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(20 มีนาคม 2559 - 9 เมษายน 2559)

โดย นางสาวอนุสรา แจ้งสว่าง

คานา

ระเ

ทศ

รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ณ State Courts
ประเทศสิงคโปร์ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ศาลยุ ติ ธ รรม ณ State Courts ประเทศสิ ง คโปร์ โดยกล่ า วถึ ง ภาพรวมของ State Courts
ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 1) Criminal Justice Division, 2) Civil Justice Division, 3) Centre for
Dispute Resolution และ 4) Strategic Planning and Technology Division และลงรายละเอียดใน
ส่วนของ Community Court (ส่ วนหนึ่ งของ Criminal Justice Division) ซึ่งมุ่ งแก้ไ ขปัญหาด้ว ย
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาร่ว มกับกระบวนการทางความร่ วมมือ จากแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
โดยตระหนั ก ถึ ง การแก้ ไขปั ญ หา ป้ อ งกั นการกระท าผิ ด ซ้า ด้ ว ยการแก้ ไขปั ญ หาที่ส าเหตุที่ แ ท้ จ ริ ง
แบบองค์รวม และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Family Justice Courts และลงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ของ Youth Courts โดยมุ่งเน้นกระบวนการยุติธรรมและการดาเนินการกับเด็ก และเยาวชน

่างป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
ศาลของประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะในส่วนที่มุ่งเน้นการแก้ไข บาบั ด ฟื้นฟู ป้องกันการกระทาผิดซ้า
เพื่อการปกป้องอนาคตของสังคมอย่างแท้จริง

สำน

ักก

ารต

ทั้งนี้ หากรายงานฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
อนุสรา แจ้งสว่าง

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

_________ 2

ทศ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ณ State Courts ประเทศสิงคโปร์
2.1 เนื้อหา

_________ 3

Community Courts
The Family Justice Courts

่างป

The Youth Courts

_________ 5

ระเ

State Courts

_________ 9
_________11

Youth Crime 2007 – 2013 (พ.ศ. 2550 – 2556)

_________14

Intervention and Rehabilitation

_________14

ารต

2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

_________16
_________16

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

_________16

สำน

ักก

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค

2

รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการศาลยุติธรรม
ณ State Courts ประเทศสิงคโปร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ – สกุล

นางสาวอนุสรา แจ้งสว่าง

อายุ

การศึกษา

ปริญญาตรี (วท.บ.จิตวิทยา) สาขาจิตวิทยาคลินิก

ตาแหน่ง

นักจิตวิทยา

30

ปี

ทศ

ระดับ ปฏิบัติการ

สานักงานประจาศาลหรือเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประเมิน/คัดกรอง สภาพปัญหา และวางแผนแก้ไข บาบัด ฟื้น ฟู เด็ก หรือ

ระเ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เยาวชนผู้กระทาผิด ให้คาปรึกษาเพื่อการปรับพฤติกรรม ปูองกันการกระทาผิดซ้าแก่เ ด็ก หรือเยาวชน

่างป

ผู้ก ระท าผิ ด และให้ ค าปรึ ก ษาครอบครั ว จั ด กิ จ กรรมแก้ ไ ข บ าบัด ฟื้ น ฟู เด็ ก หรื อ เยาวชน และ
ครอบครัว ร่วมประชุมจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเ ด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิด ตามมาตรการพิเ ศษ
แทนการพิจารณาคดี และกาหนดแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเ ด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิด ตามมาตรการ

ารต

พิเศษแทนการพิพากษาคดี ประสานงานเครือข่ายยุติธรรมเพื่อการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก หรือเยาวชน
ร่วมกัน ตลอดจนดาเนินงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการศาลยุติธรรม ณ State Courts

ักก

1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร

ประเทศสิงคโปร์

สำน

โดยทุน

ตั้งแต่วันที่

สานักงานศาลยุติธรรม
20 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559

รวมระยะเวลาการรับทุน 20 วัน
คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ

Certificate of participation for who has successfully
completed an Attachment with the State Courts
of Singapore
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2.1 เนื้อหา
State Courts

่างป

ระเ

ทศ

ระบบศาลยุติธรรมของประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 2 ศาลหลัก คือ
- ศาลชั้นต้น ได้แก่ State Courts และ Family Justice Courts และ
- ศาลสูง ได้แก่ Supreme Court (Court of Appeal, High Court)
โครงสร้ า งของ State courts ประกอบด้ ว ย 1) Criminal Justice Division
แผนกคดี อาญา 2) Civil Justice Division แผนกคดี แพ่ ง 3) Centre for Dispute Resolution
ศูนย์แก้ไขข้อพิพาท (ศูนย์ไกล่เกลี่ย) 4) Community Justice & Tribunals Division แผนกคดีชุมชนและ
คดีความผิดเล็กน้อย (รวมถึงข้อพิพาทระหว่า งเพื่อนบ้าน) 5) Corporate Service Division และ 6)
Strategic Planning & Technology Division
บุคลากร ประกอบด้ วย ผู้พิพ ากษา ประมาณ 70 คน และเจ้ าพนั กงานศาล ประมาณ
320 คน

ารต

สถิติคดีในปี พ.ศ.2558 แบ่งเป็น คดีอาญา 272,599 คดี คดีแพ่ง 43,611 คดี และคดี
ความผิดเล็กน้อย/ข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้าน 10,908 คดี
State courts แบ่งศาลตามขอบเขตอานาจการพิจารณาคดี ทั้งแผนกคดีอาญา และแผนก
คดีแพ่ง ออกเป็น ๒ ศาล ได้แก่ District Court ศาลเขต และ Magistrate’s Court ศาลแขวง ดังนี้

