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กฎเกณฑ/์กรอบกาํหนดพฤติกรรมของมนษุย ์ 
 กตกิา/มารยาทสงัคม หากฝ่าฝืน สงัคมอาจวพิากษว์จิารณ์หรอืตัง้ขอ้รงัเกยีจ 

 ศลีธรรม หากฝ่าฝืน ศาสนาถอืวา่บาป/ควํ่าบาตร/ลงโทษทางจติใจ 

 จารตีประเพณี หากฝ่าฝืน สงัคมต่อตา้น/โดดเดีย่วไมค่บหาสมาคม 

 กฎระเบยีบ หากฝ่าฝืน ตกัเตอืน/ทาํทณัฑบ์น/ลงโทษทางวนิยั 

 กฎหมาย หากฝ่าฝืน ตกัเตอืน/ทาํทณัฑบ์น/วธิกีารเพือ่ความปลอดภยั/คุมประพฤต/ิ
พฤตกิรรมบาํบดั/บาํบดัฟ้ืนฟูสขุภาพ/ลงโทษทางอาญา 

02/10/63 โดย สรรพสทิธิ ์คุมพป์ระพนัธ ์ 2 



ปัจจยักาํหนดพฤติกรรมกระทาํผิด 
 ปัจจยักาํหนดพฤติกรรมของมนุษยด้์านร่างกาย 

 การทาํหน้าทีข่องสมองในการสัง่การหรอืควบคุมพฤตกิรรม 
 Limbic system ทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัความจาํ จาํแนกแยกแยะโดยสมัพนัธก์บัอารมณ์ 

(ผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปทาน ภพ ชาต)ิ โดยHippocampus จะเป็นฐานขอ้มลูความจาํ
ในการปรงุแต่งอารมณ์เมือ่มสีิง่เรา้ และ Amygdala จะเป็นฐานขอ้มลูความจาํในการตอบ
โตต้่อสิง่เรา้นัน้ๆ 

 Cerebral cortex ทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัการใชเ้หตุผล คดิใครค่รวญวเิคราะห ์วนิิจฉยั 
วางแผน และควบคุมตนเอง (โยนิโสมนสกิาร สต ิทมะ) 

 Hypothalamus (Reptile) ทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินชวีติพืน้ฐาน เชน่ กนิ 
สบืพนัธุ ์ต่อสู ้หนี เลีย้งลกู ฯลฯ 
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ปัจจยักาํหนดพฤติกรรมของมนษุยด์า้นจิตใจ 

 ความเครยีด ความกลวั ความกงัวล ความโกรธ ความรกั ความเกลยีด ฯลฯ 

 อารมณ์แปรปรวน กา้วรา้วหงดุหงดิฉุนเฉียวงา่ย 

 ต่อตา้นสงัคม มจีติใจทีไ่มส่ามารถยอมรบักฎหมายกฎเกณฑก์ตกิาต่างๆของสงัคม 

 มปัีญหาสขุภาพจติหรอืเป็นโรคจติโรคประสาท 
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ปัจจยักาํหนดพฤติกรรมของมนษุยด์า้นสงัคม 

 อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีม่แีบบอยา่งในการดาํเนินชวีติในรปูแบบต่างๆ เชน่อยู่

ในครอบครวัทีพ่อ่แมปู่่ ยา่ตายายเป็นพลเมอืงดหีรอืเป็นอาชญากร มโีอกาสเรยีนรู้

จรยิธรรมคุณธรรมจากบุคคลแวดลอ้มเพยีงไร ซมึซบัพฤตกิรรมใชจ้า่ยเงนิเกนิตวั เลน่

พนนัหรอืใชส้ารเสพตดิจากบุคคลแวดลอ้มหรอืไม ่

 ไมไ่ดร้บัการเลีย้งดพูฒันาใหเ้กดิทกัษะในการจดัการปัญหา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการ

ดาํเนินชวีติ ไมม่คีวามสามารถหารายไดโ้ดยสจุรติ ยากจน ขาดการศกึษาทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิความสามารถในการพึง่ตนเอง 
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ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีอธิบายถงึปัจจยักาํหนด

พฤติกรรม 

 ประสบการณ์ในชวีติทีไ่ดจ้ากสงัคมแวดลอ้ม บรรยากาศหรอืเงือ่นไขและปัจจยั
ภายนอกต่างๆ ทีเ่ป็นRole Modelหรอืเป็นแบบอยา่งในการประพฤตปิฏบิตัิ
ตนใหแ้ก่เดก็ โดยไดซ้มึซบัไปประพฤตปิฏบิตั ิหรอืตอบโตต้่อสิง่เรา้
เชน่เดยีวกบัทีม่ปีระสบการณ์ชวีติ 

 การใครค่รวญไตรต่รองทีเ่รยีกวา่ Critical Thinking แลว้กาํหนด
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตอบโตต้่อสิง่เรา้ออกไป 

 ประเดน็แรกเกดิจากวธิกีารเลีย้งดโูดยไมไ่ดก้ระตุน้ Cognitive 
Developmentเป็นหลกั สว่นประเดน็หลงัตอ้งกระตุน้Cognitive 
Development  ใหเ้ดก็รูจ้กัคดิใครค่รวญวเิคราะหว์นิิจฉยัจาํแนกผดิถกูชัว่
ด ีจนสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในทุกดา้น 
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สมองของเดก็วยั ๑๒-๑๘ปี 
 Corpus callosum ตัง้อยูบ่รเิวณเสน้ใยทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งสมองซกีซา้ยและ

ขวา จะมคีวามหนามากขึน้ สง่ผลใหเ้กดิความสามารถในการสง่ผา่นขอ้มลูไดด้ยีิง่ขึน้ 
 •Prefrontal Cortex ตัง้อยูร่ะดบับนสดุของ Frontal Lobes เกีย่วกบั

การใชเ้หตุผล การตดัสนิใจและการควบคมุตนเอง (สามารถแยกแยะผดิถูกชัว่ดแีละ
ใครค่รวญไตรต่รอง มวีจิารณญาณ ยบัยัง้ชัง่ใจก่อนจะกระทาํการใดๆ) แมจ้ะเริม่พฒันา
มาแลว้ในชว่งปฐมวยั กย็งัดาํเนินเตบิโต อยา่งต่อเน่ือง โดยจะบรรลุวฒุภิาวะเมือ่อายุ 
๑๘ ถงึ ๒๕ ปี หรอืลา่ชา้กวา่นัน้ได ้

