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บทคัดยอ 
  

สิทธิในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายเปนสิทธิอันสําคัญอยางมากใน
กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งมีหลักสําคัญในการคนหา
ความจริงในเนื้อหาของคดี จากหลักการดังกลาวทําใหทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมตองมี
ภาระหนาที่ในการทําใหความจริงนั้นเกิดขึ้นเพื่อสามารถลงโทษผูกระทําความผิดไดโดยปราศจาก
ขอสงสัยและไมเปนการลงโทษผูบริสุทธิ์ที่กลายมาเปนแพะรับบาปในคดี   

การตอสูคดี ความสามารถในการตอสูคดีนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากเพราะ
หากบุคคลไมมีความสามารถในการตอสูคดีแลว ยอมทําใหบุคคลนั้นเสียเปรียบแกฝายตรงขามที่มี
ความสามารถในการตอสูคดีไดดีกวา อาทิเชน  บุคคลที่มีความพิการทางดานรางกาย ไมวาจะเปนหู
หนวก ตาบอด  หรือ เปนใบบุคคลเหลานี้ยอมมีความสามารถในการตอสูคดีที่ดอยกวาบุคคล
ธรรมดาทั่วไป  นอกจากบุคคลเหลานี้  เด็กหรือเยาวชนผูที่มีภาวะการเจริญเติบโตทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจไมเต็มที่ ก็ยอมมีความบกพรองในการตอสูคดีเชนกัน  เมื่อเปนเชนนี้แลวความ
บกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการตอสูคดีของบุคคลที่มีผลกระทบตอการคนหาความจริงใน
คดีอาญาทําใหไมไดมาซึ่งความจริงแทได   

ฉะนั้นเพื่อใหความสามารถในการตอสูคดีของคูความมีความเทาเทียมกันจึงจําเปนตอง
มีบุคคลเขามาใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกบุคคลผูบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการตอสู
คดี สําหรับบุคคลที่มีความสําคัญในการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในการตอสูคดีนั้นก็คือ 
ทนายความ  ในหลายประเทศมีกฎหมายกําหนดใหการมีทนายความเปนสิทธิขั้นพื้นฐานทีรั่ฐจะตอง
จัดหาใหแกจําเลยในกรณีที่จําเลยนั้นไมสามารถหาทนายความแกตางในคดีไดทําใหจําเลยนั้นมี
ความสามารถในการตอสูคดีเปนไปตามหลักทฤษฎีอาวุธเทาเทียมกัน  

อยางไรก็ตามสําหรับคดีอาญาที่มีผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือเยาวชนในประเทศไทย
นั้นไมมีทนายความแกตางคดีแตใหมีที่ปรึกษากฎหมายเปนผูทําหนาที่อยางเชนเดียวกับทนายความ
ซ่ึงเดิมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 47 นั้นใหศาลแตงตั้งที่
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ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กหรือเยาวชนโดยไมตองคํานึงถึงวาเด็กนั้นจะมีความประสงคหรือไม  แต
ในปจจุบันพระราชบัญญัติดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ใชบังคับแทนซึ่งในการตั้งที่
ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนจะเปนการตั้งโดยมีเงื่อนไขสองประการตามมาตรา 83   
ประการที่หนึ่งคือ เด็กเยาวชนนั้นจะตองไมมีที่ปรึกษากฎหมายและตองการที่ปรึกษากฎหมาย และ
ประการที่สอง ศาลจะตองเห็นวามีความจําเปนแกคดี หากครบตามเงื่อนไขทั้งสองแลวศาลจึงจะตั้ง
ให ดังที่มีปรากฏตามคําพิพากษาศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญที่ผานมา   