ักก

ขอบเขตอานาจการพิจารณาคดี

แผนกคดีอาญา

Magistrate’s Court District Court Magistrate’s Court Small Claims Tribunal

สำน

District Court

โทษจาคุกสูงสุด
ไม่เกิน 10 ปี ปรับ
ไม่เกิน 30,000
ดอลล่าร์สิงคโปร์

แผนกคดีแพ่ง

โทษจาคุกสูงสุดไม่
เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน
10,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์

ทุนทรัพย์ไม่
เกิน 250,000
ดอลล่าร์
สิงคโปร์

3

ทุนทรัพย์ไม่เกิน
60,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 10,000
ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือไม่
เกิน 20,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ กรณีคู่ความสอง
ฝุายให้ความยินยอม

4

ระเ

ทศ

Criminal Justice Division (แผนกคดีอาญา) ประกอบด้วย
Mentions Courts เมื่ อผู้ต้ องหาถู กจับ ภายใน 48 ชั่ วโมง อั ยการต้ องยื่ นข้ อ
กล่าวหาต่อศาล และกรณีผู้ต้องหาสารภาพ ศาลอาจพิพากษาเลย หรือส่ง ต่อผู้ต้องหาไปรับ
การพิจ ารณาคดียั งห้ องพิจ ารณาที่ มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบในการพิ จารณาพิพ ากษาคดี กรณี
ผู้ต้องหารับสารภาพ
Centralised Pre-Trial Conference (PTC) Centre ดาเนินการโดย Registrars
เพื่อแนะนาทางเลือกที่อาจเป็นประโยชน์กับคู่กรณี โดยให้โอกาสคู่กรณี ได้เ จรจาตกลงกัน
หรือแนะนาทางเลือกในการรับการไกล่เกลี่ยจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
PTC ยังอาจดาเนินการโดย ผู้พิพากษา เพื่อจัดการกรณีข้อขัดแย้ง หลังคู่กรณีได้
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมแล้ว และต้องการให้ศาลลงความเห็น

ารต

่างป

Trial Courts (commercial crimes, crimes against property, crimes
against persons) ห้องพิจารณา พิพากษาคดี กรณีจาเลยปฏิเ สธข้อกล่าวหา หรือกรณีคดี
ที่ต้องนาสืบ
Community Courts ดาเนิ นคดี เช่น คดีที่ เ กี่ยวข้องกั บความสัมพั นธ์ระหว่า ง
เพื่อนบ้าน คดีผู้กระทาผิดมีปัญหาทางสุขภาพจิต หรือผู้กระทาผิด อายุระหว่าง 16 – 21 ปี
หรืออายุเกินกว่า 65 ปี เป็นต้น รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในลาดับต่อไป
Specialised Courts (Coroner’s Court, Bail Court, Traffic Court,
Summonses & Regulatory Matters Court) จั ดการคดี ที่มี ลั กษณะเฉพาะ เช่ น
คดีชันสูตรพลิกศพกรณีการตายผิดธรรมชาติ คดีเกี่ยวกับการจราจร เป็นต้น

ักก

Night Court เปิดดาเนินการหลังเวลาทาการ 18.30 - 20.30 น. หรือกว่านั้น
ขึ้นกับปริมาณคดีใ นแต่ละวัน เพื่อให้บริการสาหรับประชาชนที่มีความลาบากในการมา
ศาลในเวลากลางวัน หรือประสงค์มาศาลหลังเวลางาน

สำน

และ Crime Registry
Civil Justice Division (แผนกคดีแพ่ง) ประกอบด้วย
Civil Trial Courts (general cluster, commercial cluster, torts cluster)
และ Civil Registry (includes Bailiffs Section)
Centre for Dispute Resolution (ศูนย์ไกล่เกลี่ย/แก้ไขข้อพิพาท)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2015 เพื่อให้บริการทางเลือกในการแก้ไข
จัดการความขั ดแย้ง ระหว่างคู่กรณี โดยรองรับ คดีจากทั้ง แผนกคดี อาญา แผนกคดีแพ่ ง
ตลอดจนคดีจาก Community Court
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ระเ
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กล่าวคือ ศาลเปิดโอกาสให้ทุกคดีความขัดแย้ง ได้เ ข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนนาคดีขึ้นพิจารณาต่อไปหากพบว่าการไกล่เ กลี่ยไม่สามารถจัดการข้อ
พิพาทระหว่างคู่กรณีได้
Strategic Planning and Technology Division
แผนกแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- Planning
- Knowledge Management & Library
- Organisational Excellence & Performance Management
- Information Technology
- International Relations
ทั้งนี้ State Courts เป็นศาลที่นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการศาล เพื่อ ให้คู่กรณี อัยการ ทนาย ตารวจ ตลอดจนทุก ฝุายที่เ กี่ยวข้อ ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลทางคดีได้อย่างทั่วถึง ในทุกสถานที่ นอกจากนี้ยัง ให้บริการรับจ่าย
ค่าปรับผ่านตู้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดบริการหลายแห่ง

ักก

ารต

Community Courts
Community Court ก่ อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2549 โดยมุ่ ง แก้ ไ ขปั ญหาด้ ว ย
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาร่ วมกับ กระบวนการความร่วมมือจากแหล่งสนั บสนุน ทางสั งคม ชุมชน
เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปูองกันการกระทาผิดซ้า โดยการจัดการปัญหาที่สาเหตุ ด้วยความ
ร่วมมื อของ ผู้พิพ ากษา นักจิ ตวิทยา นัก สังคมสงเคราะห์ และ Community Agencies เพื่อออกแบบ
โปรแกรมแก้ไขบาบัดฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิด และ safety plans สาหรับเหยื่อหรือผู้ถูกกระทา