 • Hippocampusทีเ่ป็นฐานขอ้มลูความจาํในการปรงุแต่งอารมณ์เมือ่มสีิง่เรา้ และ 
Amygdala ทีเ่ป็นฐานขอ้มลูความจาํในการตอบโตต้่อสิง่เรา้นัน้ๆ จะบรรลุวฒุภิาวะก่อน 
Prefrontal Cortex เมือ่อายุราว ๑๒ ปี 

 •ยอ่มชีใ้หเ้หน็วา่เดก็ในวยัน้ียงัใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่และเสีย่งต่อการมปัีญหาพฤตกิรรม 
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องคป์ระกอบของเจตนากระทาํความผิดตาม ป.อาญา  

 บุคคลจะตอ้งรบัผดิในทางอาญากต่็อเมือ่ไดก้ระทาํโดยเจตนา 

 กระทาํโดยเจตนา ได้แก่กระทาํโดยรูส้าํนึกในการท่ีกระทาํ 

 เดก็ทีม่อีายุระหวา่งเจด็ปีถงึสบิสองปี  มพีฒันาการดา้นความคดิสตปัิญญาและ

จรยิธรรมยงัไมส่มบรูณ์ ขาดความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีและไมส่ามารถคาดการณ์ผลทีจ่ะ

เกดิขึน้จากการกระทาํของตนได ้

 เดก็อายุ ๑๒-๑๘ปี สมองสว่นหน้าซึง่มหีน้าทีค่วบคุมพฤตกิรรมเพิง่เริม่พฒันาแบบกา้ว

กระโดด จะพฒันาเตม็ทีเ่มือ่อาย ุ๑๘ปีและอาจบรรลุวฒุภิาวะเมือ่อายุ ๒๕ ปี 

 เดก็อายุตํ่ากวา่ ๑๒ปี ไมส่ามารถรูส้าํนึกในการทีก่ระทาํผดิ จงึไมค่วรฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี  

และเดก็อายุ ๑๒-๑๘ปี อาจใชม้าตรการทางสงัคม การศกึษา หรอือื่นๆเพือ่ปรบัแก้

พฤตกิรรม โดยไมจ่าํเป็นตอ้งลงโทษทางอาญาเสมอตาม ปอ.มาตรา ๗๓, ๗๔, ๗๕ 
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อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ้ ๔๐   
 ๑.รฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองเดก็ทุกคนทีถู่กกลา่วหา ตัง้ขอ้หา หรอื  ถูกถอืวา่ไดฝ่้าฝืน

กฎหมายอาญา ทีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัต่ิอ 

 ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัการสง่เสรมิความสาํนึก   ในศกัดิศ์รแีละคุณคา่ของเดก็ ซึง่จะ
เสรมิความเคารพของเดก็ต่อสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของผูอ้ื่น และ 

 ในลกัษณะทีต่อ้งคาํนึงถงึอายุของเดก็    และความปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิการกลบัคนืสู่
สงัคม และการมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคข์องเดก็ในสงัคม 

 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ้ ๓๙ ไดก้าํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการ
บาํบดัฟ้ืนฟูเยยีวยาเดก็ทุกดา้นรวมทัง้พฤตกิรรม และการคนืเดก็สูส่งัคม 
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อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็ ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ้ ๔๐ ตอ่ 

 ๓. รฐัภาคจีะหาทางสง่เสรมิใหม้กีารตรากฎหมาย   กาํหนดกระบวนวธิพีจิารณา 

จดัตัง้หน่วยงานและสถาบนั ซึง่จะใชเ้ป็นการเฉพาะกบัเดก็ทีถ่กูกลา่วหา ตัง้

ขอ้หา หรอืถกูถอืวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่  
 ก) การกาํหนดอายขุ ัน้ตํ่า ซึง่เดก็ท่ีมีอายตุํา่กว่านัน้จะถกูถือว่าไม่มี

ความสามารถท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้  
 ข) เมือ่เหน็วา่เหมาะสมและเป็นทีพ่งึปรารถนา ให้กาํหนดมาตรการท่ีจะใช้กบั

เดก็เหล่านัน้ โดยไม่ต้องอาศยักระบวนการทางตลุาการ ทัง้น้ีโดยมเีงือ่นไข

วา่สทิธมินุษยชนและการคุม้ครองตามกฎหมาย จะไดร้บัการเคารพอยา่งเตม็ที่

อยู ่
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ป.อาญา มาตรา ๗๓ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
 เดก็อายุยงัไมเ่กนิสบิปี กระทาํการอนักฎหมายบญัญตัเิป็นความผดิเดก็นัน้ไมต่อ้งรบั

โทษ 

 ให้พนักงานสอบสวนส่งตวัเดก็ตามวรรคหน่ึงให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเดก็ เพ่ือดาํเนินการคุ้มครองสวสัดิภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยการนัน้  
 หมายถงึการคุม้ครองสวสัดภิาพตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖  
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ป.อาญา มาตรา ๗๔ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมกรณีศาลพิพากษา 

 ถา้เดก็นัน้ไมม่บีดิา มารดา หรอืผูป้กครอง หรอืมแีต่ศาลเหน็วา่ไมส่ามารถดแูล

เดก็นัน้ไดห้รอืถา้เดก็อาศยัอยูก่บับุคคลอื่นนอกจากบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง 

