินทพล.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 57. 



63 

 
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป109 จนกระทั่งสิบปีต่อมา จึงได้มีการน าครอบครัวและชุมชน

เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย110 

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีข้อดี ดังนี้111 

   1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สงวนสถานภาพและรักษาความพึงพอใจของเหยื่อ

และผู้เสียหายจากการกระท าความผิดได้ดีกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป112 113การรักษาสถานภาพ

ในกรณีนี้เป็นความพยายามที่จะฟ้ืนคืนหรือเยียวยาความสูญเสียในด้านต่าง ๆ ของเหยื่อและผู้เสียหาย เช่น 

ความสูญเสียด้านทรัพย์สิน (Property Loss) ความบาดเจ็บทางร่างกาย (Injury) ความสูญเสียความรู้สึกมั่นคง

ปลอดภัย (Sense of Security) ความสูญเสียเกียตริยศ (Loss of Dignity) เป็นต้น114 

   นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังรักษาความพึงพอใจของเหยื่อและ

ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดได้ดีกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ เนื่องจากภายใต้กลไกใน

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เหยื่อหรือผู้เสียหายจะมีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกันกับบุคคลที่            

ถูกก าหนด อีกทั้งยังจะได้แสดงออกถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระท าความผิด รวมถึงจะได้รับการแสดงออก

ซึ่งความรู้สึกผิดและการแสดงความรับผิดชอบจากผู้กระท าความผิดอีกด้วย 

   2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สงวนสถานภาพและรักษาความพึงพอใจของ

ผู้กระท าความผิดได้ดีกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป115 การสงวนสถานภาพในกรณีนี้แตกต่างกับ

การสงวนสถานภาพในกรณีก่อนหน้า กล่าวคือ แม้ว่าผู้กระท าความผิดอาจไม่ได้รับความสูญเสียด้านทรัพย์สิน

หรือความบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากตนเองเป็นผู้ลงมือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พยายามที่จะ

ฟ้ืนคืนหรือเยียวยาความสูญเสียเกี่ยวกับเกียรติยศอันเป็นผลมาจากการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษ

                                                        
109 Heinz Messmer, and Hans-Uwe Otto.  Op.cit.  p.1. 
110 นัทธี จิตสว่าง.  (2545).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่ส าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เดือนตุลา.  หน้า 22-23. 
111 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.  (2545).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ทางเลือกใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  หน้า 108-109. 
112 กระทรวงยุติธรรม.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  หน้า 21. 
113 Martin Wright.  (1996).  Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime. (2nd edition).  
Winchester: Waterside Press.  pp.106-107. 
114 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.  เล่มเดิม.  หน้า 113. 
115 Martin Wright.  Op.cit. 
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จ าคุกที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังรักษาอนาคตของผู้กระท า

ความผิดไม่ให้ถูกตีตราผ่านการลงโทษอีกด้วย 

   3) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นหนึ่งในรูปแบบของงานยุติธรรมที่ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมให้กับสังคมหรือชุมชน การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป อ านาจส่วนใหญ่อยู่ที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชุมชนมักมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ น้อยมาก แม้ว่าท้ายที่สุดจุดประสงค์ของการ

ด าเนินการนั้นจะเป็นไปเพ่ือปกป้องความสงบสุขของสังคมก็ตาม แต่ส าหรับการด าเนินการในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยอาจมีตัวแทนของชุมชนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์

ในงานยุติธรรมหรือมีตัวแทนซึ่งได้รับการยอมรับ เข้ามาร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่ง ใน

ท้ายที่สุดจะส่งผลต่อชุมชนท าให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและน ามาซึ่งความพึง

พอใจ รวมถึงยอมรับในผลของกระบวนการนั้น 

   อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติอาจมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บางรูปแบบซึ่งบุคคลที่

ท าหน้าที่ช่วยเหลือในกระบวนการอาจไม่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ซึ่งใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Restorative Justice Program) ซึ่งมักจะใช้ผู้ไกล่เกลี่ย

ระดับเดียวกัน (Peer Mediator) เป็นต้น116 

   4) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดได้ดีกว่า

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเป็นสาระส าคัญในกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ เนื่องจากการด าเนินการต่าง ๆ นั้นจะไม่ค านึงถึงการลงโทษดังเช่นในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญากระแสหลัก โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมุ่งศึกษาให้เห็นถึงผลร้ายหรือความเสียหายจาก

การกระท า ความรับผิดชอบของผู้กระท า และการแก้ไขการกระท าควบคู่กันไปตลอดในกระบวนการ 

   5) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรได้ดีกว่า

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป เป็นที่ทราบกันดีว่าการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทั่วไปนั้นใช้ทรัพยากรมากและใช้ระยะเวลาด าเนินการที่ยาวนาน ในคดีหนึ่ง ๆ อาจใช้เวลายาวนานหลายปีกว่า

ที่คดีจะเสร็จเด็ดขาด แต่การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ขั้นตอนต่าง ๆ จะเป็นไปอย่าง

เรียบง่าย กระชับ และเน้นการประหยัดเวลา เป็นผลท าให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร ทุน ลด

จ านวนลง 

                                                        
116 Andrew Woolford, and R.S. Ratner.  Op.cit.  p.71. 
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 2.5.3  หลักการส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการต่อการกระท า

หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย (Criminal Behaviuor) โดยเน้นการท าให้เกิดความสมดุลกัน (Balance) 

ระหว่างความต้องการของเหยื่อหรือผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด และชุมชน117  

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ118 119 

   1) อาชญากรรมหรือการกระท าความผิดไม่ใช่การฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องน าตัวผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษเท่านั้น แต่การกระท านั้นยังสร้างความเสียหาย (Harm) ซึ่งส่งผลต่อเหยื่อหรือผู้เสียหาย          

อีกด้วย 

   2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสมัยปัจจุบันไม่ควรเน้นเฉพาะการน าตัวผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษ กระบวนการตามกฎหมายควรเน้นการบรรเทาความเสียหายจากการกระท าความผิดและ

ท าให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม (Restoration) เป็นประการส าคัญด้วย 

   3) ในคดีอาญารัฐไม่ควรผูกขาดอ านาจเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ด้วยเหตุผลของการรักษา

ความสงบเรียบร้อยในสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เสียหาย ผู้กระท า

ความผิด และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายด้วย 

  เงื่อนไขที่ส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ ความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ เหยื่อหรือผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด ชุมชนที่ได้รับความเสียหาย และบุคคลหรือเจ้าหน้าที่

รัฐที่คอยอ านวยการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หากปราศจากความร่วมมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว

ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผลส าเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้ายที่สุด120 

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีจุดประสงค์ท่ีส าคัญ คือ121 122 

   1) เหยื่อหรือผู้เสียหายต้องได้รับความพึงพอใจ การเคารพ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทั่วไปมักไม่ให้ความส าคัญกับเหยื่อหรือผู้เสียหายมากนัก เนื่องจาก

                                                        
117 United Nations.  (2006).  Op.cit.  p.6. 
118 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 8-9. 
119 Jennifer Furio.  (2002).  Restorative Justice.  New York: Algora Publishing.  pp.11-13. 
120 อังคณา บุญสิทธิ์ และคณะ.  (2549).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
วัฒนธรรมการระงับข้อพิพาทในท้องถิ่นไทย”.  กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย.  หน้า 39. 
121 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.  (ม.ป.ป.).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัติในนานาชาติ.  ม.ป.ท.  หน้า 8-10. 
122 Gerry Johnstone.  (2002).  Restorative Justice: Ideas, Values, Debates.  Devon: Willan Publishing.  pp.21-25. 
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ต้องการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประสงค์ที่จะให้เหยื่อหรือ

ผู้เสียหายเป็นส่วนส าคัญหนึ่งในกระบวนการ โดยการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เหยื่อหรือผู้เสียหายจะมี

โอกาสเสนอความคิดเห็นและแสดงออกซึ่งความต้องการของตน อันจะเป็นหนึ่งในวิธี การเยียวยาเหยื่อหรือ

ผู้เสียหายให้ได้รับความพึงพอใจ การเคารพ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอีกด้วย123 

   2) ป้องกันการกระท าความผิดซ้ า เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่เน้น          

การน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ แต่ปรารถนาจะแก้ไขพฤติกรรมซึ่งท าให้เกิดความเสียหายจากฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย กลไกต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีขึ้นภายใต้การหาทางออก

ร่วมกันกับทุกฝ่ายเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม โดยในท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 

   3) ลดหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจาก

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างไปจาก

การด าเนินคดีในรูปแบบปกติ กล่าวคือ ในการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผู้พิพากษาอาจ

ไม่มีบทบาทเท่ากับผู้ไกล่เกลี่ย เหยื่อหรือผู้เสียหาย และผู้กระท าความผิด เมื่อทุกฝ่ายตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ

แนวทางเพ่ือด าเนินการได้ก็อาจไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้เป็น              

การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักทางหนึ่ง  

   4) ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา โดยทั่วไปการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาปกติมักมีต้นทุนสูง เช่น คู่ความอาจต้องจ้างทนายในการช่วยเหลือทางคดี รัฐต้องมอบหน้าที่ในการ

สืบสวนสอบสวนให้กับต ารวจ มอบหน้าที่ในการสั่งฟ้องคดีให้กับพนักงานอัยการ มอบหน้าที่ในการพิจารณา

พิพากษาคดีให้กับผู้พิพากษา และมอบหน้าที่ในการบังคับโทษให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจ า เป็นต้น กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะช่วยให้ต้นทุนดังกล่าวลดลง เนื่องจากไม่มีการด าเนินการตามขั้นตอนปกติ เช่น ไม่มี

การฟ้องคดี ไม่มีการพิจารณาพิพากษา หรือไม่มีการลงโทษจ าคุก เป็นต้น โดยในท้ายที่สุดจะช่วยประหยัด

งบประมาณของรัฐและของคู่ความ รวมถึงท าให้ปัญหานักโทษล้นเรือนจ าบรรเทาไปได้ทางหนึ่งด้วย124 

                                                        
123 Tali Gal.  (2011).  Child Victims and Restorative Justice: A Needs-Rights Model.  New York: Oxford University 
Press.  pp.123-124. 
124 Joanna Shapland, Gwen Robinson, and Angela Sorsby.  (2011).  Restorative Justice in Practice.  Oxon: Routledge.  
pp.35-37. 
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  หลักการส าคัญและจุดประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ข้างต้นน าไปสู่เป้าหมายที่

ส าคัญ 5 ประการ คือ125  

   1) ต้องการตอบสนองต่อการกระท าความผิดหรืออาชญากรรมโดยการแก้ไขความเสียหาย

ที่เหยื่อหรือผู้เสียหายได้รับให้มากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ 

   2) ผู้กระท าความผิดต้องได้รับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับเหยื่อหรือผู้เสียหาย 

   3) ผู้กระท าความผิดรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

   4) เหยื่อหรือผู้เสียหายต้องมีโอกาสในการแสดงความต้องการและมีส่วนร่วมในการหา

แนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด 

   5) ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิด  

 2.5.4  รูปแบบในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

  ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ จ าแนกได้เป็น            

4 รูปแบบ คือ126  

   1) การไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระท าความผิด (Victim-Offender Mediation) 

การไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระท าความผิดเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปและ

อเมริกา โดยแต่ละแห่ งอาจมีชื่ อ เรียกแตกต่ างกัน ไป  เช่น  ในแคนาดาเรียกว่ า Victim-Offender 

Reconciliation Programme เป็นต้น วิธีการไกล่เกลี่ยรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้เหยื่อและผู้กระท าความผิดได้

พูดคุยกันบนพื้นฐานของความยินยอมเข้าร่วมด าเนินการ เพ่ือเยียวยาความเสียหาย ยอมรับในการกระท า และ

หาทางออกร่วมกัน การไกล่เกลี่ยโดยวิธีนี้จะเป็นการพบหน้าระหว่างผู้ได้รับผลร้ายจากการกระท าและผู้ลงมือ

กระท า อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้เรียนรู้ผลกระทบของการกระท าที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ

และเข้ามาแสดงความรับผิดชอบผลของการกระท าดังกล่าว โดยอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พนักงานคุม

ประพฤต ินักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลผู้เป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานเพื่อการไกล่เกลี่ยหรือไม่ก็ได้127 

                                                        
125 United Nations.  (2006).  Op.cit.  p.8. 
126 จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย.  เล่มเดิม.  หนา้ 145-149. 
127 Daniel W. Van Ness, and Karen Heetderks Strong.  (2010).  Restoring Justice: An Introduction to Restorative 
Justice. (4th edition).  New Jersey: Matthew Bender & Company, Inc.  pp.26-28. 
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   2) การประชุมกลุ่มแบบครอบครัว (Family Group Conference) การประชุมกลุ่ม

แบบครอบครัวเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ และแพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

โดยเฉพาะการน ามาใช้ในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด การประชุมกลุ่มแบบครอบครัวจะ

ประกอบด้วยเหยื่อ ผู้กระท าความผิด สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของทั้งสองฝ่าย และมีเจ้าหน้ าที่ของรัฐ

เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งอาจได้แก่ ต ารวจ โดยสถานที่ที่ใช้ในการประชุมกลุ่มแบบครอบครัวอาจเป็นสถานที่ใด ๆ ที่

เหมาะสม เช่น โรงเรียนหรือโบสถ์ เป็นต้น รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบนี้มีความ

แตกต่างกับรูปแบบการไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระท าความผิดอยู่พอสมควร เนื่องจากจะมีการมีส่วนร่วม

ของบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลร้ายของการกระท าเพ่ิมเข้ามาใน

การหาทางออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีความส าคัญและจะต้องเข้ามารับทราบการกระท าที่

ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงผลร้ายที่บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนได้กระท าลงไป128 129 

   3) การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circle) หรือที่ถูกรู้จักในชื่อ “วงกลมแห่ง

สันติวิธี” การพิจารณาแบบล้อมวงมีผู้เข้าร่วมอันประกอบด้วย เหยื่อ ผู้กระท าความผิด ครอบครัวหรือ

ผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่าย และสมาชิกของชุมชนซึ่งเคยท างานเป็นผู้พิพากษา ต ารวจ หรืออาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเคย

รับผิดชอบงานคดีหรือควบคุมการสอดส่องมาแล้วเป็นเวลาหลายปี  เมื่อเริ่มกระบวนการ ผู้เข้าร่วมจะถูก

สนับสนุนให้พูดจากันอย่างเปิดเผยและเคารพซึ่งกันและกัน โดยจะค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนควบคู่

กันไปกับการเยียวยาผลกระทบที่เหยื่อได้รับ โดยในการล้อมวง ผู้ที่ได้รับโอกาสพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นและ

ความรู้สึกจะถือขนนกในมือ การแสดงออกเช่นว่านั้นจะไม่ถูกขัดจังหวะโดยผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เมื่อพูดเสร็จก็จะ

ส่งขนนกต่อไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ถัดไป130 การพิจารณาแบบล้อมวงพยายามที่จะสร้างจุดเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งที่

ปรากฏจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดและการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน อันเป็นการแสดง

ให้เห็นถึงบทบาทของชุมชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบนี้131 

                                                        
128 ตัวอย่าง เช่น Family Group Conferencing ในนิวซีแลนด์หรือ Police Conferencing ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย หรือ 
Woodbury Police Conferencing ในสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
129 Daniel W. Van Ness, and Karen Heetderks Strong.  Op.cit.  pp.28-29. 
130 ตัวอย่าง เช่น Navajo Peacemaking ในมลรัฐรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกา หรือ Carcross Circle Programme ในแคนาดา หรือ 
South St. Paul Restorative Justice Council ในมลรัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกา หรือ Zwelethemba Peacemaker Committee ใน
เขตเวสเทิร์นเคปของแอฟริกาใต้ เป็นต้น 
131 Daniel W. Van Ness, and Karen Heetderks Strong.  Op.cit.  pp.29-30. 
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   4 )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร ชุ ม ช น  ( Community Reparative Board)                      

การด าเนินการโดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชนมีหลักคิดท านองเดียวกับการพิจารณาแบบล้อมวงที่ต้องการ

ให้ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการ แต่แตกต่างตรงที่คณะกรรมการ

บูรณาการชุมชนจะมีบุคคลคนในชุมชน เหยื่อ ผู้กระท าความผิด ผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรม และอาจมี

สมาชิกในครอบครัวของผู้กระท าความผิดเข้าร่วมด้วย การด าเนินการโดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชนมักใช้

กับความผิดที่ไม่รุนแรง และเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของระบบงานยุติธรรม มีส่วนร่วม

โดยตรงในการอ านวยความยุติธรรม ทั้งนี้ การด าเนินการต่าง ๆ ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดและหลักการทั่วไป

เดียวกันในการเยียวยาเหยื่อ แสดงความรับผิดชอบแต่การกระท าของตน และแก้ไขพฤติกรรมอันฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย132 

  อนึ่ง รูปแบบในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ข้างต้นทั้งหมดมิได้ถูกจ ากัดอย่ างตายตัว               

ในบางประเทศอาจมีการน ารูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานข้อดีเข้าด้วยกัน หรือมีการน ารูปแบบมากกว่าหนึ่ง

รูปแบบมาใช้ควบคู่กันไปได้เช่นกัน 

 

 

 

                                                        
132 ตัวอย่าง เช่น Toronto Community Council ในแคนาดาหรือ Youth Offender Panel ในอังกฤษและเวลส์ หรือ Reparative Board, 
Vermont Department of Correction, Burlington, Vermont ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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- เว้นว่าง - 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และ 3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนา

กฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่แท้จริง โดยในบทนี้คณะผู้วิจัยจะได้

กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 

3.1  รูปแบบกำรวิจัย  

  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนทั้งในแง่มุมของกฎหมายและแง่มุมทางสังคม โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้การวิจัย

แบบผสม (Mixed Method) ซึ่งมีท้ังการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ อันประกอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 

 3.1.1  กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ 

  คณะผู้วิจัยด าเนินการโดยการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) 

   การวิจัยเอกสารในงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน” คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าโดยทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชน การแก้ไขฟ้ืนฟู การมีส่วนร่วม ยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรม                  

เชิงสมานฉันท์  ทั้ งที่ เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและใช้

ประกอบการอธิบาย โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม และ

เว็บไซตท์ี่เก่ียวข้อง 
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   นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

อันประกอบด้วยประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เว็บไซต์ และ

บทบญัญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

   การก าหนดระเบียบวิธีวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informant) แบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้แทนชุมชนและกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีข้อค าถามแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 

 3.1.2  กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ   

  ในงานวิจัยนี้นอกจากคณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูล

เชิงปริมาณเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับ ความคาดหวัง และความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่ เป็น เด็กและเยาวชนอีกด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้ง 3 วิธี คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะและสรุปหาสาระส าคัญตามขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้

วิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลจากเอกสารตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แล้วจึงน า

ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่  ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  มาร่วมวิเคราะห์ โดย

ในการวิเคราะห์เพ่ือความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมด คณะผู้วิจัยใช้วิธีการประสมประสานข้อมูลเข้าด้วยกัน 

และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
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3.2  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.2.1  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ 

  ในส่วนที่ ใช้การวิจัยเชิ งคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม             

อันประกอบด้วย  

  1) กลุ่มผู้แทนชุมชน จ านวน 6 คน ได้แก่ ก านันในจังหวัดเชียงราย ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอ่างทอง 

ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดหนองคาย ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดตรัง ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี และก านันในจังหวัด

จันทบุรี โดยเน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และบทบาทของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชน ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้คณะผู้วิจัยคัดเลือกจากบุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครัว จ านวน 2 คน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน จ านวน 2 คน โดยเน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนภายใต้กฎหมายของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 

 3.2.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ  

  1) ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชากรที่อาศัยในประเทศไทย จ านวน 

66,413,979 คน133  

  2) กลุ่มตัวอย่ำง จ านวนกลุ่มตัวอย่างค านวณตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนี้ 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยในประเทศไทย จ านวน 400 คน ซึ่ง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่134 ดังนี้ 

    
 

                                                        
133 ประกาศส านักทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง 8 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 32. 
134 Taro Yamane.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis. (2nd edition).  New York: Harper and Row.  pp.727-728. 