สำน

ประเภทคดีที่อยู่ในขอบเขตอานาจของศาล ได้แก่
- คดีซึ่งผู้กระทาผิดอายุระหว่าง 16 – 18 ปี
- คดีซึ่งผู้กระทาผิดอายุต่ากว่า 21 ปี ถูกกล่าวหาว่าขโมยของ ใช้ความรุนแรง
เกี่ยวกับเพศ การพนัน ยาเสพติด
- คดีซึ่งผู้กระทาผิดมีปัญหาสุขภาพจิต
- กรณีพยายามฆ่าตัวตาย
- คดีความรุนแรงในครอบครัว
- คดีทารุณกรรมสัตว์
- คดีที่มีผลกระทบต่อเชื้อชาติ
- คดีซึ่งผู้ถูกกล่าวหาอายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไป
- คดีซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีปัญหาติดสิ่งเสพติดเรื้อรัง และ
5
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่างป
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- คดีลักทรัพย์ในห้างร้าน(ขโมยสินค้า)
Community Court Conference
ก่ อ นพิ จ ารณาคดี , ก่ อ นพิ พ ากษา และหลั ง พิ พ ากษา ผู้ พิ พ ากษาอาจสั่ ง ให้
Community Court Conference (CCC) เข้ ามามี บทบาทกั บครอบครัว ของผู้ ถูก กล่ าวหา เหยื่ อใน
ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง และทนายจาเลย ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
- เพื่อประเมินหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทาให้ผู้ถูกกล่ าวหามีพฤติกรรมกระทาผิดซ้า
ในลักษณะความผิดเดิม
- เพื่ อ ส ารวจและวางแผนแก้ ไ ขบ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ตลอดจนครอบครั ว
ผู้กระท าผิดได้ ตรงกั บสาเหตุที่แท้จ ริงของพฤติก รรมการกระทาผิด เพื่อลด
โอกาสเกิดพฤติกรรมกระทาผิดซ้า
- เพื่อการติดตาม วางแผน ประสานงานองค์กรเครือข่าย เพื่อการช่วยเหลือใน
กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การประสาน the Ministry of Social and Family
Development (MSF), Singapore Police Force และศู น ย์ใ ห้ บริ ก าร
ครอบครัวสาหรับผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
- เพื่ อ การติ ด ตามผลการส่ ง ต่ อ ไปยั ง community agencies, MSF และ
Singapore Prison Service ทั้งกรณีก่อนมีคาพิพากษาและอาจรวมถึงหลังมี
คาพิพากษา เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิด
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อยับยั้งปูองกันการกระทาผิดซ้า
- เพื่อประสานงานระหว่างองค์กรเครือข่าย เช่น Silver Ribbon Singapore,
Centre for Enable Living, Community Rehabilitation and Support
Services เป็นต้น ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

สำน

- ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจนแก่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาและครอบครั ว ของผู้ ถู ก
กล่าวหา เช่น วัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับจากคาสั่งของศาล อานาจที่ศาล
จะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเพิกถอนคาสั่ง เป็นต้น
Community Court Secretariat
นอกจากการบริ ก ารขั้ น พื้น ฐานข้ า งต้ น ศาลยั ง จั ดให้ มีห น่ วยบริ การ ที่ เ รีย กว่ า
Community Court Secretariat (CCS) ซึ่งประกอบด้วย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
และเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการให้บริการด้านการตรวจประเมิน การจัดการและประสานงาน
เพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้กระทาผิดเป็นรายกรณี อันนอกเหนือไปจากการลงโทษทาง
อาญา โดย CCS ทางานร่ ว มกั บ Community Agencies เพื่ อ การแก้ ไ ขบ าบั ด ฟื้ น ฟู
ติ ด ตามผล โดยไม่ เ พี ย งเพื่ อ การก ากั บ ควบคุ ม แต่ ยั ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
เปลี่ยนแปลงของผู้กระทาผิดและครอบครัวของผู้กระทาผิดด้วย
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โดย CCS ยังทางานกับที่ปรึกษา/ทนายจาเลย เพื่อการตระหนักถึงการแก้ไขบาบัด
ที่สาเหตุของปัญหามากกว่าการสนใจเพียงคาพิพากษา ทั้งนี้เ พื่อการแก้ไขพฤติกรรมการ
กระทาผิดและลดโอกาสเกิดการกระทาผิดซ้า
Community – Based Sentencing Options

ระเ
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Community – Based Sentencing ถูกนามาใช้เป็นทางเลือกในการพิพากษาคดี
สาหรั บกรณี ความผิด เล็ กน้ อย หรือ ความผิด ลหุ โทษ ตามความเหมาะสมเป็ นรายกรณี
นับแต่ เดือนมกราคม 2554 โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อออกแบบรู ปแบบทางเลือ กแทนการพิพ ากษาคดี และเมื่อผู้กระทาผิ ดได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอันเป็นทางเลือกแทนการพิพากษาคดีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ คดีจะถูกจาหน่ายโดยไม่มี
คาพิพากษาลงโทษใดๆ ทั้งนี้ทางเลือกการพิพากษาคดีที่ศาลได้นามาใช้ ได้แก่