และบุคคลนัน้ไมย่อมรบัขอ้กาํหนดดงักลา่วใน (๒) ศาลจะมคีาํสัง่ 

 ใหม้อบตวัเดก็นัน้ใหอ้ยูก่บับุคคล    หรอืองคก์ารทีศ่าลเหน็สมควรเพือ่ดแูล 

อบรม และสัง่สอนตามระยะเวลาทีศ่าลกาํหนดกไ็ดใ้นเมือ่บุคคลหรอืองคก์ารนัน้

ยนิยอม ในกรณีเชน่วา่น้ีใหบุ้คคลหรอืองคก์ารนัน้มอีาํนาจเชน่ผูป้กครองเฉพาะ

เพือ่ดแูล อบรม และสัง่สอน รวมตลอดถงึการกาํหนดทีอ่ยูแ่ละการจดัใหเ้ดก็มงีาน

ทาํตามสมควร หรอื 

 ให้ดาํเนินการคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้กไ็ด้  
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หากเดก็อยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ ศาลก็ยงัใชวิ้ธีการอ่ืนแทนได ้
 สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ้ ๔๐.๑  

 เดก็จะไดร้บัการปฏบิตัต่ิอในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัการสง่เสรมิความสาํนึก ในศกัดิศ์รี
และคุณคา่ของเดก็ ซึง่จะเสรมิความเคารพของเดก็ต่อสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้
พืน้ฐานของผูอ้ื่น และ 

 ในลกัษณะทีต่อ้งคาํนึงถงึอายุของเดก็ (โดยพจิารณาจากพฒันาการตามวยั) และความ
ปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิการกลบัคนืสูส่งัคม และการมบีทบาทเชงิสรา้งสรรคข์องเดก็ใน
สงัคม 

 เป็นหลกัการเดยีวกบัวธิกีารคุม้ครองสวสัดภิาพของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 
๒๕๔๖  
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กระบวนการดาํเนินการกรณีเดก็กระทาํผิด ไมต่อ้งรบัโทษ 
 เมือ่พนกังานสอบสวนพบวา่เดก็ผูถ้กูกลา่วหาอายุตํ่ากวา่ อายุข ัน้ตํ่าในความรบัผดิทางอาญา ให้

พนกังานสอบสวนสง่ตวัเดก็ตามวรรคหน่ึงใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
เดก็ เพือ่ดาํเนินการคุม้ครองสวสัดภิาพตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ วรรคสอง) โดยสง่ตวัเดก็ไปในโอกาสแรกทีก่ระทาํได ้  แต่ภายในเวลาไมเ่กนิยีส่บิสี่
ช ัว่โมง นบัแต่เวลาทีเ่ดก็นัน้มาถงึสถานทีท่าํการของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ 
(พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๖๙/๑ วรรคสอง) ทัง้น้ีพนกังานเจา้หน้าทีอ่าจมอบตวัเดก็ใหผู้ป้กครองพรอ้มกาํหนด
เงือ่นไขตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖  

 ใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่สอบสวนเสรจ็ใหพ้นกังานสอบสวนทาํความเหน็วา่ เดก็นัน้ไดก้ระทาํ
ความผดิตามทีถ่กูกลา่วหาหรอืไมไ่ดก้ระทาํความผดิตามทีถ่กูกลา่วหาอยา่งใดอย่างหน่ึงสง่ไปยงั
พนกังานอยัการพรอ้มกบัสาํนวน ถา้พนกังานอยัการเหน็ชอบดว้ยวา่เดก็ไมไ่ดก้ระทาํความผดิ
ตามทีถ่กูกลา่วหา ใหยุ้ตกิารสอบสวนและใหแ้จง้บดิา มารดา หรอืบุคคลทีเ่ดก็นัน้อาศยัอยูด่ว้ยหรอื
พนกังานเจา้หน้าทีท่ราบโดยเรว็ 
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กระบวนการดาํเนินการกรณีเดก็กระทาํผิด ไมต่อ้งรบัโทษ 

ระหวา่งการสอบสวน 
 ตามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 

๒๕๕๓ มาตรา ๖๙/๑ วรรคสอง ประกอบกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖ มาตรา ๔๔ 
พนกังานเจา้หน้าทีอ่าจมอบตวัเดก็ใหผู้ป้กครองพรอ้มกาํหนดเงือ่นไขตามมาตรา ๔๔ วรรค
สอง ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖ นอกจากนัน้พนกังานเจา้หน้าทีอ่าจยืน่คาํขอต่อ
ปลดักระทรวงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณ ีใหแ้ต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที ่นกัสงัคม
สงเคราะห ์หรอืบุคคลทีส่มคัรใจและมคีวามเหมาะสมเป็นผูคุ้ม้ครองสวสัดภิาพเดก็ โดยจะ
กาํหนดสถานทีอ่ยูอ่าศยัของเดก็ทีอ่ยูใ่นการกาํกบัดแูลของผูคุ้ม้ครองสวสัดภิาพเดก็ดว้ยกไ็ด ้
(มาตรา ๔๘ ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖)  

 กรณผีูป้กครองหรอืผูท้ีร่บัเดก็ไวป้กครองดแูลละเลยไมย่อมรว่มมอืหรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข
ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง พนกังานเจา้หน้าทีอ่าจรบัเดก็กลบัไปดแูลเอง (มาตรา ๔๔ วรรค
สาม) 

 เงือ่นไขทีพ่นกังานเจา้หน้าทีส่ามารถกาํหนดตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง กระทาํไดเ้พยีงเพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้ดก็กระทาํซํ้าหรอืหนีออกจากบา้น 
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กระบวนการดาํเนินการกรณีเดก็กระทาํผิด ไมต่อ้งรบัโทษ 
 ถา้หากพนกังานอยัการเหน็วา่เดก็นัน้ไดก้ระทาํความผดิตามทีถ่กูกลา่วหา 

ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ๒๕๔๖ เพือ่
ดาํเนินการตามมาตรา ๔๔  

 พนกังานเจา้หน้าทีต่อ้งสบืเสาะและพนิิจเกีย่วกบัอาย ุประวตั ิความประพฤต ิ
สตปัิญญา การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหง่จติ นิสยั อาชพี และฐานะของ
เดก็ทีจ่าํตอ้งไดร้บัคุม้ครองสวสัดภิาพรวมทัง้ของผูป้กครอง หรอืบุคคลทีเ่ดก็
อาศยัอยูด่ว้ย ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทัง้ปวงเกีย่วกบัเดก็ และมลูเหตุทีท่าํใหเ้ดก็
ตกอยูใ่นสภาวะจาํตอ้งไดร้บัการคุม้ครองสวสัดภิาพ เพือ่วนิิจฉยักาํหนด
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 