74 

 
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N แทน ขนาดของประชากร   

 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  

เมื่อ N = 66,413,979 

e = 0.05 

เมื่อแทนค่า จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
     = 399.9975 โดยคณะผู้วิจัยปัดเป็นจ านวน 400  

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ 400 คน 

การสุ่มตัวอย่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตามสัดส่วนประชากรในแต่ละภาค จากนั้น

จึงเลือกตัวแทนครัวเรือนที่จะตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจของตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 3.2-1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง แยกตำมภำค 

ภำค จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่สุ่ม (คน) 

เหนือ 6,341,973 38 

กลาง 20,352,208 122 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 22,015,239 133 

ใต ้ 9,454,193 57 

ตะวันออก 4,795,912 29 

ตะวันตก 3,454,454 21 

รวม 66,413,979 400 
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3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลและวิธีสร้ำงเครื่องมือ  

 3.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ 

  ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างซึ่งมีข้อค าถามแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล โดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  

  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  3) ก าหนดประเด็นเนื้อหาในแต่ละขอบเขตของแบบสัมภาษณ์ 

  4) สร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็น

เกี่ยวกับประสบการณ์และบทบาทของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนจากกลุ่มผู้แทนชุมชน และเน้นการค้นหาข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนภายใต้กฎหมายของประเทศไทยฉบับปัจจุบันจากกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

  5) จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 

 3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ 

ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามที่

คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก

และเยาวชน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 12 ข้อ จ าแนกเป็น                     

4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและ

ประเมินผล  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิด

ที่เป็นเด็กและเยาวชน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 12 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ           

ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 
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ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 12 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ             

ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

ซ่ึงตอนที่ 2 - 4 วัดออกมาเป็นคะแนนจากการตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมดังนี้  

0  คะแนน ไม่เคยมีส่วนร่วม ไม่คาดหวังที่จะมีส่วนร่วม หรือไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วม 

1  คะแนน มีส่วนร่วมระดับ  น้อยที่สุด 

2  คะแนน มีส่วนร่วมระดับ  น้อย 

3  คะแนน มีส่วนร่วมระดับ  ปานกลาง 

4  คะแนน มีส่วนร่วมระดับ  มาก 

5  คะแนน  มีส่วนร่วมระดับ  มากที่สุด 

 

ตำรำงที ่3.3.2-1 ตัวอย่ำงของแบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดูแลผู้กระท ำผิด

ที่เป็นเด็กและเยำวชน 

ข้อมูล 
ระดับกำรมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้ำนกำรปฏิบัติ 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง 

      

5. ท่านมีส่วนร่วมในการประสำนงำนหรือติดต่อระหว่างผู้กระท า

ความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  

      

 

ตอนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน มีลักษณะเปน็แบบสอบถามปลายเปิด 

ส าหรับการสร้างเครื่องมือข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีโครงสร้างและเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้เพ่ือให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน ามาสร้างแบบสอบถาม 
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2) ก าหนดขอบเขตของค าถามโดยมีกรอบคือวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยเน้นที่ประเด็นเกี่ยวกับ

ระดับการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของการมีส่วนร่วม และความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

3) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของการมีส่วนร่วม และความพร้อมของการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

4) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคณะผู้วิจัยน าข้อค าถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

นิติศาสตร์และการประเมินผลและวิจัยจ านวน 3 ท่าน อันประกอบด้วย 

- รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยทักษิณ  

- อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยทักษิณ 

และ 

- อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์             

มหาวิยาลัยทักษิณ  

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามและสิ่งที่จะศึกษา (Index of Concurrence) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ 

5) ประมวลผลสรุปข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเป็น

เครื่องมือ 

6) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

30 คน  

8) จัดพิมพ์แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.4.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ  

  1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชน การแก้ไขฟ้ืนฟู การมีส่วนร่วม ยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรม                      

เชิงสมานฉันท์ และศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในรูปของกฎหมายภายในและกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เว็บไซต์ และ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

   2.1) คณะผู้วิจัยขอให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ออกหนังสือรับรองและแนะน าตัว เพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์บุคคลในหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน  

   2.2) คณะผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสองกลุ่ม อันประกอบด้วย กลุ่ม

กลุ่มผู้แทนชุมชน ซึ่งได้แก่ ก านันในจังหวัดเชียงราย ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอ่างทอง ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด

หนองคาย ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดตรัง ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี และก านันในจังหวัดจันทบุรี และกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่             

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และผู้อ านวยการสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน  

   คณะผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย

การสัมภาษณ์อยู่ในกรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏ

รายละเอียด ดังนี้  

   (1) กลุ่มผู้แทนชุมชน ซึ่งได้แก่  

   - ก านันในจังหวัดเชียงราย ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   - ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   - ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดหนองคาย ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   - ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดตรัง ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   - ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   - ก านันในจังหวัดจันทบุรี ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 

   (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่  

   - ผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่  18 กุมภาพันธ์                

พ.ศ. 2563 และวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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   - อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

   - ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด าเนินการสัมภาษณ์วันที่                   

13 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

   ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญขอสงวนการออกชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หรือข้อมูลอื่น ๆ อันจะท าให้

ทราบได้ว่าเป็นบุคคลใด 

  3) คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสัมภาษณ์ แล้วจึงน า

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาวิเคราะห์ พร้อมแยกแยะจับประเด็นออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นไป

ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 3.4.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

  1) สร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชน  

  2) คณ ะผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามให้กลุ่ มตั วอย่ างด าเนินการตอบแบบสอบถาม จ านวน                

400 ชุด 

  3) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่าได้รับ

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  

1) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด และเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและลักษณะที่แตกต่างกันของ

ข้อมูล โดยเฉพาะประเด็นของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศ แล้วจึงวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาทางกฎหมายของ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 

  2) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาด าเนินการดังนี้  

   (1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนมาวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จาก
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การศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเอกสารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่

เกี่ยวข้อง 

   (2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนชุมชน เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล และจัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล 

  3) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

   (1) ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดย

หาความถี่และร้อยละ ยกเว้นข้อมูลอายุและจ านวนสมาชิกในครอบครัว ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

   (2) ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึง 4 ตรวจให้คะแนน ดังนี้ 

    0 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีส่วนร่วม ไม่มีความคาดหวัง หรือไม่มีความ

พร้อมในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

    1 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อม

ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนน้อยที่สุด 

    2 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อม

ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนน้อย 

    3 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อม

ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนปานกลาง 

    4 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อม

ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาก 

    5 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อม

ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมากที่สุด 

   (3) วิเคราะห์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง และความพร้อมในการมีส่วน

ร่วมในการดูและผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของชุมชน น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยแปลความหมายใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามอ้างอิง ดังนี้135 

                                                        
135 บุญชม ศรีสะอาด.  (ม.ป.ป.).  การแปลผลเมื่อใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า.  สืบค้นเมือ่ 2 กรกฎาคม 2563, 
จาก https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf 
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    คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อมใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับมากที่สุด 

    คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อมใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับมาก 

    คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อมใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อมใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับน้อย 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีส่วนร่วม มีความคาดหวัง หรือมีความพร้อมใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับน้อยที่สุด 

   (4) ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเป็นกลุ่มและ            

จัดเรียงล าดับ 

  4) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดล าดับความส าคัญและท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพปัญหา          

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  5) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่ความเชื่อมโยงของ

ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเพ่ือแสดงให้เห็นความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น โดยการเขียนรายงานและ            

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้การพรรณนาที่มีรายละเอียดและมีความลึกโดยมีการอ้างอิงโดยถึงที่มา

ของข้อมูล ยกเว้นข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งผู้ให้ข้อมูลขอสงวนการเปิดเผยชื่อ หน่วยงาน หรือรายละเอียดอัน

จะท าให้ทราบได้ว่าเป็นบุคคลใด 

  ทั้งนี้  ข้อมูลทั้งหมดถูกน ามาวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) ให้เห็นความเชื่อมโยงและ

ความสัมพันธ์กันในแง่ต่าง ๆ ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาจน

น าไปสู่ค าตอบอันเป็นข้อเสนอแนะของการวิจัยตามหลักวิชาการ 
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3.6  กำรน ำเสนอข้อมูล 

  การน าเสนอข้อมูลในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจะน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ถูกน าเสนอในรูปตารางที่แสดงความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ถูกน ามาวิเคราะห์แล้วน าเสนอโดยวิธีการพรรณา 
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บทท่ี 4 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน                

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

  แม้ว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วม 

และแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยในบทก่อนหน้าจะช่วยท าให้คณะผู้วิจัยและผู้สนใจได้เข้าใจถึงหลักการ

อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของงานวิจัยชิ้นนี้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในประเทศไทยและต่างประเทศยัง

เป็นอีกเรื่องส าคัญอันจะแสดงให้เห็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ซึ่งจะละเลยต่อการศึกษาไม่ได้ ทั้งนี้ 

เพ่ือจะน ามาใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในบทต่อไป  

  ในบทนี้คณะผู้วิจัยมุ่งอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดในประเทศไทยและต่างประเทศ อันประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์น 

ออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสาระส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 

 

4.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 4.1.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

  ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดของบุคคลที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญ

และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยก าลังส าคัญที่เป็นเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตและกลายเป็นก าลัง

ส าคัญทดแทนผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้าและการส าเร็จของการพัฒนาของประเทศย่อมเป็น

ผลที่จะเกิดข้ึนจากคุณภาพของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 

  ในปัจจุบัน รัฐ องค์กรของรัฐ และบุคลากรของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน มีบทบาทอย่างมากในการที่จะ

พยายามส่งเสริม ช่วยเหลือ และหาแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคน

ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นผลปรากฏจากการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 136 รวมถึงมีการ

                                           
136 โปรดดู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1–12 เพ่ิมเติม 
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ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและการตระหนักและตื่นตัว

ของทุกภาคส่วนในสังคม เช่น การมีมาตรการส่งเสริมการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือเด็กให้สามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560137 การมีมาตรการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนภายใต้การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550138 การมีมาตรการกระจายอ านาจทางการศึกษาเพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542139 เป็นต้น โดยที่มาตรการ 

                                           
137 มาตรา 45 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกบัวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัด
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมคีุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนดัของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตัิ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว” 

และ มาตรา 71 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่
ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยา
ผู้ถูกกระท าการดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเปน็และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล 
ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรม” 
138 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
139 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหนึ่งในกระบวนการเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือให้อยู่ในทางที่ควรจะเป็นอันจะน าไปสู่

การพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม ความพยายามข้างต้นอาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติได้เช่นกัน เช่นในกรณีที่เด็กหรือ

เยาวชนไม่ได้เข้าศึกษาตามที่หน่วยงานของรัฐจัดหาไว้ให้ และยังอาจรวมตัวกันเพ่ือกระท าการ อันฝ่าฝืน

กฎหมาย ด้วยตัวอย่างปัญหาเช่นนี้ รัฐเองได้เล็งเห็นและคาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ จึงได้ก าหนด

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยกฎหมายดังกล่าวนั้นปรากฏให้

เห็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 และมีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งผ่านการพัฒนามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบัน               

ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  จากปีที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว            

พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ใช้เพ่ือแก้ไขการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้ถูกบังคับ

ใช้จนถึงในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล

เยาวชนและครอบครัว ดังนี้140 

 

  

                                           
140 ส านักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม.  (ม.ป.ป.)  รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2553-2560.  
สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2562, จาก https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2085 
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ตารางท่ี 4.1.1-1 จ านวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 

ปี พ.ศ.  จ านวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว (คดี)141 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

30,609 

29,453 

26,335 

31,304 

29,091 

26,938 

24,520 

20,204 

 

  จ านวนสถิติคดีข้างต้นเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและกลไกในการแก้ไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้ดีใน

ระดับหนึ่ง 

 4.1.2  มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

  พระราชบัญญั ติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว              

พ.ศ. 2553 ก าหนดมาตรการของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

ของประเทศไทยไว้ในมาตรา 86 ประกอบมาตรา 87 และมาตรา 90 ประกอบมาตรา 91 และ 87                      

มีรายละเอียดดังนี้ 

                                           
141 ตัวเลขดังกล่าวเป็นคดีรับใหม่ในปีเทา่นั้น 
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  “มาตรา 86 ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่ างสูงตามที่

กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่

เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อน ฟ้องคดี เมื่อค านึงถึงอายุ ประวัติ              

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท า

ความผิดแล้ว หากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดย              

ไม่ต้องฟ้อง ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ

คุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือ

เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา 

ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม แล้วเสนอ

ความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา โดยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู

ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 

  เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและความเห็นของผู้อ านวยการสถานพินิจตามวรรค

หนึ่งแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา

ได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือสั่งด าเนินคดี

ต่อไป และให้ผู้อ านวยการสถานพินิจแจ้งค าสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว                

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการด าเนินการตามแผน

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูทันที พร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ  ทั้งนี้ แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับความยินยอมจาก

เด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 

  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูนั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ให้ศาลพิจารณาสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

  ศาลต้องมีค าสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ให้ประธานศาลฎีกา

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการของศาลด้วย” 

และ 

  “มาตรา 87 ในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเชิญฝ่าย

เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วม
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ประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจาก

การกระท าความผิด หรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้แล้วเสร็จและ

เสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า 

  แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่

เป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะ

เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน 

  แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้ว่ากล่าวตักเตือน ก าหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือ

เยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจก าหนดให้บิดา มารดา 

ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ก าหนดให้ชดใช้เยียวยาความ

เสียหาย ก าหนดให้ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ไม่เกินสามสิบชั่วโมง หรือก าหนดให้น า

มาตรการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้ ระยะเวลา

ในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องไม่เกินหนึ่งปี 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี

ก าหนด” 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวอยู่ในส่วนมาตรการพิเศษ

แทนการด าเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีความส าคัญต่อกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยการพิจารณาและการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี

อาญาจะต้องประกันสิทธิ สวัสดิภาพ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนตามแนวคิดและปรัชญา

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนไปพร้อมกัน 

  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นมาตรการพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในคดีอาญา

ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดโดยมีแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก

และเยาวชน ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ตามหลักกระบวนการยุติธรรม                  

เชิ งสมานฉันท์  (Restorative Justice) เพ่ื อให้ เด็ กและเยาวชนผู้ ถู กกล่ าวหาว่ากระท าผิด ได้แสดง                   

ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง รวมทั้งผู้เสียหายได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการยุติธรรม           

ทางอาญาที่สมดุลกัน (Balance) 
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  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ142  

   1) ต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กหรือเยาวชน 

   2) ต้องการบรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย 

   3) ต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม 

  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติในมาตรา 86 นี้เป็นมาตรการพิเศษในชั้น

ก่อนฟ้องคดี กล่าวคือ เป็นมาตรการที่อาจน ามาใช้กับเด็กและเยาวชนก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาลเยาวชน

และครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือลดคดีความที่จะขึ้นสู่ศาลและเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องกับคดี           

ทุกฝ่ายด้วยความรวดเร็ว  

  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดีมีหลักเกณฑ์ดังนี้143 

   1) เป็นคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่

กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หากเป็นการกระท าความผิดอาญาที่มีโทษจ าคุกสูงกว่านี้ ย่อมไม่อาจใช้

มาตรการพิเศษตามบทบัญญัตินี้ได้  

   อนึ่ง การกระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกและปรับ ไม่พึงต้องน าโทษปรับมาพิจารณาแต่             

อย่างใด 

   2) เด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดย             

ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   3) เด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะต้องส านึกในการกระท าก่อนมีการ

ฟ้องคดี โดยการส านึกในการกระท านี้มีความหมายลึกกว่าการรับสารภาพว่าได้กระท าความผิด ซึ่งกฎหมายมุ่ง

ให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีความส านึกถึงการกระท าท่ีตนได้ท าไป รวมถึงผลร้ายที่เกิดหรืออาจ

เกิดข้ึนจากการกระท าของตน  

   4) ผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้แก่ อายุ ประวัติ 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท า

ความผิดของเด็กและเยาวชน แล้วมีความเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง               

                                           
142 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.  (ม.ป.ป.).  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.  ม.ป.ท.  หน้า 35. 
143 สมชัย ฑีฆาอุตมากร.  (2555).  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์พลสยาม พร้ินติ้ง.  หน้า 230-234. 
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โดยหลักเกณฑ์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน กล่าวคือ อ านาจในการพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดี 

และให้ใช้แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรานี้แทน144  

   5) ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายหากคดีนั้นมีผู้เสียหายและได้รับความยินยอมจากเด็ก

หรือเยาวชน ความยินยอมเป็นเงื่อนไขในการใช้มาตรการพิเศษแทนการลงโทษในคดีอาญาที่ส าคัญภายใต้

หลักการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยผู้เสียหายและตัวผู้ถูกกล่าวหาจะต้องให้ความยินยอมใน

การจัดท ามาตรการพิเศษแทนการลงโทษด้วย145  

  อนึ่ง ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน ผู้อ านวยการสถานพินิจ

อาจจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูโดยก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือ

เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยร่วมปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  เมื่อมีการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเสร็จแล้ว ผู้อ านวยการสถานพินิจจะต้องเสนอแผนแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูและความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  เมื่อได้รับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและความเห็นของผู้อ านวยการสถานพินิจแล้ว พนักงานอัยการมี

อ านาจด าเนินการ ดังนี้ 

   1) หากมีข้อสงสัย พนักงานอัยการอาจสอบถามผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้  

   2) หากไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พนักงานอัยการอาจสั่งแก้ไขแผนแก้ไข

บ าบัดฟ้ืนฟูหรือสั่งด าเนินคดีต่อไป ในกรณีนี้ผู้อ านวยการสถานพินิจไม่อาจโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวได้ และต้องแจ้ง

ค าสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
                                           
144 วรวิทย์ ฤทธิทิศ.  (2553).  หลักกฎหมายในการด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว. (พิมพ์คร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  หน้า 41. 
145 ในอดีตเคยมีข้อถกเถียงซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในความผิดที่ผู้เสียหายเป็นรัฐเท่านั้น เช่น ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎ
มายจราจร และความผิดตามกฎหมายป่าไม้ เป็นต้น หากเด็กและเยาวชนกระท าความผิด เช่นนี้การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรานี้
จะมีผลหรือไม่ เมื่อรัฐเป็นผู้เสียหายแล้วบุคคลใดจะเป็นผู้ให้ความยินยอม กรณีนี้มีความเห็นทางด้านกฎหมายเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทาง
แรกเห็นว่า ความผิดประเภทนี้ไม่อาจมีเอกชนที่เป็นผู้เสียหายและสามารถให้ความยินยอมในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้ ท าให้เงื่อนไข
ของการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรานี้ขาดไป ดังนัน้ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจึงไม่อาจมีได้ อย่างไร
ก็ดี แนวทางที่สองกลับเห็นว่า แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาเป็นมาตรการพิเศษเพ่ือ
เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก อีกทั้งยังมุ่งรักษาสวัสดิภาพ อนาคต ให้โอกาส รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์เหล่านั้นให้หายไปจากตัวเด็กและเยาวชน และชุมชนหรือสังคมด้วย ดังนั้น ในความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสยีหาย หากตีความตาม
แนวทางแรก ย่อมไม่อาจใช้ประโยชน์จากเหตุผลดังกล่าวได้เลย อีกทั้งยังเปน็การขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกด้วย จึงต้องตีความว่า             
ไม่มีเงื่อนไขในข้อความยินยอมของผู้เสียหายดังกล่าว 
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   3) หากเห็นว่าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว 

พนักงานอัยการก็ต้องสั่งเห็นชอบและให้มีการด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวทันที พร้อมทั้ง

รายงานให้ศาลทราบ 

  เมื่อรายงานของพนักงานอัยการมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลจะพิจารณาว่ากระบวนการ

จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ภายใน 30 วัน หากศาลพบว่ากระบวนการจัดท าแผน

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาสั่งตามท่ีเห็นสมควร เช่น สั่งไม่เห็นชอบ

กับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและให้คดีด าเนินต่อไป หรือสั่งให้มีการแก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นต้น 

  นอกจากนี้ แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูที่ได้ด าเนินการตามมาตรานี้จะต้องได้รับความยินยอมจาก

ผู้เสียหายในคดีที่มีผู้เสียหายและได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนอีกด้วยด้วย การให้ความยินยอมจาก

ผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนตามวรรคท้ายนี้เป็นคนละกรณีกับการให้ความยินยอมของผู้เสียหายและเด็ก

หรือเยาวชนตามวรรคแรก โดยการให้ความยินยอมตามวรรคนี้เป็นการให้ความยินยอมในเนื้อหาของแผนแก้ไข

บ าบัดฟ้ืนฟู เช่น รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ เป็นต้น ส่วนการให้ความยินยอมตามวรรคแรกเป็นการให้ความยินยอมเบื้องต้นเพ่ือจะให้มี

กระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

  ผู้อ านวยการสถานพินิจเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู โดยผู้อ านวยการ

สถานพินิจจะต้องเชิญบุคคลอย่างน้อย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด           

ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นบทบังคับไม่สามารถเลือกกระท าได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานพินิจ

พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ชุมชนหรือพนักงานอัยการมีส่วนร่วม ผู้อ านวยการสถานพินิจก็อาจเชิญผู้แทนชุมชน

หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดหรือพนักงานอัยการร่วมประชุม

ด้วยก็ได้  

  อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงาน

อัยการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า นอกจากนี้แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู

จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือ

ประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน 
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  รูปแบบของมาตรการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูอาจมีลักษณะเบาไปจนถึงปานกลาง และอาจมี

รูปแบบมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ผสมผสานกันตามความเหมาะสมของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิดและ

ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ มาตรการที่อาจใช้ อาจได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การก าหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชน

ปฏิบัติ การก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วย

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน การให้ชดใช้เยียวยาความเสียหาย การให้ท างานบริการสังคม

หรือท างานสาธารณประโยชน์ไม่เกิน  30 ชั่วโมง เป็นต้น โดยทั้งนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูต้องไม่เกิน 1 ปี146 

  ตัวอย่างโครงการที่ใช้ในแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เช่น โครงการค่ายเยาวชนเพ่ือ

อนาคตของชาติ การฝึกระเบียบวินัยโดยทหาร โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ครอบครัวบ าบัด ครอบครัวอบอุ่น 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาสามเณร โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โครงการ              

ฝึกอาชีพ โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น147 

  นอกจากนี้มาตรา 90 และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังได้ก าหนดมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นหลัง

ฟ้องคดี อันเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมไว้เช่นกัน            

โดยบัญญัติไว้ว่า 

  “มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง

ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินยี่สิบปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือ

เยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีค าพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าและผู้เสียหาย

ยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร 

และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร

หากน าวิธีจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหาย

มากกว่าการพิจารณาพิพากษา ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการ

                                           
146 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ข.  เล่มเดิม.  หน้า 149-158 
147 อริยะ นาวินธรรม.  (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง การแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดยกิจกรรมบ าบัด.  ม.ป.ท.  หน้า 8. 
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ด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ

ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติ แล้วเสนอต่อศาลเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีค าสั่ง 

หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้ด าเนินการตามนั้นและให้มีค าสั่งจ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราว               

หากศาลไม่เห็นชอบ ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป และ 

  มาตรา 91 การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 90 ให้ผู้อ านวยการ

สถานพินิจ หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ประสานการประชุม โดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 87 ทั้งนี้ พนักงานอัยการจะเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้ 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90 ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา” 

  การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดีเป็นมาตรการทางกฎหมายภายใต้แนวคิดกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวแล้ว  โดยมาตรการ

ดังกล่าวจะมีผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ประสานการประชุม และมีบุคคลเข้าร่วม

ประชุมดังเช่นการประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนฟ้องคดี  ซึ่งมีผู้แทนชุมชนรวมอยู่ด้วย ดังที่ได้

อธิบายไปแล้วข้างต้น148 

  การด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดีอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

   (1) เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว กล่าวคือ จะต้องเป็น

คดีอาญาที่มีการฟ้องศาลแล้ว และศาลยังไม่มีค าพิพากษา 

   (2) เป็นคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่

กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 20 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม การใช้มาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญาในชั้นหลังฟ้องคดี กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการได้เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 20 ปี หากเปรียบเทียบเงื่อนไขข้อนี้กับมาตรการในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู

ก่อนฟ้องคดี เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มาตรการนี้มีขอบเขตของฐานความผิดที่กว้างกว่า กล่าวคือ ในเงื่อนไขของ

การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนฟ้องคดี ก าหนดขอบเขตให้คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท า

ความผิดโดยมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น การก าหนดเช่นว่านั้นย่อม

เป็นข้อจ ากัดส าหรับความผิดที่มีอัตราโทษระดับปานกลางไปจนถึงระดับร้ายแรงซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้

                                           
148 มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเพ่ือปรับเปลี่ยน ฟ้ืนฟู แก้ไขพฤติกรรมอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็ก

หรือเยาวชนได้ 

   (3) เด็กหรือเยาวชนต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

   (4) เด็กหรือเยาวชนต้องส านึกในการกระท า การส านึกในการกระท าความผิดของตนยัง

เป็นเงื่อนไขของการขอใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ความส าคัญ หากปราศจากการส านึกในการกระท า

แล้ว การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาย่อมไม่สามารถท าได้  

   (5) ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ความยินยอมจากผู้เสียหายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการ

ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ดังเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี

อาญาเป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะผู้เสียหาย จะต้องมีความเห็นและได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

   (6) โจทก์ไม่คัดค้าน ข้อแตกต่างของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อน

ฟ้องคดีและหลังฟ้องคดีประการหนึ่ง คือ ในชั้นก่อนฟ้องคดีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจะถูกเริ่ม