ารต

่างป

- Mandatory Treatment Order (MTO) ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทาผิดเข้ารับการ
บาบัดทางจิตเวชตามความจาเป็น
- Community Service Order (CSO) การทางานบริการสังคมโดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนองค์กรนั้นๆ
- Day Reporting Order (DRO) การให้ผูกระทาผิดรายงานตัวต่อ Reporting
Centre เพื่อฝึกวินัย และเพื่อการแก้ไขบาบัดพฤติกรรม เสริมสร้างทักษะจาเป็นในการ
ดาเนินชีวิต ตลอดจนทักษะสาคัญเพื่อการจัดการปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่ม
Short Detention Order (SDO) การกัก ขัง ระยะสั้น ไม่เ กิน 14 วั น
เพื่อประสบการณ์การถูกคุมขัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจน้อยกว่าการจาคุก และยังปูองกัน
การซึมซับด้านลบจากการอยู่ในคุกเป็นระยะเวลานานอีกด้วย

สำน

ักก

Community Resources/ Agencies
แหล่งสนับสนุน หรือองค์กรเครือข่ายเพื่อการส่งต่อของ CCS ประกอบด้วย
- Community Rehabilitation and Support Service ให้บริการคาปรึกษา
ฝึกอบรม ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและ
ผู้ใ ห้ก ารดู แ ลผู้ ปุ วยด้า นสุข ภาพจิ ต โดยมีบ ริ การเคลื่ อนที่ไ ปยัง ชุ มชน และ
ให้บ ริก ารแบบรายบุค คล เพื่ อให้ผู้ปุ วยตระหนั กและเข้า ใจปั ญหา สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ตลอดจนมีกาลังใจในการดารงชีวิตต่อไป
- HELP Family service centre เป็น องค์ กรจิต อาสาที่ก่อ ตั้งเพื่อให้ ความ
ช่วยเหลือบิดา-มารดาเลี้ยงเดี่ยว และบุตรของเขาเหล่านั้น เพื่อรับมือกับปัญหา
ทางการเงิน ปัญหาทางด้านกฎหมาย การทาหน้าที่บิดามารดา และภาวะทาง
อารมณ์
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- Institute of Mental Health/Child Guidance Clinic เช่น Club HEAL อีก
หนึ่งองค์กรการกุศลเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยจิตเวช ให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเองและคนรอบตั ว โดยแบ่งการช่วยเหลือ เป็น 3 ทาง คื อ ตัว ผู้ปุว ย
ครอบครัวหรือผู้ดูแล และสังคม/ประชาชนทั่วไป
- Ministry of Social and Family Development หรือกระทรวงพัฒนาสังคม
และครอบครัว ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและครอบครัวครอบคลุมทุก
ประเด็นปัญหา เช่น ยุติความรุนแรงในคู่สมรส ครอบครัว การทารุณ กรรมเด็ก
เป็นต้น
- National Addiction Management Services มีโปรแกรมบาบัดเพื่อแก้ไข
ปัญ หาการเสพติ ด ยาเสพติด แอลกอฮอล์ การพนั น และเกม โดยการให้
คาปรึกษา ให้ความรู้ และฝึกทักษะจาเป็นต่างๆ
- Prisons Family Resource Centre มุ่ งให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ
ผู้ต้องขัง ให้สามารถดารงชีวิตประจาวันต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยสุด

ักก

ารต

่างป

- Sheltered home & half – way houses บ้านพักเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้
บ้าน บ้านกึ่งวิถีเพื่อผู้ปุวยจิตเวช
- Silver Ribbon Singapore องค์กรไม่แสวงผลกาไร ซึ่งมุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาทางสุขภาพจิต ด้วยตระหนักว่าสุขภาพจิตเป็นรากฐาน
สาคัญของความเป็นอยู่ที่ดี การเสริมสร้างทั ศนคติทางบวกแก่ผู้มีปัญหาทาง
สุขภาพจิต ตลอดจนคนรอบตัว และสังคมจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยเชื่อว่าสังคมมี
บทบาทส าคั ญ ในการเยี ย วยาทางจิ ต ใจ และเสริ ม พลั ง แก่ ผู้ มี ปั ญ หาทาง
สุขภาพจิต ให้สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเข้มแข็ง

สำน

- Singapore Association of Mental Health องค์กรไม่แ สวงผลกาไร ซึ่งเป็น
community mental health agency ที่แรกของสิงคโปร์ โดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ปุวยทางจิตเวช ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ชุมชน
และสังคม
- WINGS Counselling Centre ให้บริการคาปรึกษาแบบ face-to-face และ
โปรแกรมบาบัด เช่น กิจกรรมบาบัด ครอบครัวบาบัด แก่เ ด็กอายุระหว่าง 2.5
– 12 ปี หรือเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 21 ปี บุคคลอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
และคู่รักหรือครอบครัว โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติและศาสนา
- We Care Community Services เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายเอกชนเพื่อการบาบัด
ปัญหาการเสพติด เช่น เสพติดสารเสพติด แอลกอฮอล์ และเกม ตัวอย่างโปรม
แกรมการบาบัด เช่น ให้คาปรึกษารายบุคคล 6 ครั้ง ให้คาปรึกษาครอบครัว 2
ครั้ง และเข้ากลุ่มบาบัด 4 ครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจาเป็นของแต่ละ
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บุคคล นอกจากนี้ We Care Community Services ยังให้ความช่วยเหลือ
และบาบัดผู้มีปัญหาเสพติดการขโมยของ โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อยุติพฤติกรรม
การลักขโมย เพิ่มความตระหนักรู้ในเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมอันไม่
เหมาะสม วางแผนปูองกันการมีพฤติกรรมกระทาผิดซ้า ตลอดจนให้ความรู้แก่
ครอบครัว โดยมีโครงสร้ างหลั กสูต ร ดัง นี้ ให้ข้อมู ลเบื้ องต้น ก่อนเข้ารั บการ
บาบัด (ฟรี) ประเมิน สภาพปั ญหา 1 ครั้ง ให้ค าปรึ กษารายบุ คคล 6 ครั้ ง
ติดตามผลการให้คาปรึกษา 1 ครั้ง psycho - education workshop แก่
ผู้ปุวยและสมาชิกในครอบครัว 1 ครั้ง และโปรแกรมทางเลือกเพิ่มเติม เช่น
ครอบครัวบาบัด และกลุ่มบาบัด เป็นต้น