จากประเด็นดังกลาวนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศไมวาจะเปนระบบ
กฎหมายคอมมอนลอวหรือซิวิลลอว  หากเด็กหรือเยาวชนไมมีทนายความแกตางในคดี ศาลนั้น
จะตองตั้งทนายใหแกเด็กและเยาวชนซึ่งการตั้งทนายความใหแกเด็กและเยาวชนนั้นเปนสิทธิที่เด็ก
หรือเยาวชนจะตองไดรับจากรัฐและเปนการสอดคลองตออนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กซ่ึงรัฐภาคี
จะตองกระทําการใดๆโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนอันดับแรก 
ดังนั้น  วิทยานิพนธเลมนี้จึงไดพยายามแสวงหาหลักการความสําคัญในการมีทนายความใน
คดีอาญาโดยเฉพาะคดีที่จําเลยเปนเด็กและเยาวชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขกฎหมายของ
ประเทศไทยใหมีความเปนสากลและสามารถคุมครองสิทธิใหแกเด็กและเยาวชนไดอยางแทจริง 
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ABSTRACT 

  
The right to acquire legal assistances is indispensable in the administration of justice, 

especially in criminal proceedings which contains the main principle in searching the  truth 
embedded in substances of actions. Due to such principle, the duty to prove the truth must rest 
with every organization respecting the administration of justice, enabling to punish doubtlessly  
evildoers and  to save  innocent scapegoats. 

The capacity to legal defense is that quite significant by reasons of the fact that  if the 
absence thereof exists, in fact, it will prejudice one party to the other with the superior capacity, 
for instance, persons with physical disabilities irrespective of being blind, deaf or dumb  usually 
are inferior to other  persons in legal defense. Apart from the said underprivileged, minors or 
youths with physical and mental infirmity also suffer such disadvantage in the trial. As a result, 
this defect regarding the capacity to legal defense affecting the fact probe in criminal actions  
cannot dig up the truth. 

For the purpose of equalizing the litigants’ capacity, a person to provide legal aids 
respecting the capacity to defense for the defective persons is inevitably required. The important 
legal assistant is lawyer. In many countries, the law stipulates that the presence of an attorney for 
an accused is a fundamental right the state must procure in the event that such accused fails to 
have a counsel, bringing about the sufficient capacity to defense pursuant to  “the theory of equal 
pillar weapon.” 

Albeit, as for criminal actions in which evildoers are minor or youth  in Thailand,  
there are no counsels procured for them but, instead, legal advisers are allowed  in the same 
charge as attorney who, initially, pursuant to section 47 of the act on Establishment of Juvenile 
and Youth Court B.E. 2494 , the court shall appoint a legal advisor for the minors or youths 
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irrespective of whether or not such baby’s intention emerges.  Currently, the mentioned act was 
already repealed and substituted with the act on Establishment of Juvenile and Family Court and 
Juvenile and Family Procedure B.E. 2534  according to which the appointment of legal advisors 
for the minors and youths  shall be made upon two following conditions as appearing in section 
83. Firstly, such youth  has no any legal advisors and needs them and the other, it must, by the 
court, be considered  necessary for the action. If both conditions are fulfilled, the court shall make 
such appointment  as standardized in the  judgment of the supreme court’s previous general 
meeting. 

As to this mentioned issue, when compared with the foreign law, both Common Law 
and Civil Law,  whenever the minors and youths have no counsels, the court must appoint  an 
attorney for them as the minors and youths’ right to be granted by the State and compatible with 
the convention on children’s rights in consequence of which the party states must do any acts 
with the foremost regard to the children’s highest interests.   

 To sum up, this thesis has strived to search the principle respecting the 
unavoidability of attorney presence in criminal actions especially in case of minor and youth 
evildoers  for the purpose of propounding the guidance in solving Thai legal problems  for being 
universal  and able to protect really the minors and youths’ rights.   
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  ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  ตั้งแตไดทําการศึกษาจนกระทั่งสําเร็จเปนรูปเลมดังที่
ปรากฏ  ผูเขียนไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
ที่รับเปนอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งใหนําแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด ไมวา
จะเปนแนวคิด หลักการ และทฤษฎีในการศึกษา ทําใหผูเขียนสามารถมองเห็นแนวทางในการศึกษา
และมองปญหาในการวิจัยไดครบถวนมากยิ่งขึ้น 

  ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธและใหคําแนะนําในเชิงวิชาการที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ตลอดจนชี้แนะปญหาใน
การวิเคราะหพรอมกับใหขอสังเกตตางๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ พรอมกันนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต  อาจารยวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล (อธิบดี 
ผูพิพากษาศาลอาญาธนบุรี ) ที่กรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธตลอดจนใหคําแนะนําและให
ความรูเพิ่มเติมในการจัดทําวิทยานิพนธ 

  นอกจากนี้ผูเขียนตองขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ทานไดอนุมัติใหผูเขียนไดรับทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท จนสามารถสําเร็จการศึกษาไดและขอขอบพระคุณอาจารยในคณะนิติศาสตรปรีดีพนม
ยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ รวมไปจนถึง
คุณพี่ๆ ทั้งหลาย เชน พี่กานต พี่ลาน พี่เมย  พี่แจ็ค พี่อูด พี่เปา และเพื่อนทุกคนที่ใหความชวยเหลือ
แนะนําหนังสือ  บทความ  เอกสารทางวิชาการ อีกทั้งชวยอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน จนงาน
เขียนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงดวยดี 

  สุดทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ที่ไดใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง
การทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอดทั้งทางดานกําลังทรัพยกําลังใจใหกับผูเขียนจนงานเขียน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การที่ศาลจะวินิจฉัยอรรถคดีที่มีมาสูศาล นอกจากศาลจะตองพิจารณาถึงปญหา
ขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายแลว ยังจะตองใชดุลพินิจใครครวญไตรตรองถึงพฤติการณ 
แหงคดี และขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในสํานวนคําฟอง คําใหการ การใชดุลพินิจเกี่ยวกับปญหา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ เปนอํานาจโดยแทของศาลดวยเหตุที่ไมมีกฎหมายบัญญัติกําหนดไวแนนอน 
เชนดังปญหาขอกฎหมาย และการใชดุลพินิจในทํานองนี้เองสิ่งที่เปนหลักอยูเบื้องหลังในการใช
ดุลพินิจนั้นก็คือ ความยุติธรรม เพราะการพิพากษาคดีจะตองคํานึงถึงความยุติธรรมและตองปฏิบัติ
ตามหลักอินทภาษ นั้นคือ การพิจารณาโดยปราศอคติ เพื่อจะไดวินิจฉัยอรรถคดีตามที่ปรากฏใน
ปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริงใหเปนไปอยางเที่ยงธรรม สมกับคําที่กลาววา “ศาลเปน 
ที่พึ่งสุดทายของประชาชน”  

สําหรับการพิจารณาพิพากษาในคดีอาญานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่จําเลยเปน
เยาวชน เมื่อศาลจะลงโทษเยาวชนที่กระทําความผิดศาลจะตองใชดุลพินิจในการพิจารณาโทษของ
เยาวชนตามความเหมาะสมแหงพฤติการณ โดยมาตรการการลงโทษนั้นก็เปนไปเพื่อทําใหเด็กและ
เยาวชนนั้นสามารถจะกลับตัวแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้นไดทําใหเด็กและเยาวชนกลับเขามา
สูสังคมและสามารถจะดําเนินชีวิตไดเหมือนคนปกติทั่วไป  

 ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการคนหาความจริงทางอาญาสําหรับศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้นก็คือที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีหลักเกณฑการตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ตลอดจนคุณสมบัติเปนไปตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 83-85 โดยที่ปรึกษาเหลานี้ก็จะเปนผูทําหนาที่เสมือนดั่ง
ทนายความในศาลธรรมดาหรือศาลผูใหญที่จะมีการตั้งทนายความเพื่อชวยในการแกตางในคดีซ่ึง
การที่มีทนายความเขามาดูแลสิทธิของตัวจําเลยนั้นทําใหจําเลยมีความสามารถจะตอสูคดีไดอยาง
เต็มที่และทําใหการคนหาความจริงในคดีอาญาเกิดความมีประสิทธิภาพอยางมากเนื่องจากทั้ง
ทางดานโจทกหรือจําเลยตางก็มีความสามารถในการตอสูคดีไดเหมือนๆกัน ดังนี้ทั้งทางฝายโจทก
และฝายจําเลยจึงพยายามเสาะหาพยานหลักฐานเพื่อจะคนหาความจริงมากขึ้น อันเปนหลักที่เรา
เรียกกันวา “หลักอาวุธเทาเทียมกัน”  ดวยเหตุที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่จัดตั้งขึ้นเปน
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ศาลพิเศษที่มีวิ ธีพิจารณาคดีที่ เปนเรื่องเฉพาะจึงตองมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทําหนาที่ เชน
ทนายความนั้นเอง   
        ในปจจุบันการกระทําความผิดของเยาวชนเปนปญหาอยางมากที่ทําใหสังคมนั้นเกิด
ความหวาดหวั่นหรือเกิดความไมสงบสุขของสังคมเนื่องจากเด็กหรือเยาวชนปจจุบันมีความเจริญ
ทางดานรางกายอยางรวดเร็ว  ตลอดจนเยาวชนเหลานี้กระทําผิดจากการเลียนแบบสื่อทางดานตางๆ 
มากมาย ไมวาจะเปนทางดาน วีดีโอ ทางอินเตอรเน็ต โทรทัศน และสื่ออ่ืนๆ จะเห็นจากสาเหตุการ
กระทําผิดนั้นมาจากการเลียนแบบภาพยนตรที่เยาวชนนั้นดู ดวยเหตุที่วาเยาวชนนั้นแมจะมีรางกาย
เกือบจะเหมือนกับผูใหญทุกประการ  แตอยางไรก็ตามความนึกคิดหรือความยับยั้งชั่งใจยังมีนอย
กวาวัยผูใหญมากทําใหอาจจะกระทําความผิดไดมากนั้นเอง  

 ดวยเหตุนี้ทางรัฐบาลไมวาจะเปนรัฐใดๆ หรือประเทศใดๆจึงใหความสนใจกับการ
แกปญหาของเยาวชนอยางมากเพราะเยาวชนนั้นจะเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา และเมื่อมีการ
กระทําความผิดของเยาวชนเกิดขึ้นแลวนั้นก็มักจะตองมีการใชวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนใน
การพิจารณาคดีหรือพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนเหลานั้น ทําใหในประเทศที่มี
ความเจริญแลวหลายๆประเทศมีศาลพิเศษในการใชพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิด
เหลานี้  ที่เราเรียกกันวา ศาลเด็กและเยาวชน ( Juvenile Court )1 

สําหรับประเทศไทยนั้นก็ไดจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และกําหนดใหมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494 ขึ้นเพื่อใหมีวิธีการพิจารณาที่แตกตางออกไปจากศาลธรรมดา2  แตในปจจุบัน
พระราชบัญญัติดังกลาวนั้นถูกยกเลิกไปแลวโดยการตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้นมาแทน ซ่ึงศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนี้มีขอดีเชน มีการแยกพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่ กระทําความผิดตองไมปะปนกับคดี
ผูใหญ(ตามมาตรา 72 ) มีวิธีพิจารณาคดีที่ไมเปนการประจานเด็กและเยาวชน อาทิ การพิจารณาคดี
ในศาลตองกระทําเปนความลับ (ตามมาตรา 73 ) กลาวคือ จะไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับคดีเขาฟงการพิจารณาได นอกจากนี้ผูพิพากษานั้นยังตองมีความรูเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของเด็ก มีจิตวิทยาและความเขาใจเด็กพอสมควร และยังสามารถจะแกไขคําพิพากษาหรือ
คําส่ังเด็ดขาดที่ใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนได ตามมาตรา 99 แตคําพิพากษา

                                                           
1  สงา  ลีนะสมิต.  (2522).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน .  หนา 5-7. 
2  พัลลภ  พิสิษฐสังฆการ.  (2535).  คําอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว.   