กระบวนการโดยผู้อ านวยการสถานพินิจ แต่หลังฟ้องคดีไปแล้ว ศาลจะเป็นผู้เริ่มกระบวนการในการจัดท าแผน

โดยอาจมีค าสั่งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู และศาลจะต้องมีการถามความเห็นของโจทก์ ซึ่งหากโจทก์คัดค้าน การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูย่อม

ไม่อาจมีขึ้นได ้

   (7) ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร ในการ

พิจารณาเพ่ือใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูจะต้องปรากฏว่า

พฤติการณ์ในคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมด้วย เช่น การลงมือกระท าความผิดจะต้องไม่มีลักษณะโหดเหี้ยม

ทารุณ ผิดปกติวิสัยที่เด็กหรือเยาวชนทั่วไปอาจกระท าได้ หรือการกระท าผิดนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่

สังคมจนเกินไป เป็นต้น  

   (8) ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ เงื่อนไขข้อนี้เป็นการพิจารณาถึง

โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีในอนาคต โดยหากศาลเห็นว่าจ าเลยซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนนั้นมีโอกาสที่จะ

ปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย รวมถึงอาจกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้ ศาลก็จะใช้ดุลยพินิจ

ในการให้โอกาสกับตัวเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู 
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   (9) ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการชดเชยเยียวยาจากการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

การชดเชยเยียวยาผู้ เสียหายในคดีเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ซึ่งมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยใช้แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเป็นหนึ่งในวิธีการ โดยการ

ชดเชยเยียวยาผู้เสียหายนี้ไม่ถูกจ ากัดเฉพาะการชดเชยด้วยตัวเงินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงวิธีการอ่ืน ๆ 

ที่ไม่เป็นตัวเงินอีกด้วย เช่น การแสดงความเสียใจกับผู้เสียหาย การหมั่นสอบถามความเป็นอยู่ภายหลังได้รับ

ผลร้ายจากการกระท าความผิด เป็นต้น ภายใต้เงื่อนไขข้อนี้ศาลจะพิจารณาถึงโอกาสในการได้รับการชดเชย

เยียวยาของผู้เสียหายดังกล่าวประกอบในการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนแก้ไข

บ าบัดฟื้นฟู 

   (10) การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูจะต้องเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชน

และต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา เงื่อนไขข้อนี้วางอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์สูงสุดของ

จ าเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเป็นหลัก หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินกระบวนพิจารณา

ของศาลนั้นมีประโยชน์น้อยกว่าการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ศาลจึงจะมีอ านาจสั่งให้ด าเนิน

กระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

  โดยสรุปเห็นได้ว่ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้น

หลังฟ้องคดีมีหลักเกณฑ์หลายประการคล้ายคลึงกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยการจัดท าแผน

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นก่อนฟ้องคดีภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการเยียวยาผู้เสียหายซึ่งได้รับผล

กระท าจากการกระท าความผิด ต้องการที่จะเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก มุ่งรักษา

สวัสดิภาพ อนาคต มุ่งให้โอกาส รวมทั้งต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ให้หายไปจากตัวเด็ก 

เยาวชน และชุมชนหรือสังคมด้วย 

  เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กหรือเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนฟ้องคดี

มาแล้วและไม่ประสบผลส าเร็จ หากศาลพิจารณาแล้วยังเห็นว่า ควรน าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดีมาใช้

กับจ าเลยอีกครั้งหนึ่งก็สามารถกระท าได้149 

  แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดีอาจมีมาตรการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังนี้150  

   - เป็นมาตรการที่ก าหนดให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ เช่น รายงานตัว รับค าปรึกษาแนะน า 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัด กิจกรรมทางเลือก รับการบ าบัดรักษา เข้ารับการศึกษา หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ  

                                           
149 ข้อ 7 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ. 2556 
150 ข้อ 22 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ. 2556 
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   - เป็นมาตรการที่ก าหนดให้เด็กหรือเยาวชนชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  

   - เป็ นมาตรการที่ ก าหนดให้ เด็ กหรือ เยาวชนท างานบริการสั งคมหรือท างาน

สาธารณประโยชน์ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  

  นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจก าหนดให้บิดา มารดา 

ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีตกลงด้วยก็ได้151 152 

 

4.2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่ เป็น เด็กของประเทศออสเตรเลีย                

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

 4.2.1  ข้อมูลทั่วไปของออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

  ออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ก่อตั้ งขั้น เมื่อวันที ่            

1 มกราคม ค.ศ. 1901 โดยความเห็นพ้องร่วมกันของ 6 เขตปกครองตนเอง153 ออสเตรเลียเป็นทวีปที่เล็กที่สุด

ในโลก แต่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ล้อมรอบด้วยทะเล คือ 

มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลใต้ ออสเตรเลียมี พ้ืนที่ 7,686,850 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่

ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีเมืองหลวง คือ กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) และมีเมืองส าคัญ ได้แก่ เมลเบิร์น 

(Melbourne) เพิร์ธ (Perth) บริสเบน (Brisbane) แอดิเลด (Adelaide) และซิดนีย์ (Sydney) 154 

  ในแต่ละเขตของออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันมาก บางแห่งมีสภาพอากาศที่ร้อน แต่

บางแห่งมีสภาพอากาศอบอุ่น หรือหนาวเย็น ออสเตรเลียมีภูมิประเทศที่แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ เป็นที่

ราบสูงในพ้ืนที่ภาคตะวันตก เป็นพื้นที่ราบในภาคกลาง และเป็นเทือกเขาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ออสเตรเลียมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ หินแร่ ถ่านหิน สินแร่เหล็ก ทองแดง ดีบุก ทอง เงิน ยูเรเนียม นิกเกิล               

แร่ธาตุ155 

                                           
151 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ข.  เล่มเดิม.  หน้า 133-144. 
152 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ก.  เล่มเดิม.  หน้า 83-91. 
153 Australian Government.  (n.d.).  Federation.  Retrieved 25 November 2017, from http://www.australia.gov.au/ 
about-government/how-government-works/federation 
154 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ค.  (2560).  แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดีในชั้นสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด.                 
รายงานการวิจัย สาขาวิชานิติศาสตร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 76-78. 
155 (ม.ป.ป.).  ประเทศออสเตรเลีย.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/ 
Australia-Internet-May%2009.pdf 

http://www.australia.gov.au/
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/
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  ออสเตรเลียมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และใช้ระบบกฎหมายโดยยึด

หลักกฎหมายของอังกฤษ (British Common Law) มีประมุขของประเทศ คือ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบทที่ 2 

แห่งอังกฤษ และมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี156 มีรัฐบาลสหพันธรัฐ มาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชน มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภา (Senate) มีจ านวนสมาชิก 76 คน โดยประกอบด้วย

สมาชิก 12 คนจากแต่ละรัฐ รวมทั้งจากเขตเมืองหลวงและอาณาเขตตอนเหนืออีกเขตละ 2 คน และสภา

ผู้แทนราษฎร (The House of Representative) มีจ านวนสมาชิก 150 คน มาจากการเลือกตั้งจากรัฐต่าง ๆ 

ตามสัดส่วนจ านวนประชากรของแต่ละรัฐ และ 2 อาณาเขต 

  ออสเตรเลียมีประชากร 25,496,527 ล้านคน157 และเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายประเทศหนึ่ง

ของโลก ออสเตรเลียมีประชากรเป็นชาวพ้ืนเมืองคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด คนที่ตั้งถิ่น

ฐานอยู่ในออสเตรเลีย 1 ใน 4 เป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศ และได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากท่ีออสเตรเลียจากกว่า 

200 ประเทศ ด้วยเหตุที่ออสเตรเลียมีความหลากหลายทางด้านที่มาของประชากร ท าให้ออสเตรเลียมีภาษา 

ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายตามไปด้วย158 

  ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งซึ่งให้ความส าคัญกับเสรีภาพ (Freedom) เป็นอย่างมาก โดยทุกภาค

ส่วนจะถือว่าเสรีภาพเป็นข้อยอมรับขั้นพ้ืนฐานหนึ่งของประเทศ ท าให้การแสดงออกอย่างเสรีในด้านความคิด 

การพูด และการนับถือศาสนา เป็นเรื่องปกติและถูกยอมรับเป็นการทั่วไปในประเทศ นอกจากนี้ประชากรใน

ออสเตรเลียเองยังให้ความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รวมทั้งยังตระหนักและ

ให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองของตนเองอย่างสูงอีกด้วย159 

  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) เป็นรัฐที่มีพ้ืนที่มากท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย โดย

ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ใน 3 ของผืนดินทั้งหมดของทวีป ด้วยพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร          

มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 12,500 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดต่อกับรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) 

                                           
156 Australian Government.  (n.d.).  The federal system.  Retrieved 25 November 2017, from 
http://www.australia.gov.au/about-government/how-government-works/federation 
157 Worldometers.  (n.d.).  Australia Population.  Retrieved 26 June 2020, from http://www.worldometers.info/world-
population/australia-population/ 
158 (ม.ป.ป.).  ออสเตรเลียในปัจจุบัน.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.border.gov.au/Citizenship/ 
Documents/thai-non-test.pdf 
159 Department of Social Services, Australian Government.  (n.d.).  Multicultural Australia: United, Strong, Successful.  
Retrieved 25 November 2017, from https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/06_2017/thai_ 
multicultural_statement_accessibility_checked.pdf 

Worldometers.%20%20(n.d.).%20%20Australia%20Population.%20%20Retrieved%2026%20June%202020,%20from
http://www.worldometers.info/world-population/australia-population/
http://www.worldometers.info/world-population/australia-population/
https://www.border.gov.au/Citizenship/
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/06_2017/thai_
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และรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี่ (Northern Territory) ส่วนทางทิศตะวันตกและทิศเหนือติดต่อกับมหาสมุทร

อินเดีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือเพิร์ธ  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ ทองค า และเป็นแหล่ง

ผลิตเพชรได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก 

  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.72 ล้านคน160 คิดเป็นร้อยละ 10 ของ

จ านวนประชากรทั้งประเทศ และร้อยละ 85 อาศัยอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ อัตราการเพ่ิมของ

ประชากรในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คือ เท่ากับร้อยละ 2.4  

  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนอยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งมีฤดูแล้งและฤดูฝน แทนที่     

ฤดูหนาวและฤดูร้อน ตอนกลางของรัฐมีภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งและแห้งแล้ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมี

อากาศแบบอบอุ่น ตัวเมืองเพิร์ธมีฤดูร้อนที่ร้อนและยาวนาน ในขณะที่มีฝนตกน้อยและอาจมีอุณหภูมิ

ประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ลมจากทะเลหรือที่รู้จักกัน           

ในนาม “ฟรีแมนเทิลด็อกเตอร์” จะช่วยท าให้เมืองเย็นขึ้น ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นและฝนตก 

โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส161 

 4.2.2  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  

  ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก (Youth Justice) อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของกรมยุติธรรม (Department of Justice) ซึ่งรับผิดชอบในงานควบคุมหรือขังผู้กระท า

ความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของ

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย คือ Young Offenders Act 1994 และ Young Offenders Regulations 1995162 

ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้ให้ค านิยามของบุคคลที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ว่าเป็น “เด็ก”163 

  Young Offenders Act 1994 มีวัตถุประสงค์ด้วยกันหลายประการ เช่น เพ่ือใช้ด าเนินการและ

บริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก  เพ่ือก าหนดเงื่อนไข หลักการ และกลไกใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก เพ่ือปกป้องสิทธิของเด็กที่ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมทาง

                                           
160 Population Australia.  (2020).  Population of Western Australia 2020.  Retrieved 24 June 2020, from 
http://www.population.net.au/population-of-western-australia/  
161 Australian Centre.  (2018).  Western Australia.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.australian.co.th/ 
mttnewweb/thai/Australia/wa.php 
162 Commissioner for Children and Young People Western Australia.  (2017).  Oversight of Services for Children and 
Young People in Western Australia. Perth: n.p.  p.62. 
163 Section 3 Young Offenders Act 1994 

http://www.population.net.au/population-of-western-australia/
http://www.australian.co.th/
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อาญา นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวยังประสงค์ที่จะเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเป็น

ผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน เพ่ือลดปัญหาการกระท าความผิดของเด็ก ลงโทษและบริหารจัดการตัวผู้กระท า

ความผิด รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดโดยมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นกลับ

กลายเป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบได้ และที่ส าคัญ Young Offenders Act 1994 ยังมุ่งหวังให้มีการบูรณา

การโดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและชุมชนอีกด้วย164 

  Young Offenders Act 1994 ไม่เพียงแต่เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก แต่ยังเป็นกฎหมายที่วางแนวทางในการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมอีกด้วย โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้อ านาจหน่วยงานของรัฐในการใช้ดุลยพินิจ เช่น ต ารวจ เพ่ือเลี่ยง

การจับกุมและด าเนินคดีอีกด้วย165 นอกจากนี้ Young Offenders Act 1994 ยังได้มุ่งหมายเพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กอีกทางหนึ่งด้วย166 

 4.2.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศออสเตรเลีย               

รฐัเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

  ชุมชนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่ผลักดันและต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าความผิด

ของเด็กในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยผู้กระท าความผิดบางส่วนอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

และการร่วมกิจกรรมในชุมชนเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าความผิด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น      

การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีอาชญากรรมสูง การเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียม รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึง

ทรัพยากรในชุมชนได้ เป็นต้น167 

  ในปี ค.ศ. 2017 รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีบุคคลที่เป็นผู้กระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กจ านวน 727 คน โดยในจ านวนนี้ร้อยละ 82 ถูกใช้มาตรการปรับปรุงพฤติกรรมภายใต้ความ

ร่วมมือของชุมชน และร้อยละ 18 ถูกใช้การควบคุมในสถานที่แบบปิดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม168 

                                           
164 Section 6 Young Offenders Act 1994 
165 Western Australia Police Force.  (n.d.).  Juvenile Justice.  Retrieved 25 November 2018, from 
https://www.police.wa.gov.au/ Crime/Juvenile-justice 
166 Auditor General for Western Australia.  (2008).  Performance Examination the Juvenile Justice System: Dealing 
with Young People under the Young Offenders Act 1994.  n.p.  p.13. 
167 Commissioner for Children and Young People Western Australia.  (2016).  Speaking Out About Youth Justice.             
Perth: n.p. P. 29. 
168 Commissioner for Children and Young People Western Australia.  (n.d.).  Youth Justice in Western Australia. Retrieved 
25 November 2018, from https://www.ccyp.wa.gov.au/media/2511/youth-justice-infographic-6_2017-final.pdf 
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  Young Offenders Act 1994 ได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กไว้หลายข้อ แต่ส าหรับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน Young Offenders Act 

1994 ได้ก าหนดไว้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการปกป้องชุมชนจากพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็ก169   

โดยประกอบด้วยมาตรการการหลักสองประการ คือ  

   1) ค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชน Young Offender Act 1994 

ให้อ านาจศาลในการท าค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชน (Youth Community Based 

Order) หากศาลเลือกใช้วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ศาลจะต้องก าหนดแผน (Agenda) 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ในค าสั่ งให้ชัดเจน170 โดยค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชนมี

รายละเอียดที่พึงต้องพิจารณา ดังนี้ 

    (1) ความยินยอมของเด็ก ก่อนที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก ไปปฏิบัติ

ในชุมชนได้ ผู้กระท าความผิดจะต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งศาล171 โดยความยินยอมในส่วนนี้จะช่วยให้

การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างราบรื่น  

    (2) ผู้มีหน้าที่เสนอแผน ผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะ (The Chief Executive 

Officer of the Department of the Public Service) เป็นผู้มีหน้าที่เสนอแผนและส่งรายละเอียดของแผน

ให้ศาล โดยในแผนจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขของการเข้าร่วมแผน เงื่อนไขของงานหรือกิจกรรมที่จะต้อง

ปฏิบัติ และเงื่อนไขของการดูแลให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้กระท าความผิด172  

    (3) การปฏิบัติตามแผน ค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชนนั้นเป็น

อันยุติ หากผู้กระท าความผิดด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้จนเสร็จสิ้น นอกจากนี้ค าสั่งดังกล่าว

ยังอาจยุติลงได้ก่อนหากศาลได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งหรือยกเลิกค าสั่ง173 ในการปฏิบัติตามค าสั่งนี้

ผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะเป็นผู้มีอ านาจในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดของกรมเป็นผู้ดูแล

ให้เป็นไปตามค าสั่ง174 

                                           
169 Section 7 (d) Young Offenders Act 1994 
170 Section 73 Young Offenders Act 1994 
171 Section 74 Young Offenders Act 1994 
172 Section 75 Young Offenders Act 1994 
173 Section 76 Young Offenders Act 1994 
174 Section 77 Young Offenders Act 1994 
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    ในกรณีท่ีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ในค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก ไปปฏิบัติ

ในชุมชนไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ถูกฝ่าฝืน หรือเด็กลงมือกระท าความผิดอ่ืนอีก ผู้บริหารของกรมบริการ

สาธารณะอาจท าหนังสือแจ้งให้ผู้กระท าความผิดให้ไปศาลเพ่ือรับการพิจารณาผลของการไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ 

ในหนังสือแจ้งจะบรรยายรายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามและแสดงให้เห็นข้อความส าคัญของการไม่ปฏิบัติ

ตามด้วย175 เช่นนี้ศาลมีอ านาจสั่งยุติการปฎิบัติตามค าสั่งและเงื่อนไขต่าง ๆ สั่งให้มีการแก้ไขค าสั่ง หรือยกเลิก

ค าสั่งและยกคดีข้ึนเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไปในศาล176 

    (4) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ควบคู่กับค าสั่ง ค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติใน

ชุมชนนั้นอาจมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งโดยหลักแล้วจะห้ามมิให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กกระท า

ความผิดอ่ืน ๆ อีก รวมถึงจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี นอกจากนี้ผู้กระท าความผิดจะต้องปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ด้านความประพฤติอ่ืน ๆ และจะต้องปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ เหมาะสมซึ่งได้รับค าแนะน าจากผู้ดูแล

ให้เป็นไปตามค าสั่ง177  

    ในบางกรณีหากผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 

ผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะมีอ านาจก าหนดเป็นหนังสือให้การปฏิบัติตามค าสั่งถูกเลื่อนไปชั่วคราวได้   

แต่การเลื่อนการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขอ่ืน ๆ ซึ่งก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้อง

ปฏิบัติตามระหว่างปฏิบัติตามค าสั่งนั้น178 

   อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังคงไว้ซึ่งอ านาจของศาลในการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งให้ผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชน ซ่ึงอ านาจดังกล่าวรวมถึงอ านาจดังต่อไปนี้179 

    - อ านาจในการยกเลิกค าสั่งและก าหนดค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติ

ในชุมชนใหม่ 

    - อ านาจในการยกเลิกเงื่อนไขอ่ืน ๆ และก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใหม่ 

    - อ านาจในการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขอ่ืน ๆ  

                                           
175 Section 82 Young Offenders Act 1994 
176 Section 83 Young Offenders Act 1994 
177 Section 78 Young Offenders Act 1994 
178 Section 79 Young Offenders Act 1994 
179 Section 80 Young Offenders Act 1994 
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   อย่างไรก็ดี หากผู้กระท าความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็น

เด็กไปปฏิบัติในชุมชนโดยการกระท าความผิดอ่ืน ๆ อีก ศาลอาจยกเลิกค าสั่งเดิมและมีค าสั่งใหม่ซึ่งเหมาะสม

กับความผิดทั้งสอง180 

   เงื่อนไขที่ให้ผู้กระท าความผิดไปปฏิบัติตามที่ถูกก าหนดนั้นอาจเป็นเงื่อนไขด้านการศึกษา 

การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเงื่อนไขประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ศาลไม่สามารถก าหนดเงื่อนไข

ข้างต้นซึ่งมีระยะเวลาเกิน 6 เดือน หรือต้องเดินทางไปเกิน 30 กิโลเมตรจากที่อาศัยของผู้กระท าความผิด หรือ

ต้องเข้าร่วมหรือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันเกิน 7 วันได้181 เงื่อนไขที่ให้ผู้กระท าความผิดไปปฏิบัติ

ตามจะถูกก าหนดจ านวนชั่วโมงไว้ในค าสั่งศาล และการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 182 

นอกจากนี้เงื่อนไขท่ีให้ผู้กระท าความผิดไปปฏิบัติตามนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้กระท าความผิดมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์

หรือมากกว่า183 โดยผู้กระท าความผิดจะต้องปฏิบัติภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีค าสั่ง หรือภายหลัง

จากนั้นหากศาลมเีห็นสมควร184 

   เงื่อนไขที่ให้ผู้กระท าความผิดไปปฏิบัติตามอาจมีข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวพันร่วมด้วย            

โดยข้อบังคับอาจมีลักษณะ เช่น ก าหนดให้บุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอดส่องผู้กระท าความผิดใน

การปฏิบัติตามค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กไปปฏิบัติในชุมชน ก าหนดลักษณะของ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้สอดส่องผู้กระท าความผิด รวมถึงการเตรียมการเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลเหล่านั้น หรือ

ก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ เช่น การเดินทาง เป็นต้น185 

   2) การสอดส่องดูแลผู้กระท าความผิด ในการปฏิบัติตามค าสั่งหรือตามเงื่อนไขภายใต้

ระยะเวลาที่ถูกก าหนด ผู้กระท าความผิดจะต้องรายงานและส่งรายงานตามที่ถูกก าหนดไว้ในค าสั่งศาล186            

โดยศาลไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการสอดส่องดูแลเกินกว่า 12 เดือนได้ เว้นแต่ผู้พิพากษาเป็นผู้สอดส่อง

เองอาจก าหนดได้ไม่เกิน 2 ปี187 นอกจากนี้ ศาลอาจมีค าสั่งเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสอดส่องดูแลแบบเข้มข้น 

                                           
180 Section 84 Young Offenders Act 1994 
181 Section 88 Young Offenders Act 1994 
182 Section 89 Young Offenders Act 1994 
183 Section 90 Young Offenders Act 1994 
184 Section 93 Young Offenders Act 1994 
185 Section 94 Young Offenders Act 1994 
186 Section 95 Young Offenders Act 1994 
187 Section 96 Young Offenders Act 1994 
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โดยก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติตาม188 ค าสั่งเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสอดส่องดูแลแบบเข้มข้นนี้อาจ

ถูกใช้ร่วมกับการควบคุมตัวหรือไม่ก็ได้ และค าสั่งดังกล่าวจะต้องมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน189  

   ประเด็นส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิด ได้แก่ ประเด็น

เกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแล โดยที่  Young Offenders Act 1994 

ก าหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลขึ้นโดยคณะกรรมการดังกล่าวถูกปิด

เป็นความลับ190 คณะกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยมี

ประธาน 1 คน และกรรมการอื่นอีก 2 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ และกรรมการ 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเหยื่อที่ได้รับจากการกระท าความผิดและได้รับแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรั ฐ 1 คน

ผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะ 1 คน และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูกเสนอชื่อโดยผู้บัญชาการต ารวจ อีก 1 คน 