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

Family Justice Courts
The Family Justice Courts จัดตั้งขึ้นภายใต้ Family Justice Act นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 โดยประกอบด้วย
- The Family Division of the High Court;
- The Family Courts; และ
- The Youth Courts
ด้วยความตระหนักว่า เด็ก หรือเยาวชน และครอบครัว เป็นรากฐานและอนาคตของสังคม
หากครอบครัวมีความบกพร่องในการทาหน้าที่ และไม่ได้รับการดูแล ย่อมก่อให้เ กิดปัญหากับโครงสร้าง
ทางสังคม ดังนั้นการจัดการความขัดแย้ง และปัญหาครอบครัวจึงเป็นสิ่งสาคัญ
คดีค รอบครั วแตกต่ างจากคดีแ พ่งและคดีอ าญา การจัดการทางกฎหมายเป็ นการแก้ไ ข
ปัญหาเพียงส่วนหนึ่ง โดยธรรมชาติของความขัดแย้งภายในครอบครัวมีความซับซ้อน และมี เรื่องของอารมณ์
เข้า มามีอิท ธิพ ลร่ วมด้ วย นอกจากนี้บริ บทของครอบครัว และความสั มพั นธ์ร ะหว่างกัน ของสมาชิ กใน
ครอบครัวยังคงต้องดาเนินต่อไปแม้กระบวนการทางกฎหมายจะยุติลง บิดามารดายังคงเป็นบิ ดามารดา
บุตรยังคงเป็นบุตร พี่น้องยังคงความเป็นพี่น้อง ดังนั้น หากข้อขัดแย้งทางความสัมพันธ์ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นซ้าอีก
โดยกระบวนการดาเนินการของศาลมุ่งลดความรุ นแรงของความขัดแย้ งระหว่ างคู่กรณี
อานวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก การ
แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ต้องส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กน้อยที่สุด
ช่องทางการดาเนินการทางคดีแบ่งแยกตามประเด็นปัญหา ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี
ศาลจึงจัดให้มีการจัดการแต่ละกรณีความขัดแย้งที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของ
การจัดการปัญหาต่างๆ
ทั้งนี้ ศาลได้นาการให้คาปรึกษา และการไกล่เ กลี่ยข้อพิพาทระหว่างคูกรณีมาใช้ เช่น คดี
ฟูองหย่า หากพบว่าทั้งสองฝุายมีบุตรร่วมกัน และบุตรอย่างน้อย 1 คนอายุน้อยกว่า 4 ปี ศาลอาจจัดให้
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คู่กรณีเข้ารับคาปรึกษา หรือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน และหลังจากการจัดตั้ง The Family
Justice Courts นับ แต่วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 ศาลได้ นากระบวนการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิพ าท หรือ การให้
คาปรึกษามาใช้เป็นอันดับแรกกับทุกกรณีปัญหา ก่อนการนาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีต่อไป
The Family Justice Courts แบ่งช่องทางการให้บริการตามประเด็นปัญหา ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคู่กรณี ดังนี้
- Maintenance การบารุงดูแลบิดามารดา
- Family Violence ความรุนแรงในครอบครัว
- Divorce การหย่าร้าง
- อื่นๆ เช่น การรับบุตรบุญธรรม และ

ักก

ารต

่างป
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- Youth Court ศาลหรือเยาวชน : กรณีผู้กระทาผิดอายุไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์
Family Justice Courts Workplan 2016: Keynote Address by Chief Justice
Sundaresh Menon, 6 April 2016
A New Family Justice Paradigm
ปัจจุบันทั่วโลกมีปรากฏการณ์ครอบครัวแตกแยกในปริมาณที่เ พิ่มมากขึ้น
ในสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสัญญาณของความกดดันในชีวิตที่เ พิ่มมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ปริมาณคาร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยจากความรุนแรงใน
ครอบครัว อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น ประชาชนจานวนมากมีความต้องการให้ศาล
เข้าไปมีบทบาทในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
เด็ก ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ศาลให้ความสาคัญ เพราะเด็กคืออนาคตของ
สังคม การปกปูองสังคมที่ดีที่สุด คือ การปกปูองพวกเขาเหล่านี้