หนา 25. 
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หรือคําสั่งเด็ดขาดในศาลธรรมดาเมื่อศาลสั่งอยางไรแลวจะแกไขไมได   โดยเฉพาะในเรื่องที่
เกี่ยวกับการกําหนดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย ซ่ึงมีกําหนดไวในมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวที่มีบัญญัติวา  “จําเลยใน
คดีอาญาจะมีทนายความแกคดีแทนไมได แตจําเลยสามารถมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งปฏิบัติหนาที่
เชนเดียวกับทนายความได หากจําเลยไมมีที่ปรึกษากฎหมายศาลจะแตงตั้งที่ปรึกษาให  เวนแต
จําเลยไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี ” จะเห็นวาบทบัญญัตินี้จะเปนบทบัญญัติที่มีความ
แตกตางจากวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมธรรมดากลาวคือในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะมี
ทนายความไมไดแตใหมีที่ปรึกษากฎหมายได 

ดวยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาถึงสิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว 
ตลอดจนหลักการในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงกฎหมายในปจจุบัน
นั้นไมใหศาลสามารถตั้งทนายความไดแตใหตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนแทนโดยมี
หลักวา หากเด็กหรือเยาวชนไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนศาลก็ไมตองตั้งใหก็ได  
 ในทางปฏิบัติแลว เด็กหรือเยาวชนนั้นก็อาจจะตอบวาไมตองการ และศาลก็จะไมตั้งที่
ปรึกษากฎหมายให เนื่องจากศาลเห็นวาไมจําเปน ซ่ึงผูเขียนกลับมีความเห็นวามีความจําเปนอยาง
ยิ่งในการตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพราะที่ปรึกษากฎหมายนั้นจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในคดี
คนหาความจริงตลอดจนการพิจารณาคดีเยาวชนนั้นที่ปรึกษากฎหมายสามารถที่จะเสนอถึงความ
ประพฤติของจําเลยซึ่งเปนเด็กหรือเยาวชนไดเพื่อใหศาลสามารถกําหนดโทษหรือมาตรการที่
เหมาะสมกับเด็กไดซ่ึงเปนผูที่จะนําเสนอใหศาลเห็นนอกจากเปนรายงานของสถานพินิจแลว         
ที่ปรึกษากฎหมายนี้ก็ยังสามารถจะนําสืบเพื่อใหศาลเห็นถึงความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนผู
เปนจําเลยในคดีอาญานั้นได   