นอกจากนี้คณะกรรมการข้างต้นยังจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย คือ กรรมการ

จ านวนอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับอะบอริจิน และได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรชุมชน           

อะบอริจิน และกรรมการอีกจ านวนอย่างน้อย 1 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยองค์กรชุมชน191 

 

4.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย 

 4.3.1  ข้อมูลทัว่ไปของสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

  สหรัฐอเมริกา (The United States of America) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศตะวันออกจรด

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และทิศใต้จรดอ่าวเม็กซิโก 

สหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9,826,630 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ รวม 50 รัฐ รวมทั้งเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)192  

  สหรัฐอเมริกามี เมืองหลวง คือ กรุงวอชิงตัน (Washington) สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ มี                   

อุณภูมิอากาศปานกลาง แต่ร้อนชื้นในฟลอริดา (Florida) และฮาวาย (Hawaii) อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง

                                           
188 Section 98 Young Offenders Act 1994 
189 Section 99 Young Offenders Act 1994 
190 Section 151 Young Offenders Act 1994 
191 Section 152 Young Offenders Act 1994 
192 Encyclopedia Britannica, Inc.  (2017).  United States.  Retrieved 25 November 2017, from 
https://www.britannica.com/place/United-States 

https://www.britannica.com/
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ในอลาสกา (Alaska) ส่วนบริเวณที่ราบด้านตะวันตกของแม่น้ ามิสซิสซิปปี (Mississippi) จะค่อนข้างแห้งแล้ง

และมีความแห้งแล้งมาก ภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีอากาศดีขึ้นเป็นครั้งคราว

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์โดยจะได้รับความอบอุ่นจากลมของเนินเขาด้านตะวันออกของเทือกเขา                

ร๊อกกี1้93  

  สหรัฐอเมริกามีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ ถ่านหิน ทองแดง ตะกั่ว โมลีเดบนัม ฟอสเฟส 

ยูเรเนียม บอกไซด์ ทองค า เหล็ก ปรอท นิกเกิล เงิน ทังสเตน สังกะสี ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และป่าไม้ 

  สหรัฐอเมริกามีประชากร 330,980,902 ล้านคน194 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย

โปรแตสแตนท์ประมาณร้อยละ 51.3 นิกายโรมันคาทอลิกประมาณร้อยละ 23.9 มอร์มอนประมาณร้อยละ 

1.7 คริสเตียนอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 1.6 เป็นชาวยิวประมาณร้อยละ 1.7 เป็นชาวพุทธประมาณร้อยละ 0.7 

เป็นชาวมุสลิมประมาณร้อยละ 0.6 และอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 2.5 ไม่ประกาศตัวว่านับถือศาสนาใดประมาณ

ร้อยละ 12 ไม่มีศาสนาประมาณร้อยละ 4  

  สหรัฐอเมริกามีภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ ยกเว้นรัฐฮาวายที่ใช้ภาษาฮาวายและในบางรัฐที่ใช้

ภาษาสแปนนิช (Spanish) เป็นภาษาราชการแทนภาษาอังกฤษ 

  สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง โดยมีประธานาธิบดี (President) เป็นประมุข

และเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Chief Executive) และมีรองประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน195              

มีวาระ 4 ปี โดยด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้196 และมีคณะรัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

และผ่านการรับรองของสภาสูง (Senate) คอยท าหน้าที่ช่วยในการบริหารประเทศ197 

  สหรัฐอเมริกามีฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาคองเกรส (United States Congress) ซึ่งประกอบด้วยสภา

ผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีจ านวนสมาชิก 435 คน แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่

ละมลรัฐ สมาชิกดังกล่าวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระ 2 ปี และวุฒิสภาหรือสภาสูงมี

จ านวนสมาชิก 100 คน โดยประชาชนจากทุกมลรัฐจะเลือกผู้แทนมลรัฐละ 2 คน มีวาระ 6 ปี โดยหนึ่งในสาม
                                           
193 ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.  (2017).  ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกา.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก 
http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2017/05/Country-Profile_USA_2556.pdf 
194 Worldometers.  (n.d.).  U.S. Population.  Retrieved 26 June 2020, from http://www.worldometers.info/world-
population/us-population/ 
195 Nigel Bowles.  (1998).  Government and Politics of the United States. (2nd edition).  New York: Palgrave.  p.98. 
196 Encyclopedia Britannica, Inc.  (2017).  United States: The executive branch.  Retrieved 25 November 2017, from 
https://www.britannica.com/place/United-States/The-executive-branch 
197 (ม.ป.ป.).  สหรัฐอเมริกา.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.mcupn.ac.th/index_mcupt/Weerasak/U.S..pdf 

http://www.worldometers.info/world-population/us-population/
http://www.worldometers.info/world-population/us-population/
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จะครบวาระทุก ๆ 2 ปี198 นอกจากนี้วุฒิสภายังมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบหรือปฏิเสธบุคคลที่

ประธานาธิบดีแต่งตั้ง รวมทั้งคณะรัฐมนตรี และให้สัตยาบันในสนธิสัญญา อย่างไรก็ตามในวุฒิสภา               

รองประธานาธิบดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานโดยต าแหน่ง199 

  สหรัฐอเมริกามีฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลสูง (Supreme Court)200 ซึ่งมีผู้พิพากษา 9 คน โดย

ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีและได้รับการรับรองจากวุฒิสภา ด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต 201 โดยศาลสูง

ดังกล่าวยังท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและองค์กรของรัฐว่าได้กระท าการภายใต้กฎหมายหรือไ ม่202 

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมีศาลอุทธรณ์สหรัฐ (Appeal Court) และศาลชั้นต้นในแต่ละมลรัฐ (Circuit 

Court) โดยมีผู้พิพากษาในศาลระดับมลรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนท าหน้าที่ในการอ านวยความ

ยุติธรรมให้กับประชาชน203 

  สหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญและเป็นรัฐในรูปแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) ใช้ระบบ

กฎหมายอยู่บนรากฐานของกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ โดยแต่ละมลรัฐ ยกเว้นลุยเซียนา (Louisiana) 

มีระบบกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองบนพ้ืนฐานของกฎหมายอังกฤษ204 

  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ถูกยอมรับเป็นรัฐที่ 31 มีเนื้อที่

ประมาณ  163,695 ตารางไมล์  หรือประมาณ  423,967 ตารางกิ โล เมตร 205 มีประชากรประมาณ                

                                           
198 USA.gov.  (2017).  About the Legislative Branch.  Retrieved 25 November 2017, from https://www.usa.gov/about-
the-legislative-branch 
199 ทวีศักดิ์ กันโยไช.  (2560).  พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก 
http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/Document/Hist_ModernWorld/PolHist/pdf/PolHist_3.pdf 
200 Article 3, Section 1, United States Constitution. 
201 Encyclopedia Britannica, Inc.  (2017).  United States: The executive branch.  Retrieved 25 November 2017, from 
https://www.britannica.com/place/United-States/The-executive-branch 
202 Arthur T. von Mehren, and Peter L. Murray.  (2007).  Law in the United States. (2nd edition).  Cambridge: Cambridge 
University Press.  p.137. 
203 มานิตย์ จุมปา.  (2553).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา. (พิมพ์คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญญูขน.  หน้า 80. 
204 (ม.ป.ป.).  ประเทศสหรัฐอเมริกา.  สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จากhttp://www.dtn.go.th/files/60/north_america/ 
UnitedStatesOfAmerica/usa-cp.pdf 
205 Encyclopedia Britannica, Inc.  (2019).  California.  Retrieved 18 June 2019, from https://www.britannica.com/ 
place/California-state 

https://www.britannica.com/%20place/California-state
https://www.britannica.com/%20place/California-state
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39.6 ล้านคน 206 มี เมืองหลวง คือ ซาคราเมนโต (Sacramento) โดยมีเมื่องอ่ืน ๆ ที่ เป็นที่ รู้จัก เช่น 

ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) และซานฟรานซิสโก (San Francisco) เป็นต้น 

 4.3.2  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกามลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

  แม้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสองประเทศซึ่งไม่ได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก207 ด้วย

เหตุผลที่มีรากฐานมาจากความคิดเชิงอนุรักษ์นิยมด้านศาสนา 208 แต่ในมลรัฐต่าง ๆ ก็พยายามก าหนด

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งรวมถึงการก าหนดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็กที่เป็นผู้กระท าความผิด 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ความส าคัญแต่เฉพาะกับเด็กที่  

ถูกละเลย (Neglected Child) เท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญกับเด็กท่ีเป็นผู้กระท าความผิดอีกด้วย ภายใต้หลัก

คิดที่ว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่อาจจะใช้ชีวิตโดยปกติของตนได้โดยล าพัง รัฐและองค์กรของรัฐจึงมีหน้าที่ในการให้ความ

ช่วยเหลือ209 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาถูกก าหนดโดย 

Welfare and Institutions Code ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปกป้องสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการ

แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็ก ซึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และบุคคลผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้มาตรการที่แตกต่างและหลากหลายมากกว่าการด าเนินการกับผู้กระท า

ความผิดทั่วไปได้ มาตรการดังกล่าวนั้นยังรวมถึงการก าหนดให้หน่วยงานในระดับชุมชน เช่น โรงเรียน องค์กร

ทางสังคม และองค์กรในชุมชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกัน210 

  หากบุคคลผู้มีอายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ของมลรัฐ ของ

สหพันธรัฐ ของเมืองหรือของเคาน์ตี้ (County) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย บุคคลนั้นต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของ

ศาลเด็ก นอกจากนี้บุคคลที่มีอายุต่ ามาก ๆ เช่น บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี ก็อาจตกอยู่ภายใต้อ านาจของศาล

                                           
206 United States Census Bureau.  (n.d.).  American Fact Finder – Results.  Retrieved 24 October 2017, from 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview. 
207 อีกประเทศ คือ โซมาเลีย 
208 John Muncie, and Barry Goldson.  (2006).  Comparative Youth Justice.  London: Sage Publications Ltd.  pp.15-16. 
209 Franklin E. Zimring.  (2005).  American Juvenile Justice.  New York: Oxford University Press.  pp.6-7. 
210 Legislative Analyst’s Office.  (2019).  Juvenile Crime: Outlook for California Part V.  Retrieved 18 June 2019, from 
https://lao.ca.gov/1995/050195_juv_crime/kkpart5.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacramento,_California
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เด็กได้ หากถูกฟ้องร้องว่ากระท าความผิดร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนหรือการร่วมประเวณีทางปาก

โดยใช้ก าลัง ท าให้กลัว หรือท าให้เกิดอันตรายแก่กาย เป็นต้น211  

  ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของรัฐแคลิฟอร์เนีย ศาลเด็กท าหน้าที่ส าคัญใน

การพิจารณาและพิพากษาในคดีความผิดร้ายแรง (Felony) ความผิดเล็กน้อย (Misdemeanor) และความผิด

ที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับเด็ก (Status Offense) เช่น การฝ่าฝืนการห้ามออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ ง            

การหนีเรียน เป็นต้น อีกด้วย212 

  ในศาลเด็กในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ผู้ พิพากษาจะถูกคัดเลือกมาจากศาลซูพีเรีย 

(Superior Court)213 ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นและมีอ านาจทั่วไปในมลรัฐ214 โดยในทุก ๆ เดือนมกราคมในแต่ละปีจะ

มีการคัดเลือกผู้พิพากษาอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือมาท าหน้าที่ในศาลเด็ก215 

  การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ เด็กรู้จักกันในชื่อ กระบวนการ 602              

(602 proceedings) ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกแยกออกจากการด าเนินการในคดีอาญาปกติ กระบวนการ 602 นี้

เป็นการด าเนินการตามมาตรา 602 แห่ง Welfare and Institutions Code ซึ่งหลักการของมาตรา 602 นี้มี

อัยการและทนายความด าเนินการเพ่ือน าสืบและหักล้างข้อเท็จจริง แต่ปราศจากลูกขุน (Jury) ท าหน้าที่ใน

กระบวนพิจารณาดังเช่นในคดีอาญาทั่วไป การพิจารณาในศาลเด็กจะถูกด าเนินการโดยลับ (Confidential)216 

นอกจากนี้ศาลเด็กยังมีอ านาจสั่งให้บิดามารดา ผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดเข้ามาร่วมในกระบวนการ           

ต่าง ๆ ภายใต้อ านาจศาลอีกด้วย217  

  ในการด าเนินการต่าง ๆ ของศาลซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ศาลค้นพบในคดี 

หรือค าสั่งต่าง ๆ จะต้องถูกส่งโดยจดหมายหรือโดยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ภายใน 3 วันท าการของศาล

                                           
211 Section 602 Welfare and Institutions Code 
212 Shouse California Law Group.  (2019).  Juvenile Criminal Defense in California. Retrieved 18 June 2019, from 
https://www.shouselaw.com/role-juvenile-court.html 
213 Section 245 Welfare and Institutions Code 
214 ฐิติมา ภู่สาร.  (2547).  ปัญหาการอุทธรณ์ฎีกาแบบระบบสิทธิในคดีแพ่งของไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 36.  
215 Section 246 Welfare and Institutions Code 
216 Shouse California Law Group.  (2019).  Juvenile Criminal Defense in California.  Retrieved 18 June 2019, from 
https://www.shouselaw.com/role-juvenile-court.html 
217 Section 245.5 Welfare and Institutions Code 

https://www.shouselaw.com/role-juvenile-court.html
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นับจากวันที่ศาลมีค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ โดยการส่งเอกสารเหล่านั้นอาจส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวเด็ก             

ที่ปรึกษาของเด็ก บิดาหรือมารดา ที่ปรึกษาของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือที่ปรึกษาของผู้ปกครอง เป็นต้น218 

  นอกจากศาลเด็กแล้ว ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญอันจะช่วยท าให้กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กของมลรัฐแคลิฟอร์เนียประสบความส าเร็จ อีกมากมาย แต่ที่คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงได้แก่ 

ส านักงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก (The Division of Juvenile Justice) ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กในมลรัฐ 

ซึ่งในปัจจุบันเด็กผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่จะถูกใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการกลับไปใกล้ชิด

กับครอบครัวและชุมชนของตน219 

  นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ให้ความส าคัญกับ

เหยื่อ (Victim) โดยเปิดโอกาสให้เหยื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในศาลด้วย เช่น เข้าร่วมการพิจารณา

พร้อมบุคคลที่เหยื่อไว้วางใจ ปรากฏตัวต่อหน้าศาลเพ่ือแสดงความเห็น หรือน าเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การกระท าความผิด เป็นต้น220 221 โดยเหยื่อยังอาจได้รับการชดใช้ความเสียหาย (Restitution) อีกด้วย222 223 

  ในปี ค.ศ. 2012 มีเด็กถูกจับกุมในความผิดร้ายแรงร้อยละ 30 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ร้อยละ 56   

ถูกจับกุมในความผิดเล็กน้อย และร้อยละ 13 ถูกจับกุมในความผิดที่ถูกก าหนดไว้ส าหรับ เด็กเท่านั้น               

โดยผู้กระท าความผิดเหล่านี้ ร้อยละ 23 เป็นคนแอฟริกันอเมริกัน ร้อยละ 20 เป็นคนผิวขาว และร้อยละ 52 

เป็นคนละติน224 

                                           
218 Section 248.5 Welfare and Institutions Code 
219 California Department of Corrections and Rehabilitation.  (2019).  Division of Juvenile Justice.  Retrieved 18 June 
2019, from https://www.cdcr.ca.gov/Juvenile_Justice/ 
220 Section 656.2 and 676.5 Welfare and Institutions Code  
221 Administrative Office of the Court.  (2019).  Your Rights and Role in the Juvenile Court Process: Information for 
Victims.  Retrieved 18 June 2019, from https://www.courts.ca.gov/documents/Your_Rights_and_Role_in_the_ 
Juvenile_Court_Process.pdf 
222 California Courts.  (2019).  Juvenile Delinquency.  Retrieved 18 June 2019, from https://www.courts.ca.gov/ 
selfhelp-delinquency.htm 
223 John T. Whitehead, and Steven P. Lab.  (2013).  Juvenile Justice: An Introduction. (7th Edition).  Massachusetts: 
Anderson Publishing.  pp.313-314. 
224 Public Policy Institute of California.  (n.d.).  Juvenile Justice in California.  Retrieved 18 June 2019, from 
https://www.ppic.org/publication/juvenile-justice-in-california/ 

https://www.cdcr.ca.gov/Juvenile_Justice/
https://www.courts.ca.gov/documents/Your_Rights_and_Role_in_the_%20Juvenile_Court_Process.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/Your_Rights_and_Role_in_the_%20Juvenile_Court_Process.pdf
https://www.courts.ca.gov/%20selfhelp-delinquency.htm
https://www.courts.ca.gov/%20selfhelp-delinquency.htm
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 4.3.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย 

  ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนแล้วว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีขึ้นเพ่ือตระเตรียมการป้องกันและความปลอดภัย

ให้กับสังคมส่วนรวม รวมถึงเด็กผู้ตกอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย Welfare and 

Institutions Code มุ่งหวังที่จะลดลดภาวการณ์ควบคุมตัวเด็กผู้กระท าความผิด เว้นแต่หากเป็นไปเพ่ือ          

สวัสดิภาพของตนเองหรือเพ่ือความปลอดภัยหรือการปกป้องสังคมส่วนรวม225  

  หลักการส าคัญของการด าเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อ านาจของศาลเด็กซึ่งจะมีผลต่อผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กจะต้องเน้นการรับการดูแล การรักษา และการแนะน าซึ่งเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ

เด็ก รวมถึงสาธารณะด้วย226 

  ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น  ถูกวางอยู่บนหลักการของการบูรณาการเพ่ือกลับคืนสู่สังคม (Reintegration 

Philosophy)227 โดยต้องการให้เด็กคุ้นชินและสามารถค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนของ

ตนได้228 โดย Welfare and Institutions Code ก าหนดมาตรการทางกฎหมายภายใต้หลักการข้างต้นซึ่งมี

สาระส าคัญ ดังนี้ 

   1) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นคณะกรรมการ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็กในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย บุคคลในชุมชนมีโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก (Juvenile Justice 

Commission) ในแต่ละเคาน์ตี้จะมีคณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก 1 ชุด โดย

คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน  15 คน กรรมการ 2 คนหรือ

มากกว่านั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 14 ปี ถึง 21 ปี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจาก 

ผู้พิพากษาในศาลซูพีเรียภายใต้การเห็นชอบร่วมกับผู้พิพากษาของศาลเด็ก คณะกรรมการมีวาระ 4 ปี อย่างไร

                                           
225 Section 202 (a) Welfare and Institutions Code 
226 Section 202 (b) Welfare and Institutions Code 
227 Clemens Bartollas, and Stuart J. Miller.  (2008).  Juvenile Justice in America. (5th Edition).  New Jersey: Pearson 
Education Inc.  p.212. 
228 Janice Joseph.  (1995).  Black Youths, Delinquency, and Juvenile Justice.  Connecticut: Greenwood Publishing 
Group, Inc.  pp.137-138. 
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ก็ดี การแต่งตั้งอาจกระท าได้โดยผู้พิพากษาศาลซูพีเรียเช่นกันในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการได้ว่างลงหรือมีความ

ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมให้ครบ 15 คนหรือไม่เกิน 15 คน229  

    คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กจะเลือกประธานและ

รองประธานกันเอง ประธานและรองประธานมีวาระ 1 ปี230 คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ไต่สวนหรือสืบหา

ความจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในเคาน์ตี้

หรือในเขตของตน ในการนี้คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กจะมีอ านาจเข้าถึง

หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก ซึ่งการไต่สวนนี้จะต้องกระท าอย่างน้อยปีละ         

1 ครั้ง และอาจมีการรับฟังพยานหลักฐาน (Hearing) ก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาส าหรับเด็กยังจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบเรือนจ าหรือสถานที่ที่มีอ านาจควบคุมตัวเด็กไว้ได้เกินกว่า 

24 ชั่วโมงในทุก ๆ ปี และจะต้องท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ

ศาลเด็กและคณะกรรมการราชทัณฑ์ทราบ (Board of Corrections)231 

    (2) คณะกรรมการป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก (Delinquency Prevention 

Commission) คณะกรรมการควบคุมดูแล (Board of Supervisors) อาจตั้งคณะกรรมการป้องกันการกระท า

ความผิดของเด็ก โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  7 คน เพ่ือท างาน

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนหรือพลเมืองในการป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก 

คณะกรรมการป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก มีวาระ 4 ปี โดยที่กรรมการ 2 คนหรือมากกว่านั้นจะต้อง

เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 14 ปี ถึง 21 ปี ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้232 

    (3) สภาสาธารณะ (Public Council) ศาลเด็กและส านักงานคุมประพฤติ (Probation 

Department) ในเคาน์ตี้อาจแต่งตั้งหรือช่วยเหลือเพ่ือแต่งตั้งสภาสาธารณะซึ่งมีหน้าที่ป้องกันการกระท า

ความผิดของเด็ก และอาจมีหน้าที่เพ่ือร่วมด าเนินการ หรือมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันหรือ           

ลดการกระท าความผิดของเด็ก รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เช่น การสันทนาการ สิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจะ

มีผลต่อสวัสดิภาพของเด็กผู้กระท าความผิดอีกด้วย233 

                                           
229 Section 225 Welfare and Institutions Code 
230 Section 228 Welfare and Institutions Code 
231 Section 229 Welfare and Institutions Code 
232 Section 233 Welfare and Institutions Code 
233 Section 235 Welfare and Institutions Code 
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    (4) สภาสหองค์กรด้านความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก 

(Multiagency Juvenile Justice Coordinating Council) สภาสหองค์กรด้านความร่วมมือในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กมีหน้าที่พัฒนาและด าเนินการสร้างความต่อเนื่องของการตอบสนองในเคาน์ตี้ต่อ

การกระท าความผิดของเด็ก โดยกฎหมายบังคับให้ในแต่ละเคาน์ตี้จะต้องจัดตั้งสภาสหองค์กรด้านความร่วมมือ

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กขึ้น สภาจะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ

ระดับสูงเป็นประธาน ตัวแทนจากส านักงานอัยการ ตัวแทนจากส านักงานช่วยเหลือจ าเลย (Public 

Defender’s Office) หัวหน้าผู้ปกครองท้องที่ (Sheriff) กรรมการควบคุมดูแลผู้กระท าความผิด ส านักงาน

บริการสังคม ส านักงานสุขภาพจิต โปรแกรมยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในชุมชน ส านักงานต ารวจในชุมชน 

ส านักงานการศึกษาหรือโรงเรียนของเคาน์ตี้ และตัวแทนของชุมชนที่เป็นที่รู้จัก หน่วยงานละ 1 คน เป็นอย่าง

น้อย234 โดยสภามีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการราชทัณฑ์เพ่ือด าเนินการลดอาชญากรรมและการกระท า

ค ว าม ผิ ด ขอ ง เด็ ก ภ าย ใต้ โป รแก รม ชื่ อ  The Juvenile Crime Enforcement and Accountability 