สำน

งานวิจัยทางสังคม บ่งชี้ว่า การหย่าร้าง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
รุนแรงของปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็ก และวัยรุ่น ศาลจึงมุ่งส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางใจ ส่ งเสริมการดึงศัก ยภาพในตั วบุคคลออกมาใช้ และแม้ ว่าการอยู่
ร่วมกันพร้อมหน้าทั้งบิดา มารดา เด็ก หรือเยาวชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด แต่
งานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าคุณ ภาพของความสัมพันธ์ สาคัญกว่าปริมาณของสมาชิกใน
ครอบครัว
โดยศาลได้ ค านึ ง ถึง อิ ทธิ พ ลของพฤติก รรมของบิ ดา มารดา ผู้ป กครอง
อันจะส่งผลทางบวกต่อวิถีของพฤติกรรมของเด็ก หรือเยาวชน ผ่านกระบวนการให้
คาปรึกษาและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ซึ่งต่างไปจากที่เคยมุ่งแก้ไขโดยเจาะจงที่เ ด็ก
หรือเยาวชน เป็นหลักเท่านั้น
นอกจากนี้ ศาลยัง ให้ค วามสาคั ญของการทาหน้า ที่บิด า มารดา เพราะ
แม้ ว่า สามี ภรรยา จะได้ หย่ าร้ า ง แต่ ห ากทั้ง คู่ ยัง สามารถร่ว มกั น ทาหน้ า ที่บิ ด า
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มารดา ได้ด้วยดี ย่อมส่งผลดีต่อเด็ก หรือเยาวชน ศาลจึงได้อบรมที่ปรึกษากฎหมาย
กลุ่มแรก 24 คน ให้มีความรู้ในการประสานความสัมพัน ธ์ของคู่ สามี ภรรยา ที่
ตัดสินใจหย่าร้ าง ให้ยังคงสามารถทาหน้าที่ บิด า มารดา ของบุตรต่อไป และจะ
ดาเนินการนาร่องในครึ่งปีหลัง
ด้านคดีครอบครัว ศาลไม่ได้ ให้ความสนใจเพียงว่าฝุายใดจะเป็นผู้ชนะคดี
หรือมุ่งให้ความสาคัญที่ตัวเงินในคดีทางแพ่ง แต่ศาลคานึงถึงความสามารถที่ทั้งสอง
ฝุายจะยังคงทาหน้าที่บิดา มารดาร่วมกันต่อไป
ในการทางานของ Family Justice Courts ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่ง
จากทุกฝุาย ทั้งผู้พิพากษา เจ้าพนักงานศาล องค์กรเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้เ ป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันว่าธรรมชาติของกระบวนยุติธรรมคดีครอบครัว ทางานกับอารมณ์
ความเหนื่อยล้า ความเครียด ดังนั้นผู้ดาเนินงานที่เ กี่ยวข้องทุกฝุายจาเป็นต้องมี
หัวใจของความต้องการช่วยเหลือ มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สำน

ักก

ารต

The Youth Courts – Protecting the Next Generation
The Youth Courts เป็นส่วนหนึ่งของ The Family Justice Courts โดยศาลเยาวชน
ได้เปลี่ยนชื่อจาก The Juvenile Court เป็น The Youth Court นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และได้
ดาเนิ นการภายใต้ กรอบการทางาน (Framework) ใหม่ เพื่อประสิ ทธิภ าพที่ สูงกว่า โดยการเพิ่ม ความ
รวดเร็วในการประเมิน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ 3 กลุ่ม ดังนี้
1) Youth Arrest cases
เปูาหมายหลักของ Youth Courts คือ การปฏิบัติต่อเด็ก หรือเยาวชน
ผู้กระทาผิด เป็นไปเพื่อแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก หรือเยาวชน ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างปกติสุขอีกครั้ง โดยไม่ลืมคานึงถึงการปกปูองสังคมและการพิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทา
หรือเหยื่อจากการกระทาของเด็ก หรือเยาวชน นั้นๆด้วย
ภายใต้ the Children and Young Person Act (CYPA) เด็ก หรือ
เยาวชน ผู้กระทาผิด ที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดและถูกคุมตัวมา
ศาล เด็ก หรือเยาวชน เหล่านี้จะไม่ถูกตีตราเช่น คดีทางอาญาของผู้ใหญ่ เช่น ลักษณะคาที่
ถูก น ามาใช้ จากค าว่ า ค าตั ด สิ น เป็ น ค าสั่ง เป็ น ต้ น การปฏิ บั ติต่ อ เด็ ก หรื อ เยาวชน
ผู้กระท าผิด ต่ างไปจากกการปฏิบั ติกั บผู้ใ หญ่ ตั้ง แต่ ชั้น การควบคุ มตัว โดยเจ้าพนัก งาน
ตารวจเป็นต้นมา และกฎหมายยังไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพ หรือข้อมูลใดๆอันเป็นข้อบ่งชี้
ถึงตัวเด็ก หรือเยาวชนได้
เมื่อเด็ ก หรือ เยาวชน ผู้กระทาผิด สานึก ในการกระทาความผิ ดของตน
ศาลอาจขอรายงานจากสานักงานคุมประพฤติ และศาลจะขึ้นพิจารณาคดีร่วมกับองค์คณะ
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อีก 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทางานกับเด็ก หรือ
เยาวชน และได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาคดี ผู้ให้คาปรึกษา
และเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะมีการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการคุมความประพฤติให้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก หรือเยาวชน เป็นรายบุคคล โดยอาจ
รวมถึงการประชุมร่วมกับครอบครัวของเด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิด เพื่อให้นักจิตวิทยา
หรือผู้ให้คาปรึกษาได้พิจารณาถึงประเด็นด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวร่วมด้วย
ลักษณะคาสั่งที่ศาลนามาใช้ มีดังนี้
- ปล่อยตัวเด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิด โดยไม่มีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไข
- มอบตัวเด็ก หรือเยาวชน ให้ญาติ ผู้ปกครอง หรื อบุคคลอื่นตามความ
เหมาะสมดูแล