สําหรับการที่เด็กหรือเยาวชนตอบศาลวาไมตองการ  ทั้งนี้ก็เนื่องจากขาดความรูความ
เขาใจถึงสิทธิของการมีที่ปรึกษากฎหมายตลอดจนบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอาจจะมีความเขาใจผิดไดวาการที่ศาลจะตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหนั้นจะตองมีการเสีย
คาใชจายอาจจะทําใหผูปกครองจะตองหาเงินหาทองมาใชจายในสวนนี้หรือผูปกครองเองก็ตองการ
ใหคดีนั้นจบสิ้นเร็วๆ ก็จะบอกแกบุตรหลานใหรีบรับสารภาพจะไดมีการตัดสินไปใหเสร็จส้ิน 
เนื่องจากผูปกครองอาจเห็นวาบุตรหลานของตนยังเด็กคงจะไมตองจําคุก หรืออาจมีการรอลงอาญา
ก็ได  แตความเปนจริงเด็กผูที่เปนจําเลยนั้นอาจจะไมมีความผิดเลยก็เปนได ตัวอยางเชน  ในกรณีที่
จําเลยตกเปนจําเลยรวม เนื่องจากผูกระทําความผิดจริงๆนั้นเปนเพื่อนของตนเองที่ซอนทาย
รถจักรยานยนตที่ตนเปนผูขับขี่ไดไปฉวยเอากระเปาสตางคของผูเสียหายไป ภายหลังตํารวจไดรับ
แจงใหสกัดจับ เยาวชนผูขับขี่รถจักรยานยนตนั้นไมทราบเรื่องที่เพื่อนของตนไปฉวยกระเปาสตางค
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มาเมื่อไรก็ไมทราบแตกลับตองถูกสอบสวนและถูกฟองเปนจําเลยรวมกันชิงทรัพย   ทั้งๆที่เยาวชน
ผูขับขี่รถจักรยานยนตไมไดเปนผูกระทําความผิดเลย  ซ่ึงหากเยาวชนนี้ไมยอมรับสารภาพและกลาว
ตอศาลวาตนขอมีที่ปรึกษากฎหมายเยาวชนผูนี้อาจจะไมตองเขาไปอยูในสถานพินิจเลย  
 ดวยเหตุนี้ผูศึกษาวิจัยมีความเห็นวาที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการชวยในการคนหาความจริงในคดีอาญาซึ่งมีผูกระทําความผิดเปนเด็กหรือ
เยาวชน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับการพิจารณาความอาญาในศาลธรรมดาที่ใชวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 173 ที่มีหลักวาในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเร่ิม
พิจารณาใหศาลถามจําเลยที่เปนผูใหญวามีทนายความหรือไม  ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายความให     
ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่ศาลจะตองถามกอนมีการพิจารณาและหากไมมีทนายศาลจะตองตั้งให ถึงแมวา
จําเลยจะสารภาพก็ตาม  ศาลก็ตองตั้งทนายความใหโดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น และไมจําตอง
พิจารณาถึงความจําเปนแตอยางไร เนื่องจากทนายความในคดีอาญาเปนผูมีบทบาทในการคนหา
ความจริงเปนอยางมากนั้นเอง 

แตในทางกลับกันหากเปนการพิจารณาความอาญาในคดีที่พิจารณาโดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวศาลก็จะถามวามีที่ปรึกษาหรือไมหากจําเลยตอบวาไมมีและไมตองการ ศาลก็จะไมตั้งให
เพราะเห็นวาไมมีความจําเปนอีกทั้งจําเลยก็รับสารภาพแลวก็จะไดมีการตัดสินทันที แมแตคดี
อุกฉกรรจที่มีโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตศาลเยาวชนและครอบครัวก็ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาว  โดยมีการวางบรรทัดฐานใน คําพิพากษาฎีกาที่  3667/2545  ความวา 

“พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัว
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เมื่อตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ไดมีบทบัญญัติในมาตรา 83 วา ในศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจําเลยจะมีทนายความแกคดีแทนไมได แตใหจําเลยมีที่
ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกันกับทนายความได ในกรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษา
กฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตจําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็นวา ไมจําเปน
แกคดี จะไมแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายก็ได ดังนั้น การแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายจึงตองบังคับตาม
บทบัญญัติดังกลาว มิอาจนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 มาใชบังคับได”  

จากคําพิพากษาฉบับนี้ จะเห็นไดวา หากเปนการพิจารณาในศาลธรรมดาศาลจะตองตั้ง
ทนายความใหแกจําเลย แมวาจําเลยจะตองการหรือไมก็ตามศาลก็จะตองตั้งใหโดยไมตองคํานึงถึง
ความจําเปน ซ่ึงหากพิจารณาแลวจะเห็นวาบทบัญญัติในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  173 กลับให