Challenge Grant Program235 

   2) การมีส่วนร่วมในการเข้าปฏิบัติงานโดยตรง การป้องกันการกระท าความผิดอาศัย

ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการให้ค านิยามและค้นหา

รูปแบบของผู้กระท าความผิดขั้นต้น (Pre-delinquent) โดยปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วมนี้สามารถกระท าได้

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมคุณภาพชีวิตและครอบครัว การเพ่ิมศักยภาพของการศึกษาในโรงเรียน การท า

ให้การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลและสุขภาพมีได้ง่ายขึ้น การพัฒนาการบริการด้านสวัสดิภาพของเด็กและ

ครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ซ่ึงมีปลายทางเพ่ือต้องการให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้236  

   ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย องค์กรและบุคคลในชุมชนต่าง ๆ มีโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็น

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ดังนี้  

    (1) สถานศึกษาในชุมชน โรงเรียนในเขต หรือองค์กรอื่น  

    ภายหลังจากการสอบสวน หากผู้กระท าความผิดหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

อนุญาต เจ้าหนักงานคุมประพฤติอาจยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการเพ่ือก าหนดโปรแกรมการควบคุมส าหรับ

                                           
234 Section 749.22 Welfare and Institutions Code 
235 Section 749.21 Welfare and Institutions Code 
236 William C. Kvaraceus.  (1959).  Delinquent Behavior: Culture and the Individual.  Washington D.C.: National 
Education Association of the United States.  p.122. 
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เด็กไม่เกิน 6 เดือนก็ได้ โปรแกรมการควบคุมส าหรับเด็กนี้อาจเรียกให้เด็กมาเพ่ือรับการดูแลหรือรักษาโดย

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด หน่วยงานที่ดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ หรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมในชุมชน (Appropriate Community Agency) 

     โปรแกรมการควบคุมส าหรับเด็กจะมีการร้องขอให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของ

เด็กมามีส่วนร่วมกับเด็กเพ่ือรับค าปรึกษาหรือการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการโดยสถานศึกษา

ในชุมชน โรงเรียนในเขต หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เป็นตัวแทนชุมชนซึ่งถูกก าหนดโดยศาล237 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม

ของบิดามารดาในสหรัฐอเมริกาถูกใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา โดยเชื่อว่ากุญแจส าคัญของการแก้ไข

ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นอยู่ในมือของบิดามารดาในปัจจุบันและบิดามารดาในอนาคตซึ่งใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคม238 โดยหน้าที่หลักของครอบครัวก็คือ การเพ่ิมศักยภาพของเด็กผู้เป็นสมาชิกให้ได้มากที่สุด พร้อมไปกับ

การให้ความรักความอบอุ่นและยอมรับในตัวเด็ก239 

    (2) ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน (Community Worker) และอาสาสมัคร (Volunteer) 

    ในแต่ละเคาน์ตี้จะมีโปรแกรมส าหรับควบคุมตัวและให้ค าแนะน าที่บ้าน (Home 

Supervision) ซึ่งอาจใช้เป็นมาตรการทางเลือกส าหรับเด็กแทนการส่งตัวไปควบคุมในสถานควบคุมส าหรับเด็ก 

(Juvenile Hall)240 แม้ว่าในทางปฏิบัติ การควบคุมในสถานควบคุมส าหรับเด็กนี้จะมีบุคลากรผู้ให้ค าปรึกษา

กับเด็กเรื่องต่าง ๆ ในขณะที่เด็กอยู่ในความควบคุม และมีการจัดการศึกษาหรือการเรียนรูปแบบอ่ืน ๆ                 

การสันทนาการ การศาสนา และให้โอกาสอาสาสมัคร รวมถึงองค์กรในชุมชนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมก็ตาม241           

แต่เด็กส่วนใหญ่มักประสงค์ท่ีจะถูกควบคุมตัวที่บ้านมากกว่า ซึ่งหากมีการเลือกใช้มาตรการนี้ บุคคลที่มีหน้าที่

ในโปรแกรมส าหรับควบคุมตัวที่บ้าน อันประกอบด้วย เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ผู้ช่วยคุมประพฤติ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน หรืออาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน จะต้องสอดส่องจนมั่นใจว่าเด็กผู้นั้นได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขก่อนได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้มีกระท าความผิดใด ๆ อีก  

    กฎหมายก าหนดให้บุคคลผู้มีหน้าที่เหล่านี้สามารถดูแลสอดส่องผู้กระท าความผิด

ได้มากที่สุด 10 ราย อย่างไรก็ดี หากเคาน์ตี้ใช้วิธีการสอดส่องวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้การติดตามด้วย

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) บุคคลเหล่านั้นอาจรับผิดชอบสอดส่องผู้กระท าความผิด

                                           
237 Section 654 Welfare and Institutions Code 
238 Renardo Barden.  (1994).  Juvenile Violence.  New York: Marshall Cavendish Corporation.  pp.86-87. 
239 Clemens Bartollas.  (1997).  Juvenile Delinquency. (4th Edition).  Massachusetts: A Viacom Company. p.564. 
240 Section 840 Welfare and Institutions Code 
241 Cliff Roberson.  (2010).  Juvenile Justice: Theory and Practice.  Florida: CRC Press.  p.245. 
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ได้มากถึง 15 ราย ซึ่งกฎหมายยังบังคับให้บุคคลที่มีหน้าที่นี้จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับเด็กท่ีตนสอดส่อง

อีกด้วย242 

 

4.4  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ 

 4.4.1  ข้อมูลทั่วไปของฟิลิปปินส์ 

  ฟิลิปปินส์หรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่

ในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเกาะ 7,641 เกาะ243 ฟิลิปปินส์มีอาณาเขตติดต่อ

กับทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตก ทะเลฟิลิปปินส์ทางทิศตะวันออก และทะเลเซเลบีสทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

โดยมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับไต้หวันทางทิศเหนือ ปาเลาทางทิศตะวันออก มาเลเซียและอินโดนีเซียทาง           

ทิศใต้ และเวียดนามทางทิศตะวันตก ฟิลิปปินส์มีเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา (Manila) 

  ฟิลิปปินส์มีเนื้อที่ประมาณ 115,831 ตารางไมล์หรือ 300,000 ตารางกิโลเมตร244 และมีประชากร

ประมาณ 109,564,623 ล้านคน245  

  ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มรสุมเขตร้อนมีสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน

มีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดฝูน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถึงกุมภาพันธ์246  

  ฟิลิปปินส์มีรายได้จากการค้าแรงงานในต่างแดนสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก เนื่องจากชาว

ฟิลิปปินส์มีทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาสเปน ท าให้เป็นข้อได้เปรียบแรงงานในประเทศอาเซียนอ่ืน  ๆ 

ประเทศที่ชาวฟิลิปปินส์นิยมไปท างานคือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่ไปเป็นพยาบาล วิศวกร นักดนตรี และ

ท างานในธุรกิจด้านบริการ นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมอีกด้วย แต่ด้วยข้อจ ากัดของเนื้อที่

ที่ใช้เพาะปลูก การเพาะปลูกจึงท าบนพ้ืนที่ราบต่ าและมีการปรับพ้ืนที่เนินเขาให้เป็นขั้นบันได พืชเศรษฐกิจที่

                                           
242 Section 841 Welfare and Institutions Code 
243 (n.d.).  More islands, more fun in PH.  Retrieved 19 June 2019, from 
http://nine.cnnphilippines.com/videos/2016/02/20/More-islands-more-fun-in-PH.html 
244 Geoba.se.  (n.d.).  The World - Top 100+ Countries by Area.  Retrieved 19 June 2019, from http://www.geoba.se/ 
population.php? aw=world 
245 Worldometers.  (n.d.).  Philippines Population.  Retrieved 26 June 2020, from https://www.worldometers.info/ 
world-population/philippines-population/ 
246 Asean-info.com.  (2562).  ฟิลิปปนิส์์ - ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ.  สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562, จาก http://www.asean-info.com/ 
asean_members/philippines_location_climate.html 

http://nine.cnnphilippines.com/videos/2016/02/20/
http://www.geoba.se/%20population.php
http://www.geoba.se/%20population.php
https://www.worldometers.info/
http://www.asean-info.com/%20asean_members/philippines_location_climate.html
http://www.asean-info.com/%20asean_members/philippines_location_climate.html
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ส าคัญ คือ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีการส่งออกแร่ส าคัญหลายชนิด 

ได้แก่ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง และเงิน247 

  การปกครองในฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีซึ่งได้มา

จากการเลือกตั้งเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ แบ่งอ านาจอธิปไตยตามองค์กรผู้ใช้อ านาจ

เป็น 3 ประเภท คือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ นอกจากนี้ฟิลิปปินส์มีการแบ่ง

หน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Unit) โดยมีจังหวัด (Province) เมือง (City) และเทศบาล 

(Municipality) ซึ่งหน่วยการปกครองสองประเภทหลังยังประกอบไปด้วยบารังไกย์ (Barangay) อีกชั้นหนึ่งซึ่ง

ถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีเล็กท่ีสุด248 

  ฟิลิปปินส์มีระบบกฎหมายที่ผสมผสานกันระหว่างการใช้จารีตประเพณี กฎหมายโรมันซึ่งเป็น

กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณี และกฎหมายอิสลาม โดย

ระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์นี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนเชื้อสายมาเลย์ในคริ สต์ศตวรรษที่ 

14 และการตกเป็นประเทศอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่

จะอยู่ในกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมายแพ่ง เช่น ครอบครัว ทรัพย์สิน มรดก สัญญา เป็นต้น ส่วนกฎหมาย

จารีตประเพณีจะปรากฏการใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีสบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายพาณิชย์ 

เช่น บริษัท ประกันภัย เป็นต้น249 

  ฟิลิปปินส์ใช้ระบบศาลเดี่ยว โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ ศาลสูงสุด ซึ่งมีอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลล่าง คดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูต คดีภาษีอากร คดีอาญาที่มีโทษ

จ าคุกเกินกว่า 40 ปี และปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยศาลอุทธรณ์กลาง ศาลอุทธรณ์

ภาษี ศาลอาญาพิจารณาคดีทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Sandiganbayan) และศาลชั้นต้น เช่น             

ศาลภูมิภาค ศาลประจ าเมืองหลวง (Metropolitan Trial Court) ศาลเทศบาลประจ าเมืองขนาดใหญ่ 

(Municipal Trial Court in City) ศาลเทศบาลประจ าเมือง (Municipal Trial Court) ศาลเคลื่อนที่ในการ

                                           
247 Asean-info.com.  (2562).  ฟิลิปปนิส์ - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ.  สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562, จาก http://www.asean-info.com/ 
asean_members/philippines_economics.html 
248 Asean-info.com.  (2562).  ฟิลิปปนิส์ - การเมืองและการปกครอง.  สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562, จาก http://www.asean-
info.com/asean_members/philippines_politics.html 
249 University of Melbourne.  (2019).  Southeast Asian Legal Research Guide: Introduction to the Philippines & its Legal 
System.  Retrieved 19 June 2019, from https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=5443355 

http://www.asean-info.com/
http://www.asean-info.com/asean_members/philippines_politics.html
http://www.asean-info.com/asean_members/philippines_politics.html
https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=5443355
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พิจารณาคดีต่าง ๆ (Municipal Trial Circuit Trial Court) ศาลชารีอะห์  (Sharia District Court) และ             

ศาลครอบครัวเป็นต้น250 251 

 4.4.2  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ต้นแบบจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยได้รับอิทธิพลอย่างสูงในช่วงปี ค.ศ. 1898-1946 ซึ่งเป็นช่วงที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้อาณา

นิคมของสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กออก

จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไป คือ มาตรา 80 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) ที่ถูก

แก้ไขใหม่ในขณะนั้นและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  19 มกราคม ค.ศ. 1932 หลังจากนั้นมีความพยายามที่จะออก

หรือแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอีกหลายครั้ ง เช่น  การออกกฎหมาย Presidential Decree No.603 

Presidential Decree No.1179 Presidential Decree No.1210 แ ล ะ  Republic Act No.10630                 

เป็นต้น252  

  ในปัจจุบันกฎหมายที่ก าหนดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ 

Republic Act No. 9344 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Juvenile Justice and Welfare Act of 2006” โดยเด็กที่

กระท าความผิดในฟิลิปปินส์ (Child in Conflict with the Law) และเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยงในรูปแบบ 

ต่าง ๆ จะต้องถูกด าเนินการภายใต้ความเหมาะสม ทั้งการใช้โปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 

การเบี่ยงเบนคดี การให้โอกาสกลับคืนสู่สังคม บนพ้ืนฐานของการเติบโตและพัฒนาที่เป็นปกติของเด็กและ

ความปลอดภัยของสังคม253 

  ภายใต้ Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด           

ถูกฟ้องว่ากระท าความผิด หรือถูกตัดสินว่ากระท าความผิด หากมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ในขณะลงมือกระท า

                                           
250 กรมประชาสัมพันธ์.  (2562).  ระบบศาลในอาเซียน.  สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562, จาก https://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ 
ewt_news.php?nid=7871 
251 ไทยพับลิก้า.  (2562).  ศาลสูงสุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.  สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562, จาก https://thaipublica.org/wp-
content/uploads/2017/03/ดูงานฟิลิปปินส์เอกสารแนบ5.pdf 
252 Marcelino C. Cutamora, Jr. A.  (2014).  Juvenile Delinquency: Theories, Causes, Patterns, Reactions, and Laws.  
Quezon City: Central Book Supply, Inc.  pp.3-8. 
253 United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.  (2019).  
Overview of Philippines Juvenile Justice and Welfare.  Retrieved 19 June 2019, from https://www.unafei.or.jp/ 
publications/pdf/RS_No101/No101_17_IP_Philippines.pdf 

https://pr.prd.go.th/chaiyaphum/
https://www.unafei.or.jp/
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ความผิด254 บุคคลนั้นจะต้องถูกด าเนินการภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก255 แต่หากบุคคล

ผู้กระท าความผิดมีอายุ 15 ปีในขณะลงมือกระท าความผิดหรือมีอายุน้อยกว่านั้น บุคคลนั้นก็จะได้รับการ

ยกเว้นความรับผิดในทางอาญา อย่างไรก็ดีบุคคลดังกล่าวจะต้องถูกส่งตัวเข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตามมาตรา 20 แทน256 

  ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งที่กระท าโดยศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ภายใต้ Juvenile Justice and 

Welfare Act of 2006 จะต้องยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและผู้ใช้อ านาจจะต้องปกป้อง

ผลประโยชน์เหล่านั้น257 นอกจากนี้การกระท าต่าง ๆ นั้นยังจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ           

อีกด้วย258   

 4.4.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ 

  นอกจาก  Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 จะให้ ค วามส าคัญ ในการรั กษ า

ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้ว กฎหมายยังให้ความส าคัญกับการเบี่ยงเบนคดีโดยใช้โปรแกรมและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนอีกด้วย259 ซึ่งมีรายละเอียดทีส่ าคัญและเก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

  1) มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้  Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 

จะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีหลายประการด้วยกัน แต่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นได้ถูกก าหนดไว้ว่า รัฐจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอถึงการพัฒนาบทบาท

ของเด็กในชาติ และจะต้องส่งเสริมและปกป้องการเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ปัญญา และ

สังคม นอกจากนี้รัฐยังจะต้องคอยสั่งสอนถึงความรักชาติ และส่งเสริมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

และกิจกรรมภาคพลเมือง260 

  นอกจากนี้  Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ยั งได้กล่ าวถึ งการด าเนินการใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กภายใต้นโยบายแห่งรัฐไว้โดยเฉพาะว่า การด าเนินการใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและการด าเนินการเพ่ือสวัสดิภาพของเด็กจะต้องค านึงถึงมุมมอง

                                           
254 May Hazel M. Tagupa.  (2017).  Child in Conflict with the Law.  Quezon City: Central Book Supply, Inc.  pp.44-46. 
255 Section 4 (c) Republic Act No. 9344 
256 Section 6 Republic Act No. 9344 
257 Section 5 Republic Act No. 9344 
258 May Hazel M. Tagupa.  Op.cit.  p.1. 
259 Section 23-31 and Section 18-19 Republic Act No. 9344 
260 Section 2 (a) Republic Act No. 9344 
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ทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนพ้ืนเมือง ( Indigenous People) และ

ชาวมุสลิม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการปกป้องสิทธิของเด็กซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

  2) การป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก (Prevention of Juvenile Delinquency) มาตรการ

ป้องกันการกระท าความผิดของเด็กถูกก าหนดไว้ในมาตรา 12-17 ของ Juvenile Justice and Welfare Act 

of 2006 ในมาตราต่าง ๆ เหล่านั้นได้ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการกระท าความผิด เช่น ครอบครัว261 โรงเรียนและสถานบันการศึกษา262 และสื่อมวลชน263 

  มาตรการส าคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กประการ

หนึ่งก็คือ การจัดตั้งสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็ก (Local Council for the Protection of Children) ซึ่ง 

Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ก าหนดให้ จั ดตั้ งสภาท้ องถิ่ น เพ่ื อการปกป้ องเด็ ก ใน                

ทุก ๆ ระดับตามหน่วยการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ภายหลังจากการจัดตั้งดังกล่าวก็จะต้องถูกส่งเสริม             

ให้มีความเข้มแข็งต่อไป  

  ส าหรับองค์ประกอบของสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็กนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีถูกคัดเลือกมา

จากชุมชนต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนจากภาคเยาวชน ตัวแทนจากภาครัฐ และตัวแทนจากองค์กรเอกชนซึ่ง

ด าเนินงานหรือมีความเก่ียวข้องกับการสวัสดิภาพของเด็ก 

  ในการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็กนี้ กฎหมายก าหนดให้ท างานแบบร่วมมือกับ

ราชการส่วนท้องถิ่น โดยสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็กจะช่วยวางแผนในการป้องกันอาชญากรรมที่กระท า

โดยเด็ก นอกจากนี้สภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็กยังจะช่วยสอดส่องถึงความเหมาะสมในการน าแผนดังกล่าว

ไปปฏิบัติ 

  นอกจากนี้  Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ยังได้บังคับให้ใช้รายรับร้อยละ 1 

ภายในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ือการน าแผนในการป้องกันอาชญากรรมไปปฏิบัติอีกด้วย264 

  ตัวอย่างของโปรแกรมป้องกันการกระท าความผิดซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของเด็ก ได้แก่ การพัฒนา

ปัญญาก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-school Intellectual Enrichment) การฝึกอบรมทักษะทางสังคม (Social 

Skills Training)  

                                           
261 Section 12 Republic Act No. 9344 
262 Section 13 Republic Act No. 9344 
263 Section 14 Republic Act No. 9344 
264 Section 15 Republic Act No. 9344 
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  ตัวอย่างของโปรแกรมป้องกันการกระท าความผิดซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ได้แก่            

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) การดูแลระหว่างวัน (Day Care) การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ

บิดามารดา (Parent Management Training) 

  ตัวอย่างของโปรแกรมป้องกันการกระท าความผิดซึ่งอาศัยโรงเรียนหรือชุมชน ได้แก่ การบริหาร

จัดการด้านโรงเรียนหรือด้านวินัย (School or Discipline Management) การบริหารจัดการในชั้นเรียน 

(Class Management) การคุมคมตนเอง (Self-Control) การดูแลหลังเลิกเรียน (After School) และการให้

ค าแนะน า (Mentoring)265   

  3) การใช้โปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Intervention Program) โปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของฟิลิปปินส์ โดย Juvenile 

Justice and Welfare Act of 2006 ก าหนดให้มีการจัดท าโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีระยะเวลา

อย่างน้อย 3 ปี ไว้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นในทุก ๆ ระดับตั้งแต่ระดับบารังไกย์ไปจนถึงระดับจังหวัด โดยที่

ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องก าหนดและบรรจุค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของโปรแกรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว้ในงบประมาณประจ าปีด้วย 

  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 15 ปีหรือน้อยกว่านั้นที่

เข้าใจว่าการกระท าของตนเป็นความผิด หรือบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 18 ปี โดยไม่จ าเป็นต้อง

พิจารณาว่าบุคคลนั้นเข้าใจว่าการกระท าของตนเป็นความผิดหรือไม่266 โปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้

จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมซึ่งถูกออกแบบเพ่ือแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่ท าให้เด็กกระท า

ความผิด โดยกิจกรรมนั้นอาจมีลักษณะเป็นการเฉพาะส าหรับเด็กแต่ละราย ซึ่งอาจรวมถึงการให้ค าปรึกษา 

การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การศึกษา หรือเป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเพ่ิมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

และสังคมของเด็ก267 268 

  โปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจประกอบด้วยกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ประกอบกัน ได้แก่ การให้ค าปรึกษา (Counseling) การให้ค าปรึกษาระหว่างเพ่ือน (Peer Counselling)  

การฝึกอบรมทักษะชีวิต (Life Skills Training) การให้การศึกษา (Education) การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือ

                                           
265 Marcelino C. Cutamora, Jr. A.  Op.cit.  p.65. 
266 Marcelino C. Cutamora, Jr. B.  (2014).  Non-Institutional Corrections: Navigating Its Substantive and Procedural 
Aspects. Quezon City: Central Book Supply, Inc.  p.169. 
267 Section 4 (l) Republic Act No. 9344 
268 Marcelino C. Cutamora, Jr. B.  Op.cit.  p.173. 
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สนับสนุนครอบครัว (Provision of Support Services to the Family)   การส่งตัวไปยังองค์กรอ่ืนเพ่ือท า

กิจกรรมหรือบริการที่เหมาะสม (Referral to Other Agencies for Appropriate Services) หรือการส่งเข้า

ร่วมองคก์รด้านเด็กในชุมชน269 

  ส าหรับการด าเนินงานในโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น

เพ่ือการปกป้องเด็กจะด าเนินงานร่วมกันโดยจะต้องเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านเด็ก องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (Non-Governmental Organization) องค์กร

ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก 

ให้เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการ (Planning Process) และด าเนินการให้เป็นไปตามโปรแกรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละท้องถิ่นนี้จะต้องเป็นไปโดยสอดคล้อง

กับกรอบของโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งชาติที่ก าหนดโดยสภาเพ่ือกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก (Juvenile Justice and Welfare Council)  

  การด าเนินการให้เป็นไปตามโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้ องถูกตรวจสอบและ

ประเมินผลทุก ๆ ปี โดยราชการส่วนท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็ก โดยผลของการประเมิน

จะต้องถูกส่งโดยราชการส่วนท้องถิ่นไปยังสภาเพ่ือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก

ภายใน 30 มีนาคมของทุกปี270 

  4) การฟ้ืนฟูพฤติกรรมและการกลับคืนสู่สังคม (Rehabilitation and Reintegration) การฟ้ืนฟู

พฤติกรรมและการกลับคืนสู่สังคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือตระเตรียมเด็กท่ีกระท าความผิดนั้นให้สามารถพัฒนาหรือ

ปรับปรุงตนเองโดยใช้กระบวนทัศน์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( Intervention Approach) และกลยุทธ์ต่าง ๆ 

รวมถึงการน าไปสู่การกลับเข้าใช้ชีวิตในครอบครัวของตนได้และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน271  

  การฟ้ืนฟูพฤติกรรมและการกลับคืนสู่สังคมนี้มีกระบวนการหลายขั้นตอน โดยการใช้มาตรการนี้จะ