 มลูเหตุดงักลา่วขา้งตน้คอืวธิกีารเลีย้งดแูละพฒันาเดก็ทีท่าํใหเ้ดก็กระทาํผดิ 
นอกจากนัน้อาจตอ้งคน้หาสาเหตุทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็กระทาํผดิ 
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กระบวนการดาํเนินการกรณีเดก็กระทาํผิด ไมต่อ้งรบัโทษ 

 เมือ่ทราบมลูเหตุทีท่าํใหเ้ดก็ตกอยูใ่นสภาวะจาํตอ้งไดร้บัการคุม้ครองสวสัดภิาพ
และสาเหตุทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็กระทาํผดิ พนกังานเจา้หน้าทีต่อ้งปรกึษาหารอืรว่มกบั
ผูป้กครองหรอืบุคคลทีจ่ะรบัเดก็ไปปกครองดแูลเพือ่รว่มกนักาํหนดแผนในการ
บาํบดัฟ้ืนฟูพฤตกิรรมของเดก็ 

 หากปรากฏชดัวา่ผูป้กครองหรอืผูท้ีร่บัเดก็ไวป้กครองดแูลละเลยไมย่อมรว่มมอื
หรอืไมป่ฏบิตัติามแผนขา้งตน้ พนกังานเจา้หน้าทีต่อ้งรบัเดก็กลบัไปดแูลใหไ้ดร้บั
การบาํบดัฟ้ืนฟูพฤตกิรรม 

 แผนบาํบดัฟ้ืนฟูอาจเปิดโอกาสใหผู้เ้สยีหายเขา้มามสีว่นรว่ม แทนการฟ้องรอ้ง
คดทีีเ่ดก็กระทาํละเมดิ  
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การดาํเนินการกรณีเดก็กระทาํผิดอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบั

โทษ  
 ตามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 

๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง กาํหนดใหพ้นกังานสอบสวนนําตวัเดก็หรอืเยาวชนไปศาลเพือ่
ตรวจสอบการจบักุมทนัท ีทัง้น้ี ภายในเวลายีส่บิสีช่ ัว่โมงนบัแต่เวลาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนไปถงึที่
ทาํการของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ 

 ตามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง ศาลอาจมคีาํสัง่ใหม้อบตวัเดก็หรอืเยาวชนใหแ้ก่บดิา มารดา 
ผูป้กครอง บุคคลหรอืองคก์ารซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรอืบุคคลหรอืองคก์ารทีศ่าล
เหน็สมควรเป็นผูด้แูลเดก็หรอืเยาวชนในระหวา่งการดาํเนินคด ี

 “เดก็” หมายความวา่ บุคคลอายยุงัไมเ่กนิสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

 “เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายเุกนิสบิหา้ปีบรบิรูณ์ แต่ยงัไมถ่งึสบิแปดปีบรบิรูณ์ 
(พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๔)  
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การดาํเนินคดีเดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ  
 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๖ (๑) สถานพนิิจมหีน้าที”่ สบืเสาะและพนิิจเกีย่วกบัอายุ ประวตั ิ

ความประพฤต ิสตปัิญญา การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหง่จติ นิสยั อาชพี และ

ฐานะของเดก็ทีจ่าํตอ้งไดร้บัคุม้ครองสวสัดภิาพรวมทัง้ของผูป้กครอง หรอืบุคคลทีเ่ดก็

อาศยัอยูด่ว้ย ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทัง้ปวงเกีย่วกบัเดก็ รวมทัง้สาเหตุแหง่การกระทาํ

ความผดิ เพือ่รายงานต่อศาลหรอืเพือ่ประกอบการพจิารณาของเจา้พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง 

 มาตรา ๓๖ (๓) ดาํเนินการและประสานงานรว่มกบัหน่วยงานและองคก์ารอื่นในการ

สงเคราะห ์แกไ้ขและบาํบดัฟ้ืนฟูเดก็หรอืเยาวชนในระหวา่งทีถู่กควบคุมหรอืภายหลงั

ปลอ่ย 
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การดาํเนินการตอ่เดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ  
 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 

๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ วรรคหน่ึง กรณเีดก็กระทาํความผดิอาญาซึง่มอีตัราโทษอยา่งสงูตามที่

กฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไมเ่กนิหา้ปี ถา้ผูอ้าํนวยการสถานพนิิจพจิารณาเหน็วา่เดก็หรอื

เยาวชนนัน้อาจกลบัตนเป็นคนดไีดโ้ดยไมต่อ้งฟ้อง ใหจ้ดัทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูใหเ้ดก็หรอื

เยาวชนปฏบิตัแิละหากจาํเป็นเพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองเดก็หรอืเยาวชนอาจกาํหนดให้

บดิา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรอืผูแ้ทนองคก์ารซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยปฏบิตัดิว้ยก็

ได ้ทัง้น้ี เพือ่แกไ้ขปรบัเปลีย่นความประพฤตขิองเดก็หรอืเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรอื

ชดเชยความเสยีหายแก่ผูเ้สยีหายหรอืเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ชุมชนและสงัคม 

 แผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูขา้งตน้ ตอ้งใชข้อ้เทจ็จรงิทีส่บืคน้ไดต้ามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชน

และครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๖ (๑) มาเป็น

ฐานขอ้มลู 
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การดาํเนินการตอ่เดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ  
 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 

๒๕๕๓ มาตรา ๑๑๑ ศาลทีม่อีาํนาจพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัมอีาํนาจเรยีกบดิา 
มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่จาํเลยอาศยัอยูด่ว้ย หรอืบุคคลซึง่ใหก้ารศกึษา ใหท้าํการงาน 
หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งมาเป็นพยานเพือ่สอบถามขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัจาํเลยได ้