ารต

่างป

- ให้ บิด ามารดา หรื อผู้ ป กครอง ให้ก ารดู แลและปกครองเด็ ก หรื อ
เยาวชน อย่างเหมาะสมตามคาสั่งศาล
- กาหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ โดยให้เ ด็ก หรือเยาวชน อยู่ภายใต้
การดูแล ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติเป็นเวลา 6 เดือน ถึง 3 ปี
(โดยเงื่อนไขคุมความประพฤติมักรวมถึง การทางานบริการสังคม เป็น
เวลา 240 ชั่วโมง หรือให้ควบคุมตัวในสถานกักกันเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ ตามช่วงเวลาที่เ หมาะสม เช่น วันหยุดสุ ดสัป ดาห์ และให้ บิด า
มารดา หรื อผู้ ปกครอง ให้ก ารดู แ ลและปกครองเด็ก หรื อเยาวชน
อย่างเหมาะสมตามคาสั่งศาล)

สำน

ักก

- ส่ง ตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชน เข้ า รั บการการแก้ ไ ขบ าบั ด ฟื้ น ฟู ณ ศู น ย์
ฝึกอบรมหรือเยาวชน ไม่เกิน 3 ปี
- สั่งให้เด็ก หรือเยาวชน จ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้น

- ให้เด็ก หรือเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความเหมาะสม และเกณฑ์กาหนดเรื่องอายุ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
- ให้เข้ารับคาปรึกษาตามคาสั่งศาล
2) Child Protection cases
เด็ก หรือเยาวชน ทุกคนจาเป็นต้องได้รับการปกปูองจากการถูกทอดทิ้ง
การถูกทารุณกรรม หรือการดูแลรักษาความเจ็บปุวยตามความเหมาะสม
ภายใต้ the Children and Young Person Act (CYPA), Youth Court
สามารถมีคาสั่งให้ดูแลหรือคุ้มครองเด็ก หรือเยาวชน หากปรากฏชัดว่าเด็ก หรือเยาวชน
จาเป็นต้องได้รับการดูแลและคุ้มครอง
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โดยอาจมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
- ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้การดูแลและเอาใจใส่เ ลี้ยงดู เ ด็ก หรือ
เยาวชน ตามความเหมาะสม

ทศ

- ให้เด็ก หรือเยาวชน อยู่ในความดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามศาล
เห็นสมควร
- ให้เด็ก หรือเยาวชน อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อ
การดูแลและคุ้มครองเด็ก หรือเยาวชน
- ส่งตัวเด็ก หรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือ
บุคคลตามที่ศาลจัดตั้งให้

ระเ

โดยศาลอาจมี คาสั่ง รวมไปถึง การให้เ ด็ก หรื อเยาวชน และ/หรื อ บิด า
มารดา ผู้ปกครองเข้ารับคาปรึกษา รับการบาบัด หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อการประเมินและ
การวางแผนช่วยเหลือ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ักก

ารต
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- แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก หรือเยาวชน และบิดามารดา
ผู้ปกครอง
- เสริมสร้างให้บิดามารดา ผู้ปกครองสามารถปกครองเด็กหรือเยาวชนได้
- เพิ่มศักยภาพ สนับสนุน ช่วยเหลือ และพิทักษ์ ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดี แก่เด็ก หรือเยาวชน
3) Beyond Parental Control cases
เด็ก หรือเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเกเร มีความจาเป็นต้องได้รับการหันเหไป
จากความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และปูองกันการนาไปสู่การกระทาความผิด

สำน

บิ ด ามารดา หรื อ ผู้ ป กครอง ของเด็ ก หรื อ เยาวชน ซึ่ ง ตนไม่ ส ามารถ
ควบคุมดูแลได้ สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งว่า เด็ก หรือเยาวชน ดังกล่าวพ้นวิสัยที่
บิดามารดา หรือผู้ปกครองจะสามารถควบคุมดูแลได้
ศาลอาจมีคาสั่งให้ เด็ก หรือเยาวชน ปฏิบัติดังต่อไปนี้
- อยู่ภายใต้การดูแลของสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นเวลาไม่
เกิน 3 ปี
- ได้รับการส่งตัวไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่เ กิน
กว่า 3 ปี
โดยศาลอาจมี คาสั่ ง รวมไปถึง การให้เ ด็ก หรื อเยาวชน และ/หรื อ บิด า
มารดา ผู้ปกครองเข้ารับคาปรึกษา รับการบาบัด หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อการประเมินและ
การวางแผนช่วยเหลือ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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- แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก หรือเยาวชน และบิดามารดา
ผู้ปกครอง
- แก้ไขบาบัดฟื้นฟู เด็ก หรือเยาวชน
- เสริมสร้างให้บิดามารดา ผู้ปกครองสามารถปกครองเด็กหรือเยาวชนได้
- เพิ่มศักยภาพ สนับสนุน ช่วยเหลือ และพิทักษ์ ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดี แก่เด็ก หรือเยาวชน

่างป

ระเ

Youth Crime 2007 – 2013 (พ.ศ. 2550 – 2556)
อัตราเด็ก หรือเยาวชนผู้กระทาผิดนับแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนับจากปี พ.ศ. 2550 มีเด็ก หรือเยาวชนผู้กระทาผิด จานวน 4,526 คน และในปี พ.ศ. 2556
เด็ก หรือเยาวชนผู้กระทาผิด ลดจานวนลงเหลือ 3,020 คน
โดยคดีที่พบมาก ๓ ลาดับแรก ได้แก่ คดีลักทรัพย์ในห้างร้าน(ขโมยสินค้า) คดีก่อจลาจล/
วิวาท และคดีลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ตามลาดับ

สำน

ักก

ารต

Intervention and Rehabilitation
Pre-Court Diversionary and Rehabilitation Measures
สิงคโปร์ต ระหนักว่า เด็ก หรื อเยาวชน ผู้ก ระท าผิด แต่ล ะราย จาแนกเด็ก หรื อ
เยาวชนผู้กระทาผิด มีระดับความเสี่ยงและความจาเป็นที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟู หรือการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยเด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงต้อง ควรดาเนินการให้
ออกจากระบบกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด
และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งขยายความเข้ า ใจในหลั ก การ และข้ อ ปฏิ บั ติ ไ ปยั ง
หน่วยงานตารวจ และอัยการด้วย เพราะการดาเนินการของสองหน่วยงานนี้ เป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญที่อาจ
สร้างรอยด่างในใจของเด็ก หรือเยาวชนเหล่านี้ด้วย
Guidance Programme
ถูกนามาใช้ครั้งแรก พ.ศ. 2540 เพื่อแก้ไขบาบัดฟื้นฟู เด็ก หรือเยาวชนที่
กระท าผิ ด ความผิ ดเล็ ก น้ อย เพื่อ ปู อ งกั น การกระทาผิ ด ซ้า โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อดึ ง คดีอ อกจากการ
ดาเนินการตามกระบวนยุติธรรมของศาล โปรแกรมมีระยะเวลานาน 6 เดือน โดยมุ่งเน้นให้บิดามารดา
ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย ตามวิธีการดังต่อไปนี้
- individual counseling
- family counseling
- group sessions
- enrichment activities (e.g. community service, sports etc)
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การกระทาผิดในเด็ก หรือเยาวชน เป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสาคัญ เพราะไม่
เพียงแต่การกระทาของเด็ก หรือเยาวชนเหล่านั้นจะเป็นภัยต่อชุมชน สังคม แต่ยังหมายรวมถึงอนาคตของ
สังคมต่อไปด้วย และทุกการกระทาไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น แต่เ กิดจากปัจจัยหลายอย่าง
ร่วมกัน
และสิงคโปร์ตระหนักว่าเด็กหรือเยาวชนทุกคน ต่างมีความหมาย “Every Youth Matter”
เพราะเด็กในวันนี้ คือ ผู้นาในวันข้างหน้า และเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นเสาหลักของประเทศได้

ระเ

ทศ

แหล่งอ้างอิง
The National Committee on Youth Guidance and Rehabilitation (2015). NATIONAL REPORT
ON YOUTH CRIME 2007 – 2013. Republic of Singapore: Ministry of Social and Family
Development
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และเอกสารประกอบตามภาคผนวก

15

16

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ต่อตนเอง
การเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ณ State Courts
ประเทศสิงคโปร์ เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สาหรับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง เพราะไม่เ พียงแต่
ได้รับความรู้มากมาย เกี่ยวกับระบบศาลของสิงคโปร์ ทั้งส่วนกระบวนการทางคดีอาญา
กระบวนการทางคดีแพ่ง ตลอดจนความรู้ใหม่อย่าง Community Courts การแบ่งแผนก
การทางานเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการได้ตรงตามความต้องการ สะดวก
รวดเร็ ว และคุ้ มค่ า ข้า พเจ้า ยั ง ได้ เ รี ยนรู้ อ ย่า งมากมายจากกระบวนการท างานของ
Community Courts อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานคดี หรือเยาวชน การให้ความ
ช่วยเหลือ การแก้ไขบาบัดฟื้นฟู และแนวทางการจัดการกับคดี หรือเยาวชน นอกจากนี้
การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสิงคโปร์ตลอดระยะเวลา 20 วัน ได้เ ปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้า
อย่างยิ่ง ทาให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกับผู้คนต่างชาติ ต่าง
ภาษา ต่างวัฒนธรรม ความแปลกใหม่ของรสชาติและรูปแบบอาหาร ความต่างเรื่องค่า
ของเงิน ความทันสมัย สะดวกสบายด้านการคมนาคม และสิ่งสาคัญที่สุด คือ โอกาสได้
ยืนอยู่ในหน่วยงานระหว่างประเทศในฐานะตัวแทนหน่วยงานระดับประเทศเป็นครั้งแรก
 ต่อหน่วยงาน
ความรู้ต่างๆที่ ข้าพเจ้าได้ส รุปมาข้างต้น คือ ความรู้ และข้อมูลสาคัญซึ่งสามารถ
นามาปรับใช้ หรือเรียนรู้เพื่อการวิเคราะห์ ประเมิน วางแผนช่วยเหลือ แก้ไขบาบัดฟื้นฟู
เด็ก หรือเยาวชน ผู้กระทาผิด เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุขต่อไป
 อื่นๆ (ระบุ)
ข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้อันมากมายครั้ง
นี้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้สนใจอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค
โปรแกรมและตารางการเข้าร่วมโครงการเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและ
ระบบงานศาลแบบองค์รวม จึงทาให้มีโอกาสเรียนรู้เชิงลึกในแต่ละประเด็นได้น้อย
Family Justice Courts ได้แยกตัวออกจาก State Courts ทาให้การประสานงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Family Justice Courts ทาได้ยากกว่าที่ควร และไม่ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในโปรแกรม
ของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการแลกเปลี่ ยนครั้งนี้ เป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่งต่ อการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ การสั่งสม
ประสบการณ์ความรู้ ตลอดจนการเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบัน ดาลใจทางบวกในการสร้ างสรรค์
ผลงานต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ผู้รับบริการ
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