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากศาลไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานและมีค าสั่ง272 ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการฟ้ืนฟูพฤติกรรม

                                           
269 John Reyl L. Mosquito.  (2009).  Handling Child in Conflict with the Law (RA9344): Roles of the Barangay           
and SK. Quezon City: Central Book Supply, Inc.  p.81. 
270 Section 18 Republic Act No. 9344 
271 Section 44 Republic Act No. 9344 
272 Section 45 Republic Act No. 9344 



120 
 
จะต้องมีสภาพแวดล้อมเสมือนบ้านซึ่งจะต้องให้ค าปรึกษาและการรักษาที่มีคุณภาพได้ และจะต้องแยก

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กออกจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วย273  

  การด าเนินการฟ้ืนฟูพฤติกรรมและการกลับคืนสู่สังคมนี้อาจใช้มาตรการที่เรียกว่า มาตรการฟ้ืนฟู

พฤติกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Rehabilitation) ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ผู้กระท า

ความผิดจะได้รับการปล่อยตัวกลับไปอยู่กับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในชุมชน 

โดยการด าเนินการดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะน าของเจ้าพนักงานสวัสดิการสังคมและ

การพัฒนาของท้องถิ่น (Local Social Welfare and Development Officer)  

  มาตรการฟื้นฟูพฤติกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีวัตถุประสงค์หลายประการ อาทิ เพ่ือขจัดอุปสรรค

ทางด้านการศึกษา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแยกเด็กท่ีกระท าความผิดออกจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งจะมี

ส่วนให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงต้องการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน274 

นอกจากนี้ Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ยังได้บังคับให้ทุก ๆ เขตของราชการส่วนท้องถิ่น

ต้องท าโปรแกรมฟ้ืนฟูพฤติกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งจะต้องเน้นการการปรับเปลี่ยนฟื้นฟูและการกลับคืนสู่

สังคมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก และจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ าที่สอดคล้องกับการก าหนดของสภาเพ่ือ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก โดยจะต้องได้รับความยินยอมของเด็ก บิดามารดา

หรือผู้ปกครอง และใช้การมีส่วนร่วมขององค์กรที่ด าเนินกิจกรรมด้านเด็กไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน275 

  หลักการส าคัญของมาตรการฟ้ืนฟูพฤติกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจะต้องประกอบไปด้วยกิจกรรม

ย่อยซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

  - การพัฒนาความสามารถและทักษะชีวิต 

  - กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  - กิจกรรมอาสาสมัครชุมชน 

  - การฝึกฝนความเป็นผู้น า 

  - การท างานบริการสังคม 

  - กิจกรรมเพื่อความสุขกายสบายใจในบ้าน  

                                           
273 Section 46 Republic Act No. 9344 
274 Section 54 Republic Act No. 9344 
275 Section 55 Republic Act No. 9344 
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  - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

  - การเสริมสร้างทางด้านจิตใจ 

  - การบริการเพ่ือสวัสดิภาพสังคมและครอบครัว 

  กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมทั้งหมดข้างต้นจะต้องรายงานโดย            

เจ้าพนักงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของท้องถิ่นและถูกส่งต่อไปยังศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่ง สุดท้าย

ต่อไป276 

 

                                           
276 Section 52 Republic Act No. 9344 
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บทท่ี 5 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับ ความคาดหวัง และความพร้อมของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 
  การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน” เป็น

การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงมีทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเริ่มต้นจากการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากนั้นจึงใช้การศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย จ านวน 400 คน โดย

คณะผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาเชิงปริมาณออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพหลัก 

สถานภาพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

  ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  ส่วนที ่3 ความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  

  ส่วนที่ 4 ความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน 

  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับ ความคาดหวัง และความพร้อมของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจะถูกน าไปวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทยต่อไป 
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5.1  ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 5.1-1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

เพศทางเลือก 

รวม 

158 

240 

2 

400 

39.5 

60 

0.5 

100 

 

จากตารางที่ 5.1-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 39.5 เป็นเพศ

ชาย โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 0.5 เป็นบุคคลที่มีเพศทางเลือก 

 

ตารางท่ี 5.1-2 ที่อยู ่

ที่อยู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

รวม 

38 

122 

133 

57 

29 

21 

400 

9.5 

30.5 

33.25 

14.25 

7.25 

5.25 

100 

 

จากตารางที่ 5.1-2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค

กลาง คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ 30.5 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตทั้งสองภาคดังกล่าวมี

จ านวนเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้อาศัยอยู่ ในเขตภาคใต้ ร้อยละ 14.25 ภาคเห นือ ร้อยละ 9.5                  

ภาคตะวันออก ร้อยละ 7.25 และภาคตะวันตก ร้อยละ 5.25 
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ตารางท่ี 5.1-3 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคยเข้าศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

รวม 

1 

6 

10 

107 

225 

45 

6 

400 

0.25 

1.5 

2.5 

26.75 

56.25 

11.25 

1.5 

100 

 

จากตารางที่ 5.1-3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.75 โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

คิดเป็นหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร้อยละ 11.25 และ 1.5 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา   

ร้อยละ 2.5 และ 1.5 ตามล าดับ โดยในจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่าง   ร้อยละ 0.25 ที่ไม่เคยเข้า

รับการศึกษา 

 

ตารางท่ี 5.1-4 อาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ ท างานในรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐ 

ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ลูกจ้างในหน่วยงานภาคเอกชน 

เกษตรกร 

61 

 

40 

190 

7 

15.25 

 

10 

47.5 

1.75 
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อาชีพหลัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 

ว่างงาน 

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  

     - ข้าราชการบ านาญ 

     - ทนายความ 

     - แม่บ้าน 

     - องค์กรเพ่ือสังคม (มูลนิธิ) 

รวม 

87 

5 

10 

(3) 

(2) 

(4) 

(1) 

400 

21.75 

1.25 

2.5 

(0.75) 

(0.5) 

(1) 

(0.25) 

100 

 

จากตารางที่ 5.1-4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบกึ่งหนึ่งเป็นลูกจ้างในหน่วยงานภาคเอกชน คิดเป็น          

ร้อยละ 47.5 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 21.75 รับราชการ ท างานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

ร้อยละ 15.25 ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆเช่น ข้าราชการบ านาญ 

ทนายความ แม่บ้าน และท างานในองค์กรเพื่อสังคม ร้อยละ 2.5  

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.75 เป็นเกษตรกร และร้อยละ 1.25 ประสบปัญหาการว่างงาน 

 

ตารางท่ี 5.1-5 สถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 

จดทะเบียนสมรส 

สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

หย่าร้าง 

หม้าย 

รวม 

293 

70 

24 

9 

4 

400 

73.25 

17.5 

6 

2.25 

1 

100 
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จากตารางที่ 5.1-5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.25 จดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย ร้อยละ 17.5 สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ร้อยละ 6 หย่าร้าง ร้อยละ 2.25 และ             

เป็นหม้าย ร้อยละ 1 

 

ตารางท่ี 5.1-6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุและจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

29.13 

3.77 

10.2 

1.69 

 

จากตารางที่ 5.1-5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 29 ปี และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว

เฉลี่ยประมาณ 4 คน 
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 5.2  ระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  

ตารางท่ี 5.2-1 ประสบการณ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  

รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่เคยเข้าร่วม เคยเข้าร่วม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการวางแผน 

การให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน  

การก าหนดปัญหาและความต้องการ 

การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รวม 

ด้านการปฏิบัติ 

การช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนโดยตรง 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

 

150 

149 

153 

 

 

146 

 

 

 

136 

 

37.5 

37.25 

38.25 

 

 

36.5 

 

 

 

34 

 

250 

251 

247 

 

 

254 

 

 

 

264 

 

62.5 

62.75 

61.75 

 

 

63.5 

 

 

 

66 

 

3.24 

3.04 

3.06 

3.11 

 

3.03 

 

 

 

3.07 

 

1.35 

1.21 

1.27 

1.28 

 

1.27 

 

 

 

1.33 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่เคยเข้าร่วม เคยเข้าร่วม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ผู้กระท าความผิดกับหน่วยงาน

ของรัฐต่าง ๆ 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

ผู้กระท าความผิดกับสมาชิกใน

ชุมชน 

การสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู 

การรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร

เพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษา

ผู้กระท าความผิด 

รวม 

 

 

 

163 

 

 

154 

 

 

158 

 

 

 

 

 

 

40.75 

 

 

38.5 

 

 

39.5 

 

 

 

 

 

 

237 

 

 

246 

 

 

242 

 

 

 

 

 

 

59.25 

 

 

61.5 

 

 

60.5 

 

 

 

 

 

 

3.02 

 

 

3.05 

 

 

3.1 

 

 

3.05 

 

 

 

1.23 

 

 

1.27 

 

 

1.33 

 

 

1.29 

 

. 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่เคยเข้าร่วม เคยเข้าร่วม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

การรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความ

ปลอดภัยในชุมชนมีมากข้ึน 

การรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดี

ขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและ

เยาวชนผู้กระท าความผิด 

รวม 

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

การติดตามความส าเร็จและความ

ล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงาน

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ

พบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดข้ึน

 

107 

 

99 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

26.75 

 

24.75 

 

 

 

 

37.5 

 

 

 

 

 

293 

 

301 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

73.25 

 

75.25 

 

 

 

 

62.5 

 

 

 

 

 

3.24 

 

3.06 

 

 

3.15 

 

3.18 

 

 

 

 

 

1.37 

 

1.28 

 

 

1.33 

 

1.3 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 



    131   

 

รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่เคยเข้าร่วม เคยเข้าร่วม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับ

เด็กและเยาวชน 

การติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟ ูเช่น เข้าร่วมในเวทีของ

ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ

เพ่ือให้ข้อคิดเห็น 

รวม 

 

 

149 

 

 

37.25 

 

 

251 

 

 

 

62.75 

 

 

 

3.04 

 

 

 

3.11 

 

 

1.26 

 

 

 

1.28 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

รวมทั้งหมด   3.1 1.29 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 5.2-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกึ่งหนึ่งเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป โดยด้านการวางแผน กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน ร้อยละ 62.5 เคยเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดปัญหาและความต้องการ            

ร้อยละ 62.75 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ร้อยละ 61.75 โดยค่าเฉลี่ยรวม

ของการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนฟื้นฟูเท่ากับ 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง  

  ด้านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง ร้อยละ 63.5 เคยเข้าไปมีส่วนร่วมประสานงาน

หรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ร้อยละ 66 เคยเข้าไปมีส่วนร่วมประสานงาน

หรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดที่กับสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 59.25 เคยเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนสถานที่

หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ร้อยละ 61.5 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมรวมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็นองค์กรเพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด ร้อยละ 60.5 โดยค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมด้าน

การปฏิบัติเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับปานกลาง 

  ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความ

ปลอดภัยในชุมชนมีมากขึ้น ร้อยละ 73.25 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของ

คนในชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด ร้อยละ 75.25 โดยค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมด้านการ

ร่วมกันใช้ประโยชน์เท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง 

  ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความส าเร็จ

และความล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพบปะพูดคุย

ถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 62.5 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมติดตาม

เพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้าร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น ร้อยละ 

62.75 โดยค่าเฉลี่ยรวมของการร่วมติดตามและประเมินผลเท่ากับ 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง 

  โดยสรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามไม่เคยมีประสบการณ์ในการมี

ส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิดในขั้นตอนต่าง ๆ เลย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

ประมาณสองในสามเคยเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมเท่ากับ 3.1 อยู่ในระดับ                

ปานกลาง 
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5.3  ความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

ตารางท่ี 5.3-1 ระดับ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่คาดหวัง คาดหวัง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการวางแผน 

การให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน  

การก าหนดปัญหาและความต้องการ 

การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รวม 

ด้านการปฏิบัติ 

การช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนโดยตรง 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

 

18 

20 

18 

 

 

21 

 

 

 

26 

 

4.5 

5 

4.5 

 

 

5.25 

 

 

 

6.5 

 

382 

380 

382 

 

 

379 

 

 

 

374 

 

95.5 

95 

95.5 

 

 

94.75 

 

 

 

93.5 

 

3.58 

3.38 

3.46 

3.47 

 

3.4 

 

 

 

3.31 

 

1.14 

1.03 

1.11 

1.09 

 

1.07 

 

 

 

1.13 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่คาดหวัง คาดหวัง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ผู้กระท าความผิดกับหน่วยงาน

ของรัฐต่าง ๆ 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

ผู้กระท าความผิดกับสมาชิกใน

ชุมชน 

การสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู 

การรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร

เพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษา

ผู้กระท าความผิด 

รวม 

 

 

 

26 

 

 

21 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

6.5 

 

 

5.25 

 

 

7.25 

 

 

 

 

 

 

374 

 

 

379 

 

 

371 

 

 

 

 

 

 

93.5 

 

 

94.75 

 

 

92.75 

 

 

 

 

 

 

3.28 

 

 

3.4 

 

 

3.39 

 

 

3.35 

 

 

 

1.13 

 

 

1.13 

 

 

1.11 

 

 

1.11 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่คาดหวัง คาดหวัง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

การรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความ

ปลอดภัยในชุมชนมีมากข้ึน 

การรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดี

ขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและ

เยาวชนผู้กระท าความผิด 

รวม 

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

การติดตามความส าเร็จและความ

ล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงาน

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ

พบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดข้ึน

 

19 

 

17 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

4.75 

 

4.25 

 

 

 

 

5.75 

 

 

 

 

 

381 

 

383 

 

 

 

 

377 

 

 

 

 

 

95.25 

 

95.75 

 

 

 

 

94.25 

 

 

 

 

 

3.83 

 

3.8 

 

 

3.82 

 

3.62 

 

 

 

 

 

1.12 

 

1.06 

 

 

1.09 

 

1.08 

 

 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่คาดหวัง คาดหวัง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับ

เด็กและเยาวชน 

การติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟ ูเช่น เข้าร่วมในเวทีของ

ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ

เพ่ือให้ข้อคิดเห็น 

รวม 

 

 

27 

 

 

6.75 

 

 

 

373 

 

 

 

93.25 

 

 

3.5 

 

 

 

3.56 

 

 

1.13 

 

 

 

1.11 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

รวมทั้งหมด   3.5 1.11 มาก 
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  จากตารางที่ 5.3-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล

ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยด้านการวางแผน กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลเพ่ือวางแผน ร้อยละ 95.5 คาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ร้อยละ 95 และคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

เพ่ือก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.5 โดยค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวังด้านการวางแผนฟ้ืนฟู

เท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง  

  ด้านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง ร้อยละ 94.75 คาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมประสานงาน

หรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ร้อยละ 93.5 คาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

ประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 93.5 คาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วน

ร่วมสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ร้อยละ 94.75 และคาดหวังที่จะเข้าไป

มีส่วนร่วมรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด ร้อยละ 92.75 โดย

ค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวังด้านการปฏิบัติเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับปานกลาง 

  ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์โดย

มั่นใจว่าความปลอดภัยในชุมชนมีมากขึ้น ร้อยละ 95.25 และคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรับประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด ร้อยละ 95.75 โดยค่าเฉลี่ยรวมของ

ความคาดหวังด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์เท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก 

  ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม

ความส าเร็จและความล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            

การพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 94.25 และคาดหวังที่จะ

เข้าไปมีส่วนร่วมติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้าร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการ

เพ่ือให้ข้อคิดเห็น ร้อยละ 93.25 โดยค่าเฉลี่ยรวมของความคาดหวังเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก 

  โดยสรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดคาดหวังที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน           

การดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไรก็ดีผลการศึกษาภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ยรวม

ของความคาดหวังดังกล่าวเท่ากับ 3.5 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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5.4  ความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

ตารางท่ี 5.4-1 ระดับ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่มีพร้อม มีความพร้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการวางแผน 

การให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน  

การก าหนดปัญหาและความต้องการ 

การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รวม 

ด้านการปฏิบัติ 

การช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนโดยตรง 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

 

15 

18 

17 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

3.75 

4.5 

4.25 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

385 

382 

383 

 

 

376 

 

 

 

376 

 

96.25 

95.5 

95.75 

 

 

94 

 

 

 

94 

 

3.6 

3.42 

3.45 

3.49 

 

3.46 

 

 

 

3.38 

 

1.13 

1.08 

1.06 

1.09 

 

1.08 

 

 

 

1.11 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่มีพร้อม มีความพร้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ผู้กระท าความผิดกับหน่วยงาน

ของรัฐต่าง ๆ 

การประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

ผู้กระท าความผิดกับสมาชิกใน

ชุมชน 

การสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู 

การรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร

เพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษา

ผู้กระท าความผิด 

รวม 

 

 

 

28 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

6.25 

 

 

 

 

 

 

372 

 

 

380 

 

 

375 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

95 

 

 

93.75 

 

 

 

 

 

 

3.44 

 

 

3.43 

 

 

3.43 

 

 

3.43 

 

 

 

1.09 

 

 

1.12 

 

 

1.09 

 

 

1.1 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่มีพร้อม มีความพร้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

การรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความ

ปลอดภัยในชุมชนมีมากข้ึน 

การรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดี

ขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและ

เยาวชนผู้กระท าความผิด 

รวม 

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

การติดตามความส าเร็จและความ

ล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงาน

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ

พบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดข้ึน

 

15 

 

14 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

3.75 

 

3.5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

385 

 

386 

 

 

 

 

384 

 

 

 

 

 

96.25 

 

96.5 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

3.73 

 

3.61 

 

 

3.67 

 

3.61 

 

 

 

 

 

1.15 

 

1.08 

 

 

1.12 

 

1.1 

 

 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 
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รูปแบบในการมีส่วนร่วม 
ไม่มีพร้อม มีความพร้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
X  SD แปลผล 

ภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับ

เด็กและเยาวชน 

การติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟ ูเช่น เข้าร่วมในเวทีของ

ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ

เพ่ือให้ข้อคิดเห็น 

รวม 

 

 

21 

 

 

 

5.25 

 

 

 

 

379 

 

 

 

94.75 

 

 

 

 

 

 

3.54 

 

 

 

3.57 

 

 

1.09 

 

 

 

1.09 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

รวมทั้งหมด   3.51 1.1 มาก 
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  จากตารางที่ 5.4-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล

ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ดังนี้  

  ด้านการวางแผน กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพ่ือวางแผน ร้อยละ 96.25 มีความ

พร้อมที่จะก าหนดปัญหาและความต้องการ ร้อยละ 95.5 และมีความพร้อมที่จะก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.75 โดยค่าเฉลี่ยรวมของความพร้อมด้านการวางแผนเท่ากับ 3.49 อยู่ในระดับ           

ปานกลาง 

  ด้านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง ร้อยละ 94 มีความพร้อมที่จะร่วมประสานงาน

หรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ร้อยละ 94 มีความพร้อมที่จะประสานงานหรือ

ติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 93 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนสถานที่หรือ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ร้อยละ 95 และมีความพร้อมที่จะรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็น

องค์กรเพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด ร้อยละ 93.75 โดยค่าเฉลี่ยรวมของความพร้อมด้านการ

ปฏิบัติเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับปานกลาง 

  ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความปลอดภัย

ในชุมชนมีมากขึ้น ร้อยละ 96.25 และมีความพร้อมที่จะรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

กับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด ร้อยละ 96.5 โดยค่าเฉลี่ยรวมของความพร้อมด้านการร่วมกันใช้

ประโยชน์เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก 

  ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะติดตามความส าเร็จและความ

ล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพบปะพูดคุยถึงผลที่

เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 96 และมีความพร้อมที่จะติดตามเพ่ือพัฒนาการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้าร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น ร้อยละ 94.75           

โดยค่าเฉลี่ยรวมของความพร้อมด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก 

  โดยสรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งด้านการวางแผน

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู อย่างไรก็ดีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในด้านการร่วมกันใช้

ประโยชน์กลับอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความพร้อมของการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเท่ากับ 3.51 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
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5.5  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

ตารางที่ 5.5-1 ปัญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

ชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่เข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมเพ่ือ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 

กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเพ่ือมีส่วนร่วม 

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานส่วนกลาง 

ไม่ได้เข้ามาร่วมมือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมได้ 

การละเลยและขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 

ปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 

ชุมชนไม่ประสงค์จะให้โอกาสในการกลับตัว 

ชุมชนขาดข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 

ชุมชนมีปัญหาอ่ืน ๆ อยู่แล้ว ท าให้การมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดเกิดขึ้นได้ยาก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ตัวเด็กหรือเยาวชนเองไม่ประสงค์จะกลับตัวอย่างแท้จริง 

15 

 

7 

3 

 

3 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

  จากตารางที่ 5.5-1 พบว่า ปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท า

ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาที่ชุมชนและสมาชิกในชุมชนไม่เข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ปัญหาที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม ปัญหาการ

ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเพ่ือมีส่วนร่วม ปัญหาการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานส่วนกลาง ปัญหาการละเลยและขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวของเด็ก

หรือเยาวชนเอง ปัญหายาเสพติด และปัญหาทัศนคติของคนในชุมชนซึ่งไม่ประสงค์จะให้โอกาสในการกลับตัว 
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ตารางที่ 5.5-2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ศาลเยาวชน

และครอบครัว ส านักงานคุมประพฤติ ส านักงานสาธารณสุข 

สถาบันการศึกษา ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ

ชุมชน ควรร่วมมือกันอย่างจริงจังและเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ครอบครัวควรปลูกฝังและดูแลเด็กหรือเยาวชนอย่างใกล้ชิด 

ทุกคนในชุมชนต้องตระหนักและช่วยเหลือไปด้วยกันอย่างแท้จริง 

จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กีฬา 

นันทนาการ 

ชุมชนจะต้องได้รับความรู้ที่เพียงพอก่อนจึงจะสามารถดูแลผู้กระท า

ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ 

ชุมชนต้องมีความรู้ความเข้ าใจ เช่น เรื่องความยุติธรรมเชิ ง

สมานฉันท์ คุณธรรม นิติธรรม การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า  

ควรสร้างผู้น าในการมีส่วนร่วม 

ตัวเด็กและเยาวชนควรทราบถึงบทลงโทษก่อนลงมือกระท าความผิด 

ใช้บทลงโทษหนักตามกฎหมาย 

ควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถานที่ เพ่ือให้ชุมชน

เข้าไปมีส่วนร่วมได้ 

แก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ยาเสพติด สถานบันเทิง เพ่ือป้องกันการ

กระท าความผิด 

สร้างจิตส านึกและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ควรมีกฎหมายบังคับให้ชุมชนเข้าไปร่วมแก้ไข 
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  จากตารางที่ 5.5-2 พบว่าข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท า

ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้แก่ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ส านักงานคุมประพฤติ ส านักงานสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น และชุมชน ควรร่วมมือกันอย่างจริงจังและเป็นหนึ่งเดียวกัน ครอบครัวควรปลูกฝังและดูแลเด็กหรือ

เยาวชนอย่างใกล้ชิด ทุกคนในชุมชนต้องตระหนักและช่วยเหลือไปด้วยกันอย่างแท้จริง มีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 

เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กีฬา นันทนาการ เป็นต้น รวมถึงชุมชนจะต้องได้รับความรู้ที่