DPU



 5 

การคุมครองตัวสิทธิของจําเลยมากกวาบทบัญญัติวิธีพิจารณาความเยาวชนและครอบครัว ในมาตรา 
83 ซ่ึงผูเขียนเห็นวาจุดนี้เปนปญหาที่ควรจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเกิดความยุติธรรมมาก
ที่สุด และเปนการสมควรที่รัฐจะตองประกันสิทธิในการมีที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนสุงสุดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในการคนหาความจริง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความสําคัญเกี่ยวสิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว
ซ่ึงทําหนาที่เชนเดียวกันกับทนายความในศาลยุติธรรมธรรมดา ทั้งประเทศที่ใชระบบกฎหมาย 
คอมมอนลอวและซีวิลลอว 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑการตั้งทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนตาม
หลักการของประเทศที่มีความเจริญแลวทั้งในระบบกฎหมายคอมลอวและซิวิลลอว 
 1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการเสนอแนะแกไขปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีอาญาใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวในการบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะการมีสิทธิมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
และเยาวชน 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
 เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 นั้นไดมีบทบัญญัติตางๆ ที่ออกมาอันมีลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การที่มีบทบัญญัติกําหนดหามมิใหมีการตั้งทนายความในการแกตางคดี  แตสามารถจะตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายนั้นได นั้นมีความไมสอดคลองกับหลักการสากล ที่ถือประโยชนสูงสุดของเยาวชนเปน
สําคัญในการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กหรือเยาวชน นอกจากนั้นบทบัญญัติดังกลาวยังเปน
บทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะการที่มีบทบัญญัติใหจะตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหกับเด็กหรือ
เยาวชนหรือไมนั้นอยูที่ศาลจะใชดุลพินิจเห็นควรหรือไม ทั้งที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีการ
ตั้งทนายความใหในคดีอาญา ซ่ึงเห็นวาควรจะตองมีการแกไขกฎหมายโดยใหเล็งเห็นความสําคัญ
ของที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อเปนผูที่ชวยในการคนหาความจริงใน
คดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน โดยการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาความในศาลเยาชนและครอบครัวใหมีความสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในฉบับปจจุบันและเปนไปตามหลักการสากลในกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 เปนการศึกษาคนควาชองวางในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 อันเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวเปรียบเทียบกับการตั้งทนายความในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 ตลอดจนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการใหการคุมครองสิทธิในทาง
อาญาแกเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหแกเด็กและ
เยาวชนตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.5.1 ศึกษาจากเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ  และเอกสารตางๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางๆประเทศ ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของทนายความในคดีอาญาเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับ
บทบาทหนาที่ของที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวตลอดจนหลักเกณฑในการตั้ง
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชน 
 1.5.2 ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการมีทนายความในคดีอาญา การสละสิทธิ
ในการมีทนายความ เพื่อนํามาวิเคราะหในการเสนอแนะแกไขกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน 
 1.5.3 ศึกษาเปรียบเทียบ จากคําพิพากษาฎีกาที่ใชเปนแนวบรรทัดฐานเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวตลอดจนการตีความบทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความสําคัญในการกําหนดสิทธิใหมีทนายความหรือที่
ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชน ทั้งประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวและซิวิลลอว 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงหลักการและหลักเกณฑในการตั้งทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายใหกับ
เด็กและเยาวชนในประเทศที่มีความเจริญแลวทางกฎหมายทั้งที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวและ
ซิวิลลอว 
 1.6.3 ทําใหสามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ในศาลเยาวชนและครอบครัวใหมีความสอดคลองกับหลักการสากลและเปนประโยชนสูงสุดใหเกิด
แกเด็กและเยาวชนได 
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แนวคิดเกี่ยวเร่ืองสิทธิการมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
และการคุมครองสิทธขิองเด็กและเยาวชน 