 มาตรา ๑๑๒ ศาลอาจสัง่ถอนอาํนาจปกครองหรอืความเป็นผูป้กครองทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็น
การชัว่คราว เป็นเวลาไมเ่กนิสองปี ถา้บดิา มารดา หรอืผูป้กครองใชอ้าํนาจปกครองโดยมิ
ชอบเกีย่วแก่ตวัเดก็หรอืเยาวชน กระทาํทารณุกรรม หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะเกือ้หนุนให้
เดก็หรอืเยาวชนประพฤตตินเสยีหาย หรอืปล่อยปละละเลยใหเ้ดก็หรอืเยาวชนกระทาํความผดิ 

 มาตรา ๑๑๔ ตอ้งใหโ้อกาสจาํเลยรวมทัง้บดิา มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่จาํเลยอาศยัอยู่
ดว้ย หรอืบุคคลซึง่ใหก้ารศกึษา ใหท้าํการงาน หรอืมคีวามเกีย่วขอ้ง แถลงขอ้เทจ็จรงิ 
ความรูส้กึ และความคดิเหน็ตลอดจนระบุและซกัถามพยานไดไ้มว่า่ในเวลาใด ๆ ในระหวา่งทีม่ ี
การพจิารณาคดนีัน้ 
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การดาํเนินการตอ่เดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ  
 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๒ ในกรณีทีศ่าลเหน็วา่ตามพฤตกิารณ์แหง่คดยีงัไมส่มควรจะ
มคีาํพพิากษาหรอืบดิา มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่จาํเลยอาศยัอยูด่ว้ยรอ้งขอศาล
อาจมคีาํสัง่ใหป้ลอ่ยตวัจาํเลยชัว่คราวแลว้มอบตวัจาํเลยใหบุ้คคลดงักลา่วโดยไมม่ี
ประกนั หรอืมปีระกนัหรอืมปีระกนัและหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้โดยกาํหนดเงือ่นไข เชน่ 
ใหจ้าํเลยรายงานตวัต่อพนกังานคุมประพฤตหิรอืเจา้พนกังานอื่นหรอืบุคคลใดหรอื
องคก์ารดา้นเดก็ เขา้รบัการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูรบัคาํปรกึษาแนะนํา เขา้รว่ม
กจิกรรมบาํบดัหรอืกจิกรรมทางเลอืก หรอืใหใ้ชว้ธิกีารเพือ่ความปลอดภยัภายใน
ระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควร 

 ในการน้ีศาลมอีาํนาจสัง่ใหบ้ดิา มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่จาํเลยอาศยัอยูด่ว้ยเขา้
รว่มกจิกรรม หรอืรบัคาํปรกึษาแนะนําดว้ยกไ็ด ้
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การดาํเนินการตอ่เดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งรบัโทษ  
 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๗ เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ของจาํเลยได้

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ศาลมอีาํนาจแกไ้ขเปลีย่นแปลงคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่เกีย่วกบั

การลงโทษหรอืวธิกีารสาํหรบัเดก็และเยาวชนได ้

 มาตรา ๑๓๘ ในกรณีทีศ่าลพพิากษาปลอ่ยเดก็หรอืเยาวชนไป ถา้ศาลเหน็วา่เดก็หรอื

เยาวชนมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการกระทาํผดิ  ศาลจะวา่กลา่วตกัเตอืนเดก็หรอืเยาวชน 

รวมทัง้บดิามารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยหรอืองคก์าร

ทีร่บัเลีย้งดเูดก็หรอืเยาวชนกไ็ด ้ถา้จะกาํหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัความประพฤตขิองเดก็

หรอืเยาวชนนัน้ดว้ย กใ็หศ้าลมอีาํนาจกาํหนดเงือ่นไขเพือ่คุมความประพฤตขิอ้เดยีว

หรอืหลายขอ้ไวใ้นคาํพพิากษาเทา่ทีจ่าํเป็น 
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คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็กรณีเดก็เสี่ยงตอ่การกระทาํผิด 

 เป็นการคุม้ครองเดก็ไมใ่หต้กอยูใ่นสภาวะเสีย่งต่อการกระทาํความผดิ กรณีผูป้กครอง

ละเลยหรอืไมส่ามารถปกครองดแูล  ใหเ้ดก็พน้จากความเสีย่งต่อการกระทาํความผดิ   

 โดยการเขา้ไปดแูลและกาํหนดวธิกีารการเลีย้งดเูดก็ของผูป้กครอง       เพือ่ใหเ้ดก็พน้

จากความเสีย่งต่อการกระทาํความผดิ  

 รวมทัง้ป้องกนัไมใ่หเ้ดก็กระทาํผดิดว้ยวธิกีารตามมาตรา ๔๔ และ ๔๗ แหง่

พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖  
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คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็กลุม่นีต้า่งจากเดก็กลุม่เสี่ยง 
 เดก็กลุม่เสีย่งนัน้ยงัไมไ่ดก้ระทาํผดิเพยีงแต่มแีนวโน้มจะกระทาํ 

 คุม้ครองสวสัดภิาพเดก็กลุม่น้ี  นอกจากขจดัหรอืควบคมุปัจจยัทีอ่าจกระตุน้ใหเ้ดก็
กระทาํผดิและใหค้รอบครวัมสีว่นรว่มขจดัหรอืควบคุมปัจจยัดงักลา่วแลว้ ยงัต้อง 

 กาํหนดแผนบาํบดัฟ้ืนฟ ูเพ่ือป้องกนัไม่ให้เดก็ต้องกระทาํผิดซํา้อีก 

 เดก็จะได้รบัโอกาสให้แสดงความรบัผิดชอบ  ด้วยการทบทวนการกระทาํผิดของ
ตนและตระหนักในผลกระทบจากการกระทาํของตนท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของผูอ่ื้นและเยียวยาความเสียหาย 

 อาศยับทบญัญติัของพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๖, ๑๑๙, ๑๓๒ และ ๑๓๘   
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คุม้ครองสวสัดิภาพเดก็กลุม่นีต้า่งจากเดก็กลุม่เสี่ยง 
 ทาํใหเ้ดก็ผูถู้กกลา่วหาเกดิความรูส้กึสาํนึกผดิในการกระทาํของตน ดว้ยการขอโทษทุก

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง    รวมทัง้ผูเ้สยีหายจะไดร้บัการเยยีวยาจากเดก็ และ ผูป้กครองเทา่ที่
สามารถ   ในสดัสว่นเดยีวกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้   