เพียงพอเกี่ยวกับดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ เช่น เรื่องความยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ คุณธรรม นิติธรรม การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า เป็นต้น  

  นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าควรมีการสร้างผู้น าในการมีส่วนร่วม ตัวเด็กและเยาวชนควรทราบ

ถึงบทลงโทษก่อนลงมือกระท าความผิด และควรมีกฎหมายบังคับให้ชุมชนเข้าไปร่วมแก้ไขโดยตรง 
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บทท่ี 6 

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชมุชน                                          

ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 

  การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมีความส าคัญในทุก ๆ ประเทศ เนื่องจาก

เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าและจะกลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี

ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ประเทศต่าง ๆ จึงมีการออกแบบกระบวนการ วิธีการ และกลไกต่าง ๆ ในการ

ด าเนินการกับเด็กและเยาวชนผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการจัดการเช่นว่านั้นจะวางอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่ง เน้น

แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มิใช่การเอาตัวมาลงโทษให้สาสมกับความผิด 

  ในอดีตประเทศไทยเริ่มพยายามหาวิธีการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยถูกบัญญัติไว้อยู่ใน

กฎหมายหลายฉบับด้วยกัน กระทั่งในปี พ.ศ. 2494 จึงได้มีการแยกกระบวนการที่ใช้ด าเนินการกับเด็กและ

เยาวชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายออกจากกระบวนการด าเนินการในคดีอาญาทั่วไป การแยกกระบวนการครั้งนี้ ท าให้

เกิดการจัดตั้งองค์กรส าคัญต่าง ๆ ขึ้นท าหน้าที่ในกระบวนการ เช่น ศาลคดีเด็กและเยาวชน และสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการต่าง ๆ ที่องค์กรเหล่านี้สามารถใช้ได้นั้นยังได้ถูก

ก าหนดไว้โดยกฎหมายเฉพาะด้วยเช่นกัน 

  ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมีอายุประมาณ

เจ็ดสิบปีแล้วและมีกฎหมายที่ใช้เป็นกรอบก าหนด คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ          

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ภายใต้หลักการส าคัญว่า เด็กและเยาวชนไม่ใช่อาชญากร      

แต่เป็นบุคคลซึ่งยังมีวัยและวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ใหญ่ปกติ มีความตระหนักรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อลงมือกระท า

ความผิดที่น้อยกว่าบุคคลทั่วไป ด้วยการคงไว้ซึ่งหลักการส าคัญดังกล่าว ท าให้กลไกต่าง ๆ ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กและเยาวชน แล้วจึงส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้าใช้ชีวิต

ในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้ง 
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  ความพยายามในการแยกและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน

ประเทศไทยยิ่งดูมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเมื่อประเทศไทยได้เข้าผูกพันต่อพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ซึ่งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในปกป้องสิทธิของเด็กในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของเด็กในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่ต้องด ารงอยู่ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

  หลักการส าคัญภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นอกจากองค์กรของรัฐหรือเอกชนต่าง ๆ จะต้อง

ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้ว องค์กรเหล่านั้นยังจะต้องค านึงถึงความปรารถนาที่จะส่งเสริมการ

กลับคืนสู่สังคมและการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม และหากกระท าได้จะต้องก าหนดมาตรการ

พิเศษซึ่งไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมในศาลอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันภายใต้กรอบคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

และกฎหมายภายใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยได้น าแนวคิด

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาบัญญัติในรูปของกฎหมายโดยมุ่งอ านวยความยุติธรรมที่ต้องการให้           

ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม และมีการสร้างความสมานฉันท์

ในสังคมเป็นเป้าหมายสุดท้าย อีกด้วย 

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน

ของประเทศไทยให้ความส าคัญกับผู้เสียหาย ผู้กระท าความผิด บุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชน โดยบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้จะมีบทบาทเชิงรุกในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าความผิดร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

  เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

รูปแบบของงานยุติธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับสังคมหรือชุมชน ซึ่งต้องการความร่วมมือของบุคคลที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด  

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะกับการเยียวยาความเสียหาย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และป้องกันการกระท าความผิดซ้ า เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะ        

ไม่เน้นการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ แต่ปรารถนาจะแก้ไขพฤติกรรมซึ่งท าให้เกิดความเสียหายจากการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กลไกต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีขึ้นภายใต้การหาทาง

ออกร่วมกันกับทุกฝ่ายเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรม    

เชิงสมานฉันท์ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเป็นรูปแบบ           
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การประชุมกลุ่มแบบครอบครัว276 โดยถูกก าหนดไว้ในมาตรา 86 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ                

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  ภายใต้การด าเนินการตามมาตรา 86 และมาตรา 90 กฎหมายเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้ร่วมใช้อ านาจกับรัฐและยังเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ

ของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น รวมถึงสร้างการยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

  การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือชุมชนอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการตามมาตรา 86 หรือ 90 นั้น นับว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งต้องการจิตส านึกและการร่วมมือร่วมใจกันอย่าง

เต็มใจเต็มก าลังตามความรู้ความสามารถของประชาชนในชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเด็ก

และเยาวชน  

  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย พบว่ายังคงมี

ปัญหาต่าง ๆ อยู่หลายประการ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดไร้ซึ่งประสิทธิภาพของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศไทย มีและแยกอธิบายได้ ดังนี้ 

 

6.1  ปัญหาเกี่ยวกับการให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเชิญผู้แทนชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม  

  แม้ว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือชุมชนอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นก่อนฟ้องคดีตามมาตรา 86 หรือในชั้นหลังฟ้องคดีตามมาตรา 90 

แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 นั้น จะ

เป็นการให้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชนในชุมชน แต่คณะผู้วิจัยกลับพบว่าการก าหนดให้ผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดตามมาตรา 87 โดยเปิดโอกาสผู้อ านวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจใน

                                                        
276 Daniel W. Van Ness, and Karen Heetderks Strong.  Op.cit.  p.38. 
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การเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดเข้ามาร่วม

ในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจซึ่งปราศจากกฎเกณฑ์

ที่แน่นอน ทั้งยังไม่ได้มีบทบังคับและสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งในทาง

ปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจของผู้อ านวยการสถานพินิจจะมีความแตกต่างและหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละ               

ปัจเจกบุคคล ด้วยสาเหตุข้างต้นนี้ก่อให้เกิดปัญหาของการไร้ซึ่งความยึดโยงของการมีส่วนร่วมโดยชุมชนหรือ

ประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระท าจากการกระท าความผิดและอาจต้องเป็นสังคมแห่งการรับตัวผู้กระท า

ความผิดกลับไปใช้ชีวิตในอนาคตอีกด้วย277 

  นอกจากนี้ปัญหาทางกฎหมายซึ่งให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเชิญผู้แทนชุมชนเพ่ือเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนยังได้สะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1) แนวคิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมที่ดีจะต้องเกิดจากการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในรูปของการวางแผน ด าเนินการ ประเมินผล และรับประโยชน์ ซึ่งขั้นตอน

ต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีรูปแบบโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แล้วก็จะพบว่า การเปิดโอกาสโดยก าหนด

ตัวบุคคลตามมาตรา 87 นั้น เป็นการเปิดโอกาสผ่านการชักจูงหรือบังคับโดยผู้อ านวยการสถานพินิจ ซึ่งการมี

ส่วนร่วมลักษณะนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเชิญผู้แทน

ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดเข้ามาร่วมในการจัดท า

แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  2) แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมชุมชนเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน

อาชญากรรม รวมถึงการอ านวยความยุติธรรมโดยวิธีการที่แตกต่างไปจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาปกติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น โดยยุติธรรมชุมชนมีรากฐานและต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน องค์กรในชุมชน และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยที่ยุติธรรมชุมชนมี

วัตถุประสงค์ปลายทางซึ่งกว้างกว่ากระบวนการยุติธรรมสมาฉันท์ที่ให้ความส าคัญกับเหยื่อและต้องการฟ้ืนคืน

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสังคมภายหลังจากท่ีอาชญากรรมเกิดขึ้น โดยยุติธรรมชุมชนต้องการ
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ควบคุมการกระท าความผิดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยเน้นผลปลายทางที่จะเกิดขึ้นในระดับชุมชนผ่าน

การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าความผิดอีกด้วย 

  นอกจากนี้ยุติธรรมชุมชนยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการท างานในเชิงรุก และเน้นการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาของชุมชน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนรวมที่ให้องค์กรในชุมชนทุกองค์กรเป็น

หุ้นส่วนด าเนินงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 

  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้อ านวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่

มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดเข้ามาร่วมในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้น ย่อมเท่ากับว่ากฎหมายมิได้ค านึงถึงการให้ความส าคัญต่อบทบาท

ของประชาชนในฐานะหุ้นส่วนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบต่อการท าให้ความมั่นคงปลอดภัยของ

สาธารณะหมดไป 

  นอกจากนี้บทบัญญัติซึ่งให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเชิญผู้แทนชุมชนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนยังได้สะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกับหลักการส าคัญของอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก กล่าวคือ นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะต้องการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีอายุ

ต่ ากว่า 18 ปีที่เป็นผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนแล้ว กฎหมายระหว่าง

ประเทศดังกล่าวยังได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย ดังนั้นการที่บทบัญญัติตาม

มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว                 

พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจโดยผู้อ านวยการสถานพินิจได้นั้น ย่อมเท่ากับว่าเป็นการตัดความ

เชื่อมโยงระหว่างเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดออกจากชุมชนหรือสังคม ซึ่งความเชื่อมโยงนี้สามารถพัฒนา

ไปสู่การส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท าความผิดได้หากอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนซึ่งอาจ

เป็นผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่ชุมชนเคารพและนับถือ ในการร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการสอดส่องการปฏิบัติเพ่ือ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ร่วมประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู และร่วมกันรับประโยชน์

จากความส าเร็จของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูนั่นเอง278 

  หากพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศจะพบว่า  หลักเกณฑ์ทาง

กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
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ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ก าหนดรายละเอียดซึ่งมีทั้งบทบัญญัติที่บังคับไม่ให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐและบทบัญญัติทีเ่ปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจได้ ดังนี้  

  ในประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนถูกก าหนดโดย Young Offenders Act 1994 โดยกฎหมายดังกล่าวบังคับให้จัดตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลขึ้น คณะกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลจะ

ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยมีประธาน 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 2 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ 

และกรรมการ 1 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเหยื่อที่ได้รับจากการกระท า

ความผิดและได้รับแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ ผู้บริหารของกรมบริการสาธารณะ 1 คน และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูก

เสนอชื่อโดยผู้บัญชาการต ารวจ อีก 1 คน โดยคณะกรรมการข้างต้นยังจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย คือ 

กรรมการอย่างน้อย 1 คนจะต้องมี ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับอะบอริจินและได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรชุมชน            

อะบอริจิน และกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คน จะต้องได้รับการแต่งตั้งผ่านการเสนอชื่อโดยองค์กรชุมชน             

ด้วยเหตุที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องได้รับการแต่งตั้งผ่านการเสนอชื่อ

โดยองค์กรชุมชนนี้ แสดงให้เห็นถึงความยึดโยงกับชุมชนและยังแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะให้ชุมชน           

เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจน 

  นอกจากนี้ Young Offenders Act 1994 ยังได้ก าหนดให้ประชาชนและชุมชนสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กได้อีกทาง โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลในชุมชนอาจได้รับการ

แต่งตั้งเป็นผู้สอดส่องผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กซ่ึงปฏิบัติตามค าสั่งในชุมชนได้อีกด้วย การเปิดโอกาสเช่นนี้ให้

อ านาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนี้มีทั้งบทบัญญัติที่ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลยพินิจ

และเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการเชิญตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กในข้ันตอนต่าง ๆ ได ้

  ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กถูกก าหนด

โดย Welfare and Institutions Code โดยก าหนดให้ประชาชนและชุมชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเป็น

คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ หลายคณะ เช่น คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก 

คณะกรรมการป้องกันการกระท าความผิดของเด็ก หรือสภาสาธารณะ แต่ที่กฎหมายก าหนดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนไว้เด่นชัดที่สุดก็คือ สภาสหองค์กรด้านความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก               
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ซึ่ง Welfare and Institutions Code บังคับให้มีกรรมการที่มาจากตัวแทนของชุมชนที่เป็นที่รู้จักอย่างน้อย  

1 คนอีกด้วย  

  นอกจากนี้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังก าหนดให้ประชาชนหรือชุมชนอาจมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กได้โดยตรงผ่านการดูแลสอดส่อง โดยประชาชนจะรับหน้าที่ในการดูแลสอดส่องว่าผู้กระท า

ความผิดได้ปฏิบัติตามโปรแกรมการควบคุมส าหรับเด็กที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่ ซึ่งการติดตาม

สอดส่องนี้จะท าให้มั่นใจว่าเด็กได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้ลงมือกระท าความผิดใด 

ๆ อีก อย่างไรก็ดีการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนั้นจะอยู่ภายใต้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานของรัฐท านองเดียวกันกับประเทศไทย 

  ในประเทศฟิลิปปินส์ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กถูกก าหนดโดย Juvenile Justice 

and Welfare Act of 2006 โดยมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กประการหนึ่งซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือ การจัดตั้งสภา

ท้องถิ่นเพื่อการปกป้องเด็ก โดยที่องค์ประกอบของสภาท้องถิ่นเพ่ือการปกป้องเด็กนี้จะประกอบไปด้วยสมาชิก

ที่ถูกคัดเลือกมาจากชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเยาวชนรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ในสภาดังกล่าวยังมี

ตัวแทนจากองค์กรเอกชนซึ่งด าเนินงานหรือมีความเกี่ยวข้องกับการสวัสดิภาพของเด็กรวมอยู่ด้วยเช่นกนั  

  ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณา

และใช้ดุลยพินิจเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมนั้นประกอบไปด้วยมาตรการในการด าเนินการตามโปรแกรมป้องกัน

การกระท าความผิดซึ่งอาศัยการกระท าของเด็ก ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัวของเด็ก

และอาศัยโรงเรียนหรือชุมชน เช่น การบริหารจัดการด้านโรงเรียนหรือด้านวินัย การบริหารจัดการในชั้นเรียน 

การคุมคมตนเอง การดูแลหลังเลิกเรียน และการให้ค าแนะน า นอกจากนี้ยังมีมาตรการใช้โปรแกรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน เช่น การให้

ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาระหว่างเพ่ือน การฝึกอบรมทักษะชีวิต การให้การศึกษา การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือ

สนับสนุนครอบครัว และการส่งตัวไปยังองค์กรอ่ืนเพ่ือท ากิจกรรมหรือบริการที่เหมาะสมหรือการส่งเข้าร่วม

องค์กรด้านเด็กในชุมชน อีกด้วย 

  นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการฟ้ืนฟูพฤติกรรมและการกลับสู่สังคมที่ต้องการให้เด็กที่กระท าความผิด

สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง รวมถึงน าไปสู่การกลับเข้าใช้ชีวิตในครอบครัวของตนและเป็นสมาชิกที่มี

คุณภาพของชุมชน ภายใต้โปรแกรมเพ่ือการฟ้ืนฟูพฤติกรรมและการกลับสู่สังคมนี้ ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก

จะได้รับการปล่อยตัวกลับไปอยู่กับบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในชุมชน โดยต้อง
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ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ถูกก าหนดและจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะน าของเจ้าพนักงานสวัสดิการ

สังคมและการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย  

  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า Young Offenders Act 1994 ของประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์น                    

ออสเตรเลีย Welfare and Institutions Code ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ Juvenile 

Justice and Welfare Act of 2006 ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีทั้งบทบังคับและบทบัญญัติที่ให้ดุลยพินิจกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการอนุญาตให้ผู้แทนชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กได้ โดยมาตรการที่บังคับส่วนใหญ่เป็นการบังคับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่มี

องค์ประกอบมาจากชุมชน ซึ่งการยึดโยงเช่นว่านี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ยุติธรรมชุมชน และ

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ ว่าด้วยการ

บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ที่ต้องการเบี่ยงเบนคดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ท้ายที่สุดอีกด้วย  

  ในขณะที่มาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลยพินิจในการก าหนดให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วม

ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิดที่อยู่ในรูปการแต่งตั้งเพ่ือให้ช่วยด าเนินการอย่างใด         

อย่างหนึ่ง ซึ่งหากปราศจากการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ท านองเดียวกับบทบัญญัติของ

ประเทศไทยดังที่ได้อธิบายไปแล้ว 

 

6.2  ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน  

  ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว              

พ.ศ. 2553 ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ใน               

2 รูปแบบเท่านั้น กล่าวคือ  

  1) ผู้แทนชุมชนอาจถูกเชิญเข้ามาเพ่ือร่วมจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดี หรือใน

ชั้นหลังฟ้องคด2ี79  

                                                        
279 โปรดดมูาตรา 86 ประกอบมาตรา 87 และมาตรา 90 ประกอบมาตรา 91 และ 87 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกอบ 
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  2) สมาชิกในชุมชนอาจได้รับแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคุมประพฤติ ในการดูแลและ

สอดส่องผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนตามค าสั่งศาล 280 แต่ในทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมรูปแบบนี้

เกิดข้ึนได้น้อยมาก281 

  โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมทั้งสองข้างต้นเป็นแบบที่ได้รับการชักน าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายซึ่งได้ให้อ านาจไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมทั้งสองย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้

เลยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจใช้ดุลยพินิจและไม่เชิญหรือไม่ให้โอกาสบุคคลหรือชุมชนเข้ามามีบทบาทใน

การแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนดังที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้า  

  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดของประเทศไทยมี

ลักษณะคล้ายกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยที่ในรัฐ                   

เวสเทิร์นออสเตรเลียนั้น สมาชิกในชุมชนจะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมได้ทั้งในรูปของการเข้าเป็น

กรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลและการรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอดส่องผู้กระท าความผิด            

ซึ่งการมีส่วนร่วมในรูปของการท าหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแลนี้ก็เพ่ือให้

ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาการกระท าความผิดในชุมชน 

ในขณะที่การมีส่วนร่วมในฐานะผู้สอดส่องผู้กระท าความผิดนั้นเป็นการเน้นการด าเนินการหรือปฏิบัติงานเพ่ือ

แก้ปัญหาชุมชน  

  ในขณะที่รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยกฎหมายก าหนดให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในสองรูปแบบ

ท านองเดียวกับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเช่นกัน กล่าวคือ รูปแบบแรก 

โดยการก าหนดให้มีส่วนร่วมในการเข้าเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ สภาสหองค์กรด้านความร่วมมือใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก และรูปแบบที่สอง คือ การก าหนดให้เข้าปฏิบัติงานโดยตรง เช่น 

การท าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนและอาสาสมัคร ซึ่งท าหน้าที่สอดส่องว่าเด็กและเยาวชนผู้นั้นได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขกอ่นได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้ลงมือกระท าความผิดใด ๆ อีกหรือไม ่เป็นต้น  

  ในขณะที่รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กที่เป็นผู้กระท าความผิดในประเทศ

ฟิลิปปินส์ก็ยังคงมีลักษณะท านองเดียวกับประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกัน กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วม

                                                        
280 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
281 สัมภาษณ์ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ได้ในสองรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการร่วมวางแผนภายใต้การเข้าเป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ เช่น สภาท้องถิ่น

เพ่ือการปกป้องเด็ก และในรูปแบบของการด าเนินการในโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่น้นการ

เข้าด าเนินงานหรือปฏิบัติงานในชุมชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ต่อไป 

  การก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประเทศไทยเพ่ือดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนเอาไว้เพียงสองรูปแบบนี้เป็นการจ ากัดโอกาสของชุมชนที่มีความพร้อมและมีความตระหนักในการร่วม

แก้ปัญหาของส่วนรวมภายใต้กรอบความคิดของยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมที ่         

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนอ่ืน ๆ เช่น ในขั้นตอนของการวางแผนหรือขั้นตอนของการประเมินผลการแก้ไข

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดนั้น ท าให้การดูแลและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ฝ่าฝืน

กฎหมายเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ282 โดยในประเด็นดังกล่าว ผลการส ารวจเกี่ยวกับความคาดหวังใน

บทก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 คาดหวัง

ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานในชุมชน ทั้งในขั้นตอน

การวางแผน การปฏิบัติ การร่วมกันรับประโยชน์ และการร่วมติดตามและประเมินผลของการแก้ไขฟ้ืนฟู            

โดยระดับความคาดหวังภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.5) ความคาดหวังดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง ผลการศึกษาข้างต้นยังมีความสอดคล้องกับความเห็นของก านัน

และผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในฐานะของผู้น าชุมชนที่เห็นว่าชุมชนควรมีบทบาทในการเข้ามาร่วมท าหน้าที่ในการดูแล

เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า การเข้ามามีบทบาทของผู้น าชุมชนยังเป็น

หนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนต่อไปอีกในทางปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อผู้น าชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดแล้ว ผู้น าชุมชนยังสามารถใช้กลไกที่กฎหมายให้

อ านาจเพ่ือกระจายการมีส่วนร่วมไปยังสมาชิกอ่ืนได้ เช่น ผู้น าชุมชนสามารถใช้การประชุมในชุมชนเพ่ือแจ้ง

หรือแบ่งหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดให้กับสมาชิกในชุมชน หรือผู้น าชุมชนสามารถใช้

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือกระจายการมีส่วนร่วมดังกล่าวต่อไป283 

  ส าหรับรูปแบบที่อาจใช้ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นอาจเป็นไปได้ทั้ง              

4 ขั้นตอนของกระบวนการการมีส่วนร่วม อันประกอบด้วย 

                                                        
282 สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน ทั้ง 6 ภาค ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
283 สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน ทั้ง 6 ภาค ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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  1) ขั้นตอนการวางแผน โดยขั้นตอนการวางแผนมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง               

( X =3.47) และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.49) ซึ่งรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมในขั้นตอนนี้อาจเป็นการมีส่วนร่วมแบบง่าย ๆ ไม่มีความซับซ้อน เช่น การให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ หรือ

อาจเป็นการมีส่วนร่วมที่อาจต้องใช้การประชุมเพ่ือวางแผน พูดคุย และแลกเปลี่ยนความเห็น เช่น การก าหนด

ปัญหาและความต้องการ รวมถึงก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการแก้ไขพฤติกรรมให้ชัดเจน เป็นต้น  

  2) ขั้นตอนการปฏิบัติ  โดยขั้นตอนการปฏิบัติมีระดับความคาดหวังอยู่ ในระดับปานกลาง               

( X =3.35) และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.43) ซึ่งรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมในขั้นตอนนี้อาจมีลักษณะเป็นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรง เช่น การช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง หรือรวมกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือ

ดูแลหรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิดที่ก าลังปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบของ

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ยังอาจอยู่ในลักษณะของการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ประสานงานหรือติดต่อระหว่าง

ผู้กระท าความผิดกับสมาชิกในชุมชน หรือท าหน้าที่สนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 

  3) การร่วมกันรับประโยชน์ โดยขั้นตอนการร่วมกันรับประโยชน์มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.82) และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X =3.67) ซึ่งรูปแบบของการมีส่วน

