บทบาทศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังในการแก้ไข บาบัด
ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 119 ที่ให้ศาลคานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก หรือเยาวชนที่ควรจะ
ได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าที่จะลงโทษ เป็น
กฎหมายที่ให้อานาจศาลเยาวชนและครอบครัวมีอานาจแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิด แต่มิได้ให้เครื่องมือแห่งการใช้อานาจมาด้วย ทาให้ศาลต้องแสวงหาเครื่องมือใน
การใช้อานาจนั้นเอง เช่น ต้องพึ่งพาผู้พิพากษาสมทบ หรือ หน่วยงานราชการอื่น หรือ หน่วยงาน
เอกชนอื่น หรือ ต้องหาภาคีเครือข่ายในการมาช่วยแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู แทนที่จะมีหน่วยงาน หรือ
เครื่องมือของตนเองมารองรับการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูจึง
อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอย่างได้ผลที่สุด ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตรังได้จัดทาโครงการ 2 โครงการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ แก้ไข บาบัด
ฟืน้ ฟู เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด และศาลมีคาสั่งให้ใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดี ตาม
มาตรา 132 วรรคหนึ่ง โดยปล่อยตัวเด็กและเยาวชนให้กลับไปอยู่กับ บิดา มารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล โครงการแรก ได้แก่โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการที่สอง ได้แก่โครงการบูรณาการเพื่อ
การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม โดยทั้งสองโครงการ
ดังกล่าวจะช่วยแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้
1.โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นโครงการที่จะรองรับเด็กและเยาวชนที่ศาลสั่งปล่อยตัวกลับไป
โดยคุมประพฤติและกาหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ ซึ่งแต่เดิมเด็กและเยาวชนก็จะเพียงแค่พบ
กั บ ผู้ ใ ห้ ค าปรึก ษาเพื่ อ รั บ ค าปรึ ก ษาในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ กลั บ ไปอยู่ กั บ บิ ด ามารดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ โดยไม่มีการเตือน หรือไม่มีเวลาพอที่จะจัดอบรม
อย่างเข้มข้น ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สานึกถึงการได้รับโอกาส และการปฏิบัติตามเงื่อนไข
คาสั่งศาล ทั้งยังไม่ทราบถึงผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
คาสั่งศาล เป็นเหตุให้ เด็กและเยาวชน ยังคงประพฤติปฏิบัติตัวสร้างความเดือดร้อนแก่คนใน
/ชุมชนและ...

-2ชุมชนและสังคมเช่นเดิม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้เสียหายหรือคนในสังคมยอมรับไม่ได้
และยังจะเป็นผลร้ายต่อเด็กและเยาวชนที่เมื่อปฏิบัติผิดเงื่อนไขอาจถูกศาลมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้ลงโทษได้
โครงการปัจฉิมนิเทศจึงจัดให้มีขึ้นเป็นประจาทุกเดือน เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนที่เป็น
จาเลยและจะถูกปล่อยตัวไปดังกล่าวอย่างเข้มข้น ให้สานึกและตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับ ให้สานึก
และตระหนักถึงการประพฤติตนเมื่อกลับไปสู่ชุมชน เตือนถึงผลที่จะได้รับหากปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือหากปฏิบัติผิดเงื่อนไข เพื่อมิให้ประพฤติผิดหรือสร้างความเดือดร้อนแก่สั งคมอีก โดยจัดให้มี
การอบรมเป็นเวลา 1 วัน มีหัวข้อและแผนการอบรมดังนี้
1.1 อบรมหัวข้อ “โอกาสสาหรับผู้กลับตัวเป็นคนดี”โดยเน้นให้ตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับ
และสานึกรับผิดชอบเมื่อกลับไปสู่ชุมชน รวมทั้งย้าเตือนการปฏิบัติตามเงื่อนไขและผลการผิด
เงื่อนไข
1.2 อบรมหัวข้อ “หลักจิตวิทยาในการดารงชีวิตให้ปลอดภัย (ตนและสังคมปลอดภัย)”
โดยมีนักจิตวิทยาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นวิทยากรผู้อบรม ใช้หลักจิตวิทยาทุกทาง
โน้มน้าวจิตใจให้กลับตัวเป็นคนดี ไม่ประพฤติผิด หรือกระทาความผิดอีก
1.3 อบรมหัวข้อ “ธรรมะในการดารงชีวิตอย่างปกติสุข ” โดยมีพระอาจารย์หรือพระสงฆ์
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรผู้อบรม เน้นถึงหลักธรรมตามหลักศาสนาในชีวิตประจาวันที่จะทา
ให้ใช้ชิวิตอย่างปกติสุข
1.4 อบรมหัวข้อ “ทบทวนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับสู่สังคม” โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จะ
เป็นการสรุปย้าเตือนครั้งสุดท้ายของการอบรม ให้มีความสานึกที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างสงบ
เสงี่ยมเรียบร้อย
1.5 “ดื่มน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ผูกติดคาสาบาน” โดนเน้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุผลทาง
จิตวิทยาที่ว่าเมื่อมนุษย์ทุกคนยังมีความกลัวในจิตใจ คาสาบานจึงยังใช้ได้ผล จึงให้กล่าวคาสาบาน
อันเข้มข้นว่า จะเป็นคนดีไม่ กระทาความผิดอีก ต่อหน้าพระพุ ทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ
นับถือ ตามหลักศาสนา และสักขีพยานที่เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนั้น
1.6 มอบคาสาบานใส่หลอดขนาดเล็กปิดผนึกห้อยสายคล้ายเครื่องรางของขลัง แล้ว สวม
คอให้แก่จาเลยแต่ละคนแล้วปล่อยตัวกลับบ้านไปพร้อมผู้ปกครอง เป็นอันเสร็จโครงการ
/2.โครงการ...