 
 สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา  ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
อันสําคัญที่พึงมี  และตองไดรับการคุมครองอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน1  ในการตอสูคดีโดย
ทั่วๆ ไปแลว  จําเลยมักจะไมมีความรูทางกฎหมายจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูชวยเหลือ
ในทางกฎหมาย ยิ่งคดีรายแรงมากเทาไร ความจําเปนในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายยิ่ง
มีความจําเปนมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ผูตองหาและจําเลยบางคนอาจยังมีความบกพรองทางกายอีก  
เปนตนวา  กายพิการ  เปนใบ  หูหนวก  ตาบอด บางคนมีความเจริญทางรางกายไมเต็มที่  โดยเปน
เด็กหรือเปนเยาวชน  เปนตน  บุคคลเหลานี้ยอมมีความสามารถบกพรองในการตอสูคดี  จําเปนตอง
มีทนายหรือที่ปรึกษากฎหมายไวคอยชวยเหลือในการดําเนินคดีแทน2 สิทธิการมีทนายความเปน
หัวใจสําคัญของกระบวนการพิจารณาคดีอาญา  เพราะเปนการทําใหคูกรณีไดรับการพิจารณาอยาง
เปนธรรม3  คูกรณีไมวาฝายโจทกหรือจําเลยไมอาจเขาใจกระบวนการพิจารณาไดตลอดทั้งหมด 
เปนตนวา ฟองของโจทกจะสมบูรณหรือไม พยานหลักฐานตางๆ จะถูกตองหรือไม การซักคานคํา
พยานจะทําโดยวิธีใดใหเกิดประโยชนฝายตน  เหลานี้ลวนแตเปนส่ิงที่เหนือความสามารถของ
ประชาชนโดยทั่ว  ๆไปจะเขาใจได  
 ดังนั้น ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจึงตองไดรับการแนะนําและชวยเหลือ
โดยทนายความ เพราะทนายความจะเขาทําหนาที่แทนตัวความ และตองทําหนาที่นั้นใหดีที่สุด
เหมือนกับตัวความหรือดียิ่งกวาตามชนิดหรือประเภทของอรรถคดีที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้น
ผลเสียหายแกตัวลูกความหรือเพื่อแกไขเรื่องที่เกิดขึ้นแลว ใหผลรายกลายเปนดี หรือบรรเทาผลราย
นั้นใหนอยลง  จึงนับไดวาสิทธิการมีทนายความเปนสวนหนึ่งที่จะชวยผดุงความยุติธรรมใหเกิด

                                                           
1  มารุต  บุนนาค.  (2515).  “สิทธิของผูตองหาและจําเลยในการตอสูคดีอาญา.”  วารสารทนายความ, 12.  

หนา 5. 
2  คณิต ณ  นคร ก (2534).  “ฐานะหนาที่ของทนายความในคดีอาญา.”  วารสารอัยการ, 4.  หนา 56. 
3  สัญญา  ธรรมศักดิ์  และประภาสน  อวยชัย.  (2522).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา.  หนา 33. 
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ความสันติและไดมาซึ่งความจริงในคดี   เชนเดียวกันกับการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวซ่ึงจําเปนจะตองมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเปนผูเขามาคุมครองสิทธิของจําเลยในคดี และ
ใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกจําเลยผูเปนเยาวชนซึ่งในการทําหนาที่ของที่ปรึกษากฎหมาย
ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นก็มีบทบาทหนาที่ไมตางอะไรกันกับการมีทนายความมากนัก  ดวย
เหตุนี้จึงควรตองศึกษาประวัติความเปนมาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความใน
คดีอาญา  โดยจะไดกลาวในลําดับตอไปดังนี้ 

 
2.1 หลักท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
        หลักประกันสิทธิและเสรีภาพในปจจุบันพัฒนามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้น
กลางในยุคกลางของยุโรปที่กลาวถึงกันมากในการตอสูของชนชั้นกลางที่เรียกกันวา” Magna 
Carta”  ในป  ค.ศ. 1215 อันเปนขอเรียกรองซึ่งเกิดมาจากการที่พวกขุนนางไมพอใจพระเจาจอหนที่
มักจะเรียกเก็บภาษีตามใจชอบ ในป 1689 รัฐสภาของอังกฤษไดรางเอกสารขึ้นฉบับหนึ่ง  ช่ือวา  