 เดก็จะไดร้บัการบาํบดัฟ้ืนฟู  เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนจากผูป้กครอง ชุมชน 
สถานศกึษา และผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จดัใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมผดิปกตขิองตน ทีเ่กดิจากการเรยีนรู้
ทีผ่ดิๆของเดก็  เพราะสภาพสงัคมแวดลอ้มตวัเดก็ 

 ปรบัเปลีย่นสภาพสงัคมแวดลอ้มตวัเดก็  ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูจ้รยิธรรมคุณธรรมของ
เดก็ 
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การเรยีนรูจ้รยิธรรมคณุธรรมของเดก็ 
 External control:  การควบคุมจากภายนอก ดว้ยการการสรา้งบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม เงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ ์เอือ้อาํนวยใหเ้ดก็มวีนิยั มสีิง่จงูใจใหท้าํด ีโดยเฉพาะ
ผูป้กครองตอ้งเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการดาํเนินชวีติทีด่ ี

 • สรา้งบรรยากาศทีม่กีฎกตกิา    • ใชก้ระบวนการจงูใจใหม้พีฤตกิรรมทีด่ ี

 • แทรกแซงยบัยัง้พฤตกิรรมทีไ่มด่ ี 

 Internal control: ฝึกใหเ้ดก็สามารถแยกแยะความผดิถกูชัว่ดดีว้ยการกระตุน้
Cognitive Development รวมทัง้แทรกแซงเมือ่เดก็มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมและแสดง
ความชืน่ชมเมือ่เดก็กระทาํดหีรอืมพีฤตกิรรมทีด่ ีหรอืชกัจงูใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีด่ดีว้ยการเขา้รว่ม
กจิกรรมอาสาสมคัรบาํเพญ็ประโยชน์   ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัยบัยัง้ควบคุมอารมณ์พฤตกิรรมของตน การ
ควบคุมจากภายในเพือ่ใหเ้กดิสิง่ต่อไปน้ี 

 • สามารถแยกแยะสิง่ผดิชอบชัว่ด ี   • ยบัยัง้ควบคุมอารมณ์พฤตกิรรม 

 • อยากทาํสิง่ทีด่ดีว้ยตนเอง  
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การทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของเดก็เพ่ือปรบัแก ้
 คาถาพระอสัสช ิ“ธรรมใดเกดิแต่เหตุ ธรรมนัน้ยอ่มดบัไปเพราะเหตุดบั” 

 ทาํความเขา้ใจกฎเกณฑโ์ครงสรา้งหรอืความเป็นมาของพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึง

ของเดก็ แลว้นําไปชว่ยเหลอืใหเ้ดก็ไดป้รบัแกพ้ฤตกิรรมของตน 

 กาํหนดวธิกีารคุม้ครองฯไดต้อ้งสบืเสาะพนิิจก่อน “การสบืเสาะและพนิิจ”   หมายความ

วา่ การคน้หา และ รวบรวมขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับุคคล    และนํามาวเิคราะหว์นิิจฉยัตาม

หลกัวชิาการ ทางสงัคมสงเคราะห ์แพทย ์จติวทิยา กฎหมาย และหลกัวชิาการอื่น   ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคล และ ครอบครวั ของบุคคลนัน้ 

 สาเหตุแหง่การกระทาํผดิ มาจากดา้นใดบา้ง เชน่ ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ (รวมถงึ

การเรยีนรูจ้รยิธรรมคณุธรรมของเดก็) และสงัคมแวดลอ้ม อาจไดข้อ้เทจ็จรงิวา่มหีลาย

สาเหตุหรอืทุกสาเหตุรว่มกนั   
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หลกัคิดในการทาํพฤติกรรมบาํบดั : Behavior therapy 
 

 ตอ้งทาํใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมทัง้หมดของตน โดยใช้

วธิกีารใหค้าํแนะนําปรกึษา (Counseling) หรอือาจใชว้ธิปีระชุมกลุม่ครอบครวั 

 พฤตกิรรมทีผ่ดิปกตมิาจากการเรยีนรูท้ีผ่ดิ จงึจาํเป็นตอ้งเขา้ใจการเรยีนรูท้ีไ่ดม้าอยา่ง

ผดิๆของเดก็  

 การเรยีนรูท้ีว่า่อาจประกอบดว้ยเรยีนรูจ้าก Role Model หรอืแบบอยา่งในการ

ปฏบิตัตินของบุคคลแวดลอ้ม หรอืเกดิจากขาดความสามารถในการคดิใครค่รวญ

วเิคราะหว์นิิจฉยัจาํแนกผดิถกูชัว่ด ีจงึไมอ่าจควบคุมพฤตกิรรมของตนได ้
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Cognitive Therapy 
 ยดึหลกัวา่ทุกคนสามารถควบคุมความคดิของตน 

 ยดึหลกัวา่การควบคุมความคดิไดท้าํใหทุ้กคนสามารถควบคุมพฤตกิรรมของตนได ้
 ทบทวนเกีย่วกบัความคดิ (ซึง่ประกอบดว้ยประสบการณ์ชวีติและCritical 

Thinking หากไมไ่ดก้ระตุน้ใหเ้กดิ Critical Thinking เดก็กจ็ะใชแ้ต่

ประสบการณ์ชวีติมากาํหนดความคดิ) ทีนํ่าไปสูก่ารกระทาํผดิ และทาํความเขา้ใจความ

เป็นมาของความคดินัน้ๆ 

 ทาํความเขา้ใจความรูข้องตนเอง  วา่ถูกตอ้งหรอืไมอ่ยา่งไร ปรบัเปลีย่นความคดิใหมใ่ห้

สอดคลอ้งกบัเหตุผล หลงัจากทีไ่ดร้บัรูผ้ลกระทบทีเ่กดิจากการกระทาํผดิทีถู่กกาํหนด

โดยความคดิผดิๆ 

 ใชก้ารสวมบทบาทของบุคคลในขา่ว นํามาใชท้าํแบบฝึกหดั 
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Cognitive Behavior Therapy 
 หลกัพืน้ฐานของ CBT เป็นวธิกีารทาํความเขา้ใจรูเ้ทา่ทนัความคดิ และนําไปสูก่าร

แทรกแซงหรอืยบัยัง้ความคดิ อารมณ์ รวมทัง้พฤตกิรรม  

 ทัง้น้ีต้องเร่ิมต้นท่ีการทาํกิจกรรมทีส่ามารถทาํใหเ้ดก็เขา้ใจการเรยีนรูท้ีไ่ดม้าอยา่ง

ผดิๆของเดก็ก่อน 

 ทบทวนเกีย่วกบัความคดิทีนํ่าไปสู ่การมพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมและทาํความเขา้ใจ

กบัความเป็นมาของความคดินัน้ๆ  วา่เป็นผลลพัธจ์ากการเรยีนรูท้ีไ่ดม้าอยา่งผดิๆ

อยา่งไรบา้ง 

 ปรบัเปลีย่นความคดิใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัเหตุผล หลงัจากทีไ่ดร้บัรูถ้งึผลกระทบทีเ่กดิ

จากการมพีฤตกิรรมทีถู่กกาํหนดโดยความคดิผดิๆ การบาํบดัวธิน้ีีเดก็ตอ้งเกดิความ

ตระหนกัต่อผลของการกระทาํความผดิของตน 
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การจดัประชมุผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดแผนบาํบดัฟ้ืนฟ ู
 การบาํบดัฟ้ืนฟูกรณีน้ี จะรวมทัง้ตวัเดก็และครอบครวั ผูเ้สยีหายและครอบครวั ชุมชนที่

เกดิการกระทาํความผดิ โดยมผีูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นแพทย ์
จติแพทย ์นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์ในบางประเทศจะมคีรแูละ 
Psychological Therapist เขา้รว่มดาํเนินการดว้ย 

 กระบวนการประชุมตอ้งสามารถก่อใหเ้ดก็ตระหนกัถงึผลรา้ยทีต่นไดก่้อขึน้จนรูส้กึ
สาํนึกผดิ ผูเ้สยีหายเกดิเขา้ใจความเป็นมาของเดก็และรูส้กึเขา้ใจและเหน็ใจ  เตม็ใจให้
อภยัแก่เดก็ ทาํใหเ้ดก็กบัผูเ้สยีหาย  มคีวามรูส้กึยอมรบัซึง่กนัและกนั  สามารถอยู่
รว่มกนัอยา่งกลมกลนืมสีนัตสิขุ 

 รฐัไดร้บับทเรยีนทีจ่ะนําไปปฏบิตั ิ    รว่มกบัครอบครวั ชุมชน โรงเรยีนและสถาบนั
ทางสงัคมอื่นๆ ในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุลกัษณะน้ีอกี 
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เจตนารมณข์องวิธีการนี ้
 Family Group Conferencing aims to 

involve the young offender, the 
victim and their families in the 
decision-making process with the 
objective of reaching a group-
consensus on a 'just' outcome. In 
this way they reflect some aspects of 
centuries-old sanctioning and 
dispute resolution traditions of the 
Maori of New Zealand. They also 
encapsulate restorative justice 
ideologies, by including the victim 
in the decision-making process and 
encouraging the mediation of 
concerns between the victim, the 
offender and their families as a 
means to achieve reconciliation, 
restitution and rehabilitation.  

 

 วธิกีารน้ีเปรยีบเสมอืนหน่ึงการ
มอบหมายใหชุ้มชนและสงัคม
แวดลอ้มของเดก็รว่มกบั
ผูเ้สยีหาย  เขา้มารบัผดิชอบ
แกไ้ขป้องกนัปัญหา โดยรฐัเป็น
ผูป้ระสานงานและชว่ยเหลอืดแูล
ใหก้ารดาํเนินการบรรลุผลสาํเรจ็ 

 building alliances with 
communities to achieve 
better outcomes 
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แนวคิดหลกัของ FGC 
 กรณีน้ีเมือ่เดก็กระผดิ  แมเ้ป็นความผดิต่อแผน่ดนิ เดก็จะไดร้บัโอกาสใหแ้สดง

ความรบัผดิชอบ  ดว้ยการทบทวนการกระทาํผดิของตนและตระหนกัใน
ผลกระทบจากการกระทาํของตนทีม่ตี่อชวีติความเป็นอยูข่องผูอ้ื่นและเยยีวยา
ความเสยีหาย  ดว้ยการประชุมกบัผูร้บัความเสยีหาย 

 Young people should be confronted, held accountable for 
their offending behaviour and given opportunities to take 
responsibility for their actions by making amends to the 
victim(s) of their offence(s); and  

 By involving the young person in a face-to-face meeting 
with the offence victim, they can see the effects of their 
conduct in human terms.  
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กระบวนการประชมุและเปา้หมาย 
 เดก็ผูถู้กกลา่วหารูส้กึสาํนึกผดิในการกระทาํของตน ดว้ยการขอโทษทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตอ้งการแสดงความรบัผดิชอบ ดว้ยการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ผูเ้สยีหาย
และสงัคม   

 เดก็จะไดร้บัการบาํบดัฟ้ืนฟูเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตน จากผูป้กครอง ชุมชน 
สถานศกึษา และผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง   

 ฝ่ายรฐัตอ้งเขา้ไปควบคุมขจดัปัจจยัเสีย่งทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็การกระทาํความผดิดว้ย 

 becoming a joined-up agency that is strengths-
based, outcomes-focused and client-centered 
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กระบวนการประชมุและเปา้หมาย 
 This includes planning for youth justice services in 

local communities, increased participation of victims 
and family/whanau, working with Police at all levels, 
developing the capacity of providers including 
iwi/Maori providers and collaboration with other 
agencies such as Health and Education, particularly 
around repeat and child offenders. 
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กระบวนการประชมุและเปา้หมาย 
 ผูเ้สยีหายจะไดร้บัการเยยีวยาจากเดก็ ผูป้กครองและรฐั  ในสดัสว่นเดยีวกบัความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้   

 ผูเ้สยีหายมสีว่นรว่มในการกาํหนดแนวทางและวธิกีารในการเยยีวยาตนเอง  รวมทัง้ใน
การบาํบดัฟ้ืนฟูเดก็   

 ผูเ้สยีหายจะตอ้งปรบัแกไ้ขในสว่นทีต่นเองอาจมสีว่นยัว่ยุใหเ้ดก็กระทาํความผดิดว้ย 
 In order to achieve this outcome specific activity will be directed 

towards more effectively meeting the needs of all key clients of the 
youth justice process, including victims, as well as child and youth 
offenders and their families/whanau.  
 

02/10/63 โดย สรรพสทิธิ ์คุมพป์ระพนัธ ์ 37 



กระบวนการประชมุ 
 ทุกฝ่ายมสีทิธเิสรภีาพเตม็ที ่ ทีจ่ะเสนอหรอืยอมรบัเงือ่นไขตกลงกนั  โดยไมม่ี

ฝ่ายใด(รวมทัง้ศาล)  สามารถแทรกแซงกดดนัใหเ้กดิขอ้ตกลงดงักลา่วได ้ และ
พยานหลกัฐานใดๆทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการน้ี ไมส่ามารถนําไปใชอ้า้งต่อศาลได ้ 

 FGCs endeavour to make all participants feel part of, rather than apart from, 
the proceedings. The extent of participation by the young person, their family 
and the victim is discussed more fully below. 

 All FGC participants' attendance and involvement is voluntary. Voluntariness is 
an important aspect of FGCs. Members are given the autonomy to participate 
in a decision-making process and the freedom to accept or reject a particular 
decision. Permitting FGC members to be surrounded by supporters, buttresses 
the voluntariness of their involvement and is intended to engender an 
environment that encourages participation by all members.  

 The agreed plan is legally binding and it cannot be changed except by having 
another FGC. The plan will be reviewed by Child, Youth and Family staff at the 
completion date set down at the conference. 
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Procedure - The Conference and The Plan 
 
 Introductions/mihi, and karakia (prayer);  
 An explanation of the procedure by the Youth Justice Co-ordinator;  
 The presentation of the summary of facts of the offence by the police;  
 An opportunity for the offender to comment on the accuracy of the 

police statement;  
 A formal admission by the young person;(28)  

 An opportunity for the victim (or representative) to present their view 
if the offender admits the offence;  

 A general discussion of possible outcomes;  
 A discussion of options among the offender's family;  
 General negotiation and the formulation of a plan, response or 

outcome by the FGC participants  
 Agreement from participants;  
 Recording of the agreed plan and closure of the meeting  
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กระบวนการประชมุ 
 เริม่ตน้เกริน่นําความเป็นมาโดยไมร่ะบุวา่ใครผดิใครถกู ผูป้ระสานงานอธบิาย

กระบวนการประชุม เจา้หน้าทีต่าํรวจรายงานเกีย่วกบัการกระทาํความผดิโดย

สรปุ โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ชีแ้จงแกไ้ขขอ้เทจ็จรงิทีเ่จา้หน้าทีร่ายงาน  แลว้แสดง

ความคดิเหน็รวมทัง้อารมณ์ความรูส้กึเกีย่วกบัเหตุการณ์  ต่อมาฝ่ายผูเ้สยีหายได้

กลา่วถงึผลกระทบจากเหตุการณ์และความเสยีหายของตน เป็นกระบวนการที่

เรยีกวา่ cognitive behaviour therapy แลว้นําไปสูข่อ้สรปุหรอืขอ้ตกลง

หรอืแผนบาํบดัฟ้ืนฟูทุกฝ่าย 
 Finally the plan clearly acknowledges that overall youth justice practice 

and performance will be improved and stronger collaboration with key 
stakeholders will result only from activities and strategies that are 
implemented at local and regional levels. 
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Offender / Victim 
 discuss the offence and accept 

responsibility for it;  
 openly discuss possible causes of 

the offending;  
 participate in the formulation of 

a plan to rectify the causes of the 
offending and repair the harm 
caused by it;  

 present the plan to other FGC 
participants;  

 apologise and express remorse 
to the victim;  

 answer any questions posed by 
the victim and  

 where relevant, present the plan 
to the Judge when the matter 
returns to the Youth Court.  
 

 The victim's perspective plays an 
important role in the conference 
dynamics. The presence of the victim 
and the description of their injury/loss 
prevents the young offender from 
denying or neutralising the 
harmfulness of the offending.(52) The 
victim's perspective can act as a 
powerful catalyst, clearly revealing to 
the young offender and their family 
what action must be taken.(53) 

 The victim is always given the 
opportunity to describe to the young 
person the effects of the offending on 
them, and to say how they feel about 
what happened to them. They are also 
sometimes given the opportunity to ask 
questions of the offender, for example, 
why the offending occurred. This is 
important for the victim, but is also 
important for the young offenders, 
because it enables them to acquire a 
clearer understanding of the impact of 
their offending.(54) 
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กระบวนการประชมุ 
 ในกรณีทีไ่มก่ระทาํตามขอ้ตกลง ผูป้ระสานการประชุมตอ้งปรกึษาหารอืกบัเดก็และ

ครอบครวัเพือ่คน้หาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคและปัญหาดงักลา่ว  

 If the plan is not carried out, the coordinator will discuss 
the plan with the offender and their family who were at the 
conference to try and find out why things were not 
completed as agreed. 

 อาจตอ้งเรยีกประชุมเพือ่ทบทวนปรบัแผนใหม ่

 The FGC may be reconvened to review the plan. 
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ขอ้สรุป 
 ทุกๆฝ่ายเขา้ใจและเขา้ถงึความรูส้กึนึกคดิของกนัและกนั 

 เขา้ใจพฤตกิรรมซึง่กนัและกนั 

 สามารถควบคุมความคดิของตน 

 สามารถควบคุมพฤตกิรรมของตน 

 ทุกๆฝ่ายยอมรว่มมอืในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของตนและชว่ยเหลอืในการบาํบดัฟ้ืนฟู
ผูอ้ื่น 

 The FGC process is New Zealand's gift to the world, and is 
considered the jewel in the crown of the youth justice 
system. As a result of its significant success, a similar 
process is currently being piloted in adult criminal courts 
in New Zealand. @@@ 
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