-32.โครงการบู ร ณาการเพื่ อ การแก้ ไ ข บ าบั ด ฟื้ น ฟู เด็ ก เยาวชนและครอบครั ว ใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นโครงการที่จะรองรับจาเลยที่ศาลสั่งปล่อยตัวไปตามมาตรา 132 วรรค
หนึ่ง ซึ่งเดิมศาลจะมีคาสั่งเพียงคุมประพฤติและกาหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
ไม่ต่อเนื่อง และไม่ใช่การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู อย่างตรงจุด จาเลยบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
เนื่องจากไม่มีการจัดโครงการใดๆรองรับ โครงการบูรณาการฯ มีวัตถุประสงค์ให้นักจิตวิทยาหรือ
ผู้ให้คาปรึกษาหรือผู้พิพากษา ค้นหาสาเหตุแห่งการกระทาความผิดของจาเลย เมื่อทราบสาเหตุ
แล้วจึงให้ความช่วยเหลือ โดยศาลจะใช้ดุลยพินิจสั่งให้เข้าร่วม โครงการบูรณาการฯ ซึ่งโครงการฯ
มีการตั้งผูพ้ ิพากษาสมทบเป็นคณะทางาน 5 คณะ คือ
2.1 คณะทางานพัฒนาสุขภาพกาย จิต สังคม และสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม โดย
ผู้ ก ระท าความผิ ด แทบทุ ก รายเมื่ อ มี ก ารค้ น หาสาเหตุ แ ล้ ว จะพบว่ า ทั้ ง หมดมี ปั ญ หาทางด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม ผู้พิพากษาจะใช้ดุลพินิจสั่งให้จาเลยทุกคน ตามมาตรา 132 วรรคหนึ่ง ไป
รายงานตัวกับคณะทางานพัฒนาสุขภาพ กาย จิต สังคม และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อจัดโปรแกรมหรือกาหนดแผนอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ
หรือทางด้านระเบียบวินัยทางกายให้แก่จาเลย โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 ถึง 4 วัน ต่อรุ่น
เพื่อขัดเกลาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยทั้งทางจิตใจ และทางกาย
2.2 คณะทางานส่ง เสริ มและพัฒ นาทักษะงานอาชีพ โดยเมื่ อค้ น หาสาเหตุแ ล้วพบว่ า
กระทาความผิ ด เพราะจ าเลยยากจน ไม่ มี อ าชี พ ไม่ มี ร ายได้ จึ ง ต้ อ งไปกระท าความผิ ด เช่ น
ลักทรัพ ย์ หรือ จาหน่ ายยาเสพติด เป็นต้ น ผู้พิ พากษาจะใช้ดุ ลพินิจ ให้ จาเลยไปรายงานตัวต่ อ
คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานอาชีพ เพื่อกาหนดแผนให้จาเลยทางานตามที่จาเลย
หาเอง หรือหาอาชีพให้จาเลยทาอย่างเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
2.3 คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษา โดยเมื่อค้นหาสาเหตุแล้วพบว่า
สาเหตุการกระทาความผิดเพราะจาเลยมีเวลามาก เนื่องจากไม่ได้เรียนหนัง สือ ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ผู้พิพากษาจะใช้ดุลยพินิจสั่งให้ จาเลยไปรายงานตัวต่อคณะทางานส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการศึกษา เพื่อกาหนดแผนให้จาเลยเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว ไม่ว่าจะ
สายอาชีพหรือสายสามัญ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้จาเลยมีเวลาไปมั่วสุมกระทาความผิด
2.4 คณะทางานติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน จะทาหน้าที่รับ
ช่วงดาเนินการต่อ หากคณะทางานส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานอาชีพ หรือคณะทางานส่งเสริม
/และพัฒนา...