ร่วมในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการรับประโยชน์จากความส าเร็จ เช่น มีความมั่นใจว่าความปลอดภัยในชุมชนมี

มากขึ้น หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด เป็นต้น ซึ่งความ

คาดหวังและความพร้อมข้อนี้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกในชุมชนประสงค์ที่จะเห็นชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

รวมถึงต้องการผลดีจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนอีกด้วย 

  4) การร่วมติดตามและประเมินผลของการแก้ไขฟ้ืนฟู โดยขั้นตอนของการร่วมติดตามและ

ประเมินผลของการแก้ไขฟ้ืนฟูมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X =3.57) ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้เป็นการติดตามความส าเร็จและ

ความล้มเหลวของการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู โดยอาจเป็นลักษณะที่ไม่เป็นการทาง เช่น การรับฟัง

รายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือการพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็กและ

เยาวชน เป็นต้น รวมถึงอาจเป็นการมีส่วนร่วมด าเนินการพัฒนาแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้ประสบความส าเร็จ

ต่อไป เช่น การเข้าร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น เป็นต้น  
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6.3  ปัญหาเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

  นอกจากข้อจ ากัดทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้แก่ 

ผู้อ านวยการสถานพินิจ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและเชิญผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงจ ากัดรูปแบบในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นจะได้ก่อให้เกิดสภาพ

ปัญหาในทางปฏิบัติแล้ว การเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ขั้นตอนของการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นยังเป็นอีกสภาพปัญหาหนึ่งซึ่งส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับชุมชน ซึ่ง

อาจส่งผลต่อการลงมือกระท าความผิดซ้ าอีกในอนาคตอีกด้วย284 

  ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน แสดงให้เห็น

ว่ากลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งในสี่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการด าเนินการทางด้านการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล

ของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูด้วยแล้ว ประสบการณ์ในการเข้าร่วมของกลุ่มตัวอย่างยิ่งลดน้อยลง คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างเพียงเท่านั้น 

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้กระท าผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชนจะพบว่า ระดับของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การ

ร่วมกันรับประโยชน์ และการร่วมติดตามและประเมินผลของการแก้ไขฟ้ืนฟูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง            

( X =3.1) ซึ่งทั้งข้อจ ากัดของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน

ของตนเองนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าไปได้อย่างเต็มที่ เป็น

ผลท าให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมได้ รวมถึงเกิดความเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใน

ชุมชนของตน285 

  หากพิจารณาถึงความคาดหวังและความพร้อม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เป็ นสมาชิกใน

ชุมชนปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับปานกลาง

                                                        
284 Sharon Casey, Andrew Day, and Jim Vess, Tony Ward.  (2012).  Foundations of Offender Rehabilitation.  Oxon: 
Routledge.  pp.34-36. 
285 สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน ทั้ง 6 ภาค ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
แบบสอบถาม 
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ขึ้นไปทั้งสิ้น โดยขั้นตอนการวางแผนมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.47) และมีความพร้อม

ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.49) ขั้นตอนการปฏิบัติมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X =3.35) และมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.43) ขั้นตอนของ

การร่วมติดตามและประเมินผลมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( X =3.56) และมีความพร้อมที่จะเข้าไป

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X =3.57) และในขั้นตอนการร่วมกันรับประโยชน์จากการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูมีระดับ

ความคาดหวังอยู่ ในระดับมาก ( X =3.82) และมีความพร้อมที่ จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมาก               

( X =3.67) 

  คณะผู้วิจัยพึงตั้งข้อสังเกตว่าแม้ผลการศึกษาจะปรากฏให้เห็นว่าความคาดหวังและความพร้อมของ

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาต่อไปจะพบว่าทั้งคว าม

คาดหวังและความพร้อมดังกล่าวใกล้เคียงต่อการเปลี่ยนเป็นระดับมาก โดยรัฐและผู้ใช้อ านาจรัฐ จ าเป็นต้อง

ร่วมมือเพ่ือกันพัฒนาวิธีการ ทั้งที่อยู่ในรูปของนโยบาย เช่น การก าหนดแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ดังเช่นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท าอยู่ และการแก้ไขกฎหมายเพ่ือก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมมากขึ้นต่อไป286 

  ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและ

เยาวชนของประเทศไทยข้างต้นก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมที่ตามมาหลายประการ นอกจากจะท าให้คุณภาพ

การตัดสินใจในการแก้ปัญหาการกระท าความผิดลดลง ไม่ช่วยในการป้องกันการกระท าความผิด รวมถึง

สูญเสียเวลาในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นไปแบบไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐขาดความใกล้ชิด

กับประชาชน และท าให้ประชาชนเพิกเฉยต่อประเด็นสาธารณะแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ส่งเสริมการคืน

คนดีสู่สังคม ไม่สนับสนุนให้เกิดการสร้างความผูกพันระหว่างผู้เคยกระท าความผิดและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน

ชุมชน ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของการแก้ปัญหาทีย่ั่งยืนอีกด้วย 

  ปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมายิ่งทวีความส าคัญ เนื่องจากในระยะไม่กี่ปีมานี้ประเทศไทยใช้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่านการจัดท าและปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 และ 90 

แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  มากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด โดยจากปีที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ใช้เพ่ือแก้ไขการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีผลบังคับจนถึง

                                                        
286 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูกฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว 

และมีจ านวนคดีอาญาทีม่ีการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ดังนี้287 

ตารางท่ี 6-1 จ านวนคดีอาญาที่มีการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 

ปี พ.ศ.  จ านวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องต่อ

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

(คดี) 

จ านวนคดีอาญาที่ถูกใช้

มาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญา (คดี) 

คิดเป็นร้อยละ                   

จากคดีทั้งหมด 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

30,609 

29,453 

26,335 

31,304 

29,091 

26,938 

24,520 

20,204 

N/A 

588 

1,035 

1,784 

3,665 

10,335 

13,646 

11,827 

N/A 

1.99 

3.93 

5.69 

12.59 

38.36 

55.65 

58.53 

 

สถิติข้างต้นเห็นได้ชัดเจนว่าองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน

ประเทศไทยมีการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาซึ่งเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 และโดยเฉพาะในช่วงปี             

พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาปริมาณคดีอาญาที่ใช้มาตรการพิเศษเหล่านี้ยิ่งมีจ านวนมากขึ้น

                                                        
287 ส านักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม.  (ม.ป.ป.)  รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2553-2560.  
สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2562, จาก https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2085 
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หลายเท่าตัวหากเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าและมีจ านวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนคดีที่ถูกฟ้องต่อศาล

เยาวชนและครอบครัวในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 ตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึง

ความส าคัญของการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งที่เกิดในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดีซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิด 

จากสภาพปัญหาข้างต้น เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นมีความยึด

โยงและเกี่ยวพันกับชุมชน โดยที่บุคคลผู้กระท าความผิดเหล่านั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน ประกอบกับ

บุคคลเหล่านั้นยังอ่อนด้อยด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การยับยั้งชั่งใจ และอาจมีสาเหตุของการกระท า

ความผิดที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไป ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อดูแลผู้กระท าความผิดเหล่านี้

โดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ผู้น าชุมชน สมาชิกคนอ่ืนในชุมชน จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและ

ควรถูกส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการ

กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมถึงเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ          

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของลูกหลานที่เป็นสมาชิกในชุมชน288 

 

                                                        
288 สัมภาษณ์ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

7.1  บทสรุป 

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ สร้างความโปร่งใส และสร้างการยอมรับ

จากประชาชนหรือชุมชนผู้จะได้รับผลจากการด าเนินกิจกรรมของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมนี้ประชาชนหรือชุมชน

อาจเข้าไปด าเนินการในขั้นตอนของการวางแผน การปฏิบัติ การรับผลประโยชน์ หรือการติดตามและ

ประเมินผลก็ได้ โดยประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้น าหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนนี้

บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศตน 

  ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว                 

พ.ศ. 2553 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยน าหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนหรือชุมชนมาใช้เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนได้ร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ

เยาวชนผู้เป็นลูกหลานในชุมชน โดยก าหนดมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาซึ่งมีการใช้แผนแก้ไข

บ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี การบัญญัติกฎหมาย

ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นรูปธรรมของการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและยุติธรรมชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศทั้ง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ ว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม

เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนยังอาจเข้ามามีส่วนร่วมได้หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย

เจ้าพนักงานคุมประพฤติในการดูแลและสอดส่องผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนตามค าสั่งศาลได้อีก

ช่องทางหนึ่ง 

  ภายใต้ Young Offenders Act 1994 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแก้ไขบ าบัด

ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ 

การเข้าเป็นกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแล และการรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอดส่องผู้กระท า
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ความผิด โดยการมีส่วนร่วมในรูปของการท าหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจากการสอดส่องดูแล

นั้นเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาการกระท าความผิดใน

ชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในฐานะผู้สอดส่องผู้กระท าความผิดนั้น เป็นการเน้นการด าเนินการหรือปฏิบัติงาน

เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน  

  ภายใต้ Welfare and Institutions Code การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ การเข้าเป็นสภาสหองค์กร

ด้านความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก และการท าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในชุมชนและ

อาสาสมัคร  

  ภายใต้ Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กของประเทศฟิลิปปินส์ได้ก าหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ การเข้าเป็นกรรมการสภาท้องถิ่น

เพ่ือการปกป้องเด็ก และการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานในชุมชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการกระท าความผิดที่

อาจเกิดข้ึนในชุมชน 

  อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 จะก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กและ

เยาวชนผู้เป็นลูกหลานในชุมชนได้ แต่คณะผู้วิจัยพบว่ายังคงมีปัญหา 3 ประการ คือ 

  1. การให้ดุลยพินิจแก่ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเชิญผู้แทนชุมชน

เพ่ือเข้ามาประชุมและจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู  

  2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จ ากัดไว้ในขั้นตอนของการวางแผนและการปฏิบัติงานเท่านั้น  

  3. การไม่เคยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ในขณะที่ความคาดหวัง

และความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับ

ปานกลางและระดับมากที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นได้ 

  ปัญหาทั้ง 3 ประการดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลเฉพาะกับการให้โอกาสสมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วม

แก้ไขปัญหาของชุมชนเท่านั้น แต่ยังท าให้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก

และเยาวชนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติและส่งผลต่อประสิทธิภาพและการอ านวยความยุติธรรมของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วย 
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7.2  ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย และวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชนในต่างประเทศ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

  1. ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่มีดุลยพินิจในการเชิญผู้แทน

ชุมชนเข้าร่วมในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก าหนดเชิญผู้แทนชุมชนเป็นกรรมการ

และเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

  2. ไม่ควรจ ากัดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ในขั้นตอนของการวางแผนและการปฏิบัติเท่านั้น แต่

ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลด้วยโดยการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  3. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชนดังเช่นที่ชุมชนมีความคาดหวังและมีความพร้อมในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งการเข้าเป็นกรรมการ

เพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ท านองเดียวกับกฎหมายของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 

กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ และการปฏิบัติ 

รวมถึงการร่วมติดตามและประเมินผล ซึ่งอาจประกอบด้วยการช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง การประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท า

ความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ การประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิดกับสมาชิกในชุมชน 

การสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู การรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร

เพ่ือดูแลหรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด การติดตามความส าเร็จและความล้มเหลวของการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู 

เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนแก้ไข

บ าบัดฟ้ืนฟู กับเด็กและเยาวชน และการติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้าร่วมในเวทีของชุมชน

หรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น  

  การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะท าให้การอ านวยความยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของ

ประเทศไทยเป็นไปได้อย่างแท้จริง อันจะด ารงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างการรักษาสวัสดิภาพของผู้กระท า

ความผิดและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป 
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ภาคผนวก ก  รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญที่ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยทักษิณ  
2. อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  
3. อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห ์
       

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๘๗๗๗ 

ที่  อว ๘๒๐๕.๐๘/๑๐๒๓                                  วันที่    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ 
เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ  ทองขะโชค 

  ด้วยข้าพเจ้า นายปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์

ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณก าลังท าวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชน (Community Participation in Child and 

Juvenile Delinquents Care) 

  เพ่ือให้การท าวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวิจัย อันจะ

ส่งผลให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

      

(นายปพนธีร์  ธีระพันธ์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๘๗๗๗ 

ที่  อว ๘๒๐๕.๐๘/๑๐๒๒                                   วนัที่   ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ 
เรียน  อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง 

  ด้วยข้าพเจ้า นายปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์

ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณก าลังท าวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชน (Community Participation in Child and 

Juvenile Delinquents Care) 

  เพ่ือให้การท าวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวิจัย อันจะ

ส่งผลให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

      

(นายปพนธีร์  ธีระพันธ์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๘๗๗๗ 

ที่  อว ๘๒๐๕.๐๘/๑๐๒๔                                   วนัที่   ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ 
เรียน  อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวสัดิ์ 

  ด้วยข้าพเจ้า นายปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์

ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณก าลังท าวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการดูแลผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชน (Community Participation in Child and 

Juvenile Delinquents Care) 

  เพ่ือให้การท าวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวิจัย อันจะ

ส่งผลให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

      

(นายปพนธีร์  ธีระพันธ์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

            หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ค  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถาม                                    
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

        คนที่    
 
ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
ER 

 
IOC 1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 0 1 1 2 0.67 
9 1 1 1 3 1.00 
10 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 
15 1 1 1 3 1.00 
16 1 1 1 3 1.00 
17 1 1 1 3 1.00 
18 1 1 1 3 1.00 
19 1 1 1 3 1.00 
20 0 1 1 2 0.67 
21 1 1 1 3 1.00 
22 1 1 1 3 1.00 
23 1 1 1 3 1.00 
24 1 1 1 3 1.00 
25 1 1 1 3 1.00 
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        คนที่    
 
ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
ER 

 
IOC 1 2 3 

26 1 1 1 3 1.00 
27 0 1 1 2 0.67 
28 1 1 1 3 1.00 
29 0 1 1 2 0.67 
30 1 1 1 3 1.00 
31 1 1 1 3 1.00 
32 1 1 1 3 1.00 
33 1 1 1 3 1.00 
34 1 1 1 3 1.00 
35 1 1 1 3 1.00 
36 1 1 1 3 1.00 
37 1 1 1 3 1.00 
38 1 1 1 3 1.00 
39 1 1 1 3 1.00 
40 1 1 1 3 1.00 
41 1 1 1 3 1.00 
42 1 1 1 3 1.00 
43 1 1 1 3 1.00 
44 1 1 1 3 1.00 
45 1 1 1 3 1.00 
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ภาคผนวก ง  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมาย              

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเดกกและเยาวชน 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีนายปพนธีร์            

ธีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และนายภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจ าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคณะผู้ด าเนินการศึกษาวิจัย 

 ผลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์นี้จะถูกได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวจะน าไปใช้ในการด าเนินการ

ศึกษาวิจัย รวมถึงถือเป็นความลับและจะไม่มีการน าไปเปิดเผยโดยเดกดขาด  

 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ 

                                                                               อาจารยภ์าณุวัฒน์ ปานแก้ว 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

                คณะผู้วิจัย 
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ข้อ 1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................  

ข้อ 2. สถานที่ท างาน.............................................................................................................................. 

ข้อ 3.ต าแหน่ง......................................................................................................................................... 

ข้อ 4. เพศ 

 (   )  ชาย   (   )  หญิง   (   )  เพศทางเลือก 

ข้อ 5. อายุ.....................................ป ี

ข้อ 6. จังหวัด....................................................................................................................................... 

ข้อ 7. ระดับการศึกษา 

 (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา  (   )  อนุปริญญาตรี/ปวส 

 (   )  ปริญญาตรี   (   )  ปริญญาโท   (   )  สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ 8. อายุงาน...............................ปี 

ข้อ 9. ท่านเคยเชิญตัวแทนจากชุมชนเข้าไปช่วยท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 หรือ 90 แห่ง 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หรือไม่  

อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 10. ท่านเคยให้โอกาสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด

ทางอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากตามมาตรา 89) หรือไม่ อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... .. 

ข้อ 11. ท่านคิดว่าชุมชนควรมีบทบาท/ส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด

หรือไม่ อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ....

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ ............. 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้แทนชุมชน 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีนายปพนธีร์                

ธีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และนายภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจ าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคณะผู้ด าเนินการศึกษาวิจัย 

 ผลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์นี้จะถูกได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวจะน าไปใช้ในการด าเนินการ

ศึกษาวิจัย รวมถึงถือเป็นความลับและจะไม่มีการน าไปเปิดเผยโดยเดกดขาด  

 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ 

                                                                               อาจารยภ์าณุวัฒน์ ปานแก้ว 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

                คณะผู้วิจัย 
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ข้อ 1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์......................................................................................................... ................. 

ข้อ 2. สถานที่ท างาน.............................................................................................................................. 

ข้อ 3.ต าแหน่ง............................................................................................................. ............................ 

ข้อ 4. เพศ 

 (   )  ชาย   (   )  หญิง   (   )  เพศทางเลือก 

ข้อ 5. อายุ.....................................ป ี

ข้อ 6. จังหวัด....................................................................................................................................... 

ข้อ 7. ระดับการศึกษา 

 (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา  (   )  อนุปริญญาตรี/ปวส 

 (   )  ปริญญาตรี   (   )  ปริญญาโท   (   )  สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ 8. อายุงาน...............................ปี 

ข้อ 9. ในเขตต าบลของท่าน มี/เคยมี เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดหรือไม่ กรุณายกตัวอย่างประกอบ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 10. ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดหรือไม่ อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ... 

..............................................................................................................................................................................

ข้อ 11. ท่านเคยได้รับเชิญเข้าไปท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................................................ ..

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.................................... ..................................................................................................................... ....... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... ...........

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ ......................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 12. ท่านคิดว่าตัวท่านควรมีบทบาท/ส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด

ในขั้นตอนอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ..........

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... .....................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

ข้อ 13. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านควรมีบทบาท/ส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผู้กระท า

ความผิดหรือไม่ อย่างไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ... 

ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ภาคผนวก จ  แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิด

ที่เป็นเด็กและเยาวชน ขอให้ท่านพิจารณาค าถามแต่ละข้อและกรุณาตอบค าถามตามความเป็นจริง ผู้วิจัยจะ

เสนอผลการวิจัยออกเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่กระทบกระเทือนต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านแต่อย่างใด  

 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านยุติธรรม เพ่ือวางแผนงานหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิด

ที่เป็นเด็กและเยาวชนต่อไป 

 แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ การศึกษา 

อาชีพหลัก สถานภาพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน  

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชน 

 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็น

เด็กและเยาวชน 

 ตอนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ 

                                                                               อาจารยภ์าณุวัฒน์ ปานแก้ว 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

                คณะผู้วิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  

  ชาย     หญิง    เพศทางเลือก 

2. อายุ ปี   

3. ที่อยู่ 

  ภาคเหนือ    ภาคกลาง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ภาคใต้    ภาคตะวันตก    ภาคตะวันออก 

4. การศึกษาสูงสุด    

  ไม่เคยเข้าศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

5. อาชีพหลัก    

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  ท างานรับจ้าง/ลูกจ้าง/หน่วยงานภาคเอกชน   เกษตรกรรม 

  นักเรียน/นักศึกษา    ว่างงาน 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ       

6. สถานภาพ    

  โสด   จดทะเบียนสมรส   สมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

  หย่าร้าง   หม้าย 

7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว  คน  
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ตอนที ่2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบ ดังนี้  

 5 หมายถึง  มากที่สุด 

 4 หมายถึง  มาก 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  น้อย 

 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 0 หมายถึง  ไม่เคย 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการวางแผน 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อวางแผน 

      

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาและความต้องการ       

3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์       

ด้านการปฏิบัติ 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง 

      

5. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท า

ความผิดกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  

      

6. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท า

ความผิดกับสมาชิกในชุมชน 

      

7. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น

ส าหรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

      

8. ท่านมีส่วนร่วมในการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือดูแล

หรือให้ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความปลอดภัยใน

ชุมชนมีมากขึ้น 

      

10. ท่านมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของ

คนในชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด 

      

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความส าเร็จและความล้มเหลวของ

การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง การพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ 

กับเด็กและเยาวชน 

      

12. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 

เช่น เข้าร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้

ข้อคิดเห็น 
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ตอนที ่3 ความคาดหวังของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบ ดังนี้  

 5 หมายถึง  มากที่สุด 

 4 หมายถึง  มาก 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  น้อย 

 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 0 หมายถงึ  ไม่คาดหวัง 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการวางแผน 

1. ท่านต้องการให้ข้อมูลเพื่อวางแผน 

      

2. ท่านต้องการก าหนดปัญหาและความต้องการ       

3. ท่านต้องการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์       

ด้านการปฏิบัติ 

4. ท่านต้องการช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง 

      

5. ท่านต้องการประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิด

กับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  

      

6. ท่านต้องการประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิด

กับสมาชิกในชุมชน 

      

7. ท่านต้องการสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู

      

8. ท่านต้องการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือดูแลหรือให้

ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

9. ท่านต้องการรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความปลอดภัยในชุมชนมี

มากขึ้น 

      

10. ท่านต้องการรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนใน

ชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด 

      

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

11. ท่านต้องการติดตามความส าเร็จและความล้มเหลวของการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

การพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็ก

และเยาวชน 

      

12. ท่านต้องการติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้า

ร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
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ตอนที ่4 ความพร้อมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกกและเยาวชน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบ ดังนี้  

 5 หมายถึง  มากที่สุด 

 4 หมายถึง  มาก 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  น้อย 

 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 0 หมายถึง  ไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วม 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการวางแผน 

1. ท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อวางแผน 

      

2. ท่านพร้อมที่จะก าหนดปัญหาและความต้องการ       

3. ท่านพร้อมที่จะก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์       

ด้านการปฏิบัติ 

4. ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยตรง 

      

5. ท่านพร้อมที่จะประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิด

กับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  

      

6. ท่านพร้อมที่จะประสานงานหรือติดต่อระหว่างผู้กระท าความผิด

กับสมาชิกในชุมชน 

      

7. ท่านพร้อมที่จะสนับสนุนสถานที่หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู

      

8. ท่านพร้อมที่จะรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรเพ่ือดูแลหรือให้

ค าปรึกษาผู้กระท าความผิด 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 0 

ด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ 

9. ท่านพร้อมที่จะรับประโยชน์โดยมั่นใจว่าความปลอดภัยในชุมชน

มีมากขึ้น 

      

10. ท่านพร้อมที่จะรับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนใน

ชุมชนกับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด 

      

ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

11. ท่านพร้อมที่จะติดตามความส าเร็จและความล้มเหลวของการ

แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น การรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

การพบปะพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติตามแผนฯ กับเด็ก

และเยาวชน 

      

12. ท่านพร้อมที่จะติดตามเพ่ือพัฒนาการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น เข้า

ร่วมในเวทีของชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
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ตอนที ่5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเดกก

และเยาวชน 

ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
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..............................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................... ..........

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 
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