-4และพัฒนาทักษะด้านการศึกษา เห็นว่าเมื่อครบระยะเวลาตามกาหนดที่ศาลมีคาสั่งให้ทางานหรือ
ให้ศึกษาแล้ว จาเลยสมควรจะได้รับการติดตามต่อไป ก็จะเสนอให้คณะทางานติดตามประเมินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน รับช่วงต่อเพื่อติดตามช่วยเหลือจาเลยรายนั้นตามสมควรต่อไป
2.5 คณะทางานพัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ จะทาหน้า ที่ พัฒนาคิดค้ น
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อให้จาเลยปฏิบัติ หาภาคีเครือข่ายมารองรับในการทาโครงการ
ต่างๆของคณะทางานทุกคณะ แล้วทา MOU กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อทาบัญชีภาคี
เครือข่ายในลักษณะหน่วยงานพันธมิตรถาวรรองรับ การดาเนินงานต่อไป ที่ส าคัญในกรณีที่มี
ผู้เสียหายที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉิน ก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาหามาตรการ
เยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนต่อไป ไม่ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน ช่วยด้านการ
พัฒนาสุขภาพ กาย จิต รักษาพยาบาล คุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือด้านอาชีพ หรือช่วยเหลือ
ด้านการศึกษา ก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ ไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือเฉพาะจาเลยเพียงอย่างเดียว
อย่ า งไรก็ ต ามแผนการช่ ว ยเหลื อ ของคณะท างานทั้ ง 5 คณะจะต้ อ งขออนุ มั ติ จ าก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพื่อให้อนุมัติ ตามแผนก่อนนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและเพื่อ
ประโยชน์ของจาเลย และประโยชน์ของราชการศาลให้มากที่สุด หากเด็กและเยาวชนรายใดไม่
ปฏิ บั ติต ามแผน ก็ จะมี การรายงานไปยั งท่ า นผู้ พิ พากษา อาจถูก เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขคาสั่ งเป็ น
พิพากษาลงโทษได้ อันเป็นมาตรการบังคับทางอ้อมที่จาเป็นต้องมี หากรายใดปฏิบัติตามแผน
ครบถ้วนก็จะรายงานศาลเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจสั่งยุติคดีต่อไป
จาเลยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการฯ จะผ่านการอบรมจากโครงการปัจฉิมนิเทศ
มาแล้วทั้งสิ้น จึงถือได้ว่าได้รับการขัดเกลามาแล้วในระดับหนึ่ง เมื่อมาเข้าโครงการบูรณาการฯ
จาเลยเหล่านั้นย่อมเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีข้อเสียมาบ้างแล้ ว นอกจากนี้จาเลยทุกคนยังต้อง
เข้าร่วมโครงการบูรณาการฯ ในส่วนของคณะทางานพัฒนาสุขภาพ กาย จิต สังคม และสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม อีกด้วย จึงถือได้ว่าได้รับการอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการ
ขั ด เกลาจิ ต ใจอี ก ครั้ ง จึ ง เท่ า กั บ เป็ น การย้ าเตื อ นให้ จ าเลยได้ ส านึ ก และตระหนั ก มากยิ่ ง ขึ้ น
เพราะฉะนั้นเมื่อส่ง จาเลยไปศึกษากับสถานศึกษา หรือไปประกอบอาชีพกับสถานประกอบการ
เจ้าของสถานศึกษา หรือผู้ประกอบการ ย่อมได้รับความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ถึงแม้จาเลยจะเป็น
ผู้กระทาความผิด แต่ก็ได้รับการขัดเกลามาแล้วถึงสองครั้ง โอกาสที่จาเลยจะกระทาความผิดต่อ
เจ้าของสถานศึกษา หรือผู้ประกอบการ ย่อมมีน้อยลงกว่าเดิม อันเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
/ความมั่นใจ...

-5ความมั่นใจให้แก่ภาคีเครือข่าย
ทั้งสองโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ในกระบวนการยุติธรรม อย่างเบ็ดเสร็จมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวตามแต่
ที่จะได้รับงบประมาณ ทั้งเมื่อศาลมีคาสั่งกาหนดเป็นเงื่อนไขในคาพิพากษาย่อมจะผูกพันจาเลย
และผู้ปฏิบัติงาน ที่จะต้องดาเนินการตามโครงการให้สาเร็จเสร็จสิ้นอย่างได้ผล ซึ่งขณะนี้ได้เริ่ม
ดาเนินการตามโครงการแล้ว มีเด็กและเยาวชนถูกสั่งกาหนดเงื่อนไขให้เข้าร่วมโครงแล้ว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจั ง หวัด ตรัง จึง คาดหวัง ว่ าโครงการดั ง กล่ า วนี้ จ ะช่ ว ยสร้ าง
ชีวิตใหม่ สร้างอนาคต ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในจังหวัดตรัง และช่วยสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่น อันจะเป็นการทาให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการ
ช่วยกันสร้างชาติ สร้างอนาคตต่อไป จึงขอให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เป็นกาลังใจ และสนับสนุน
โครงการ ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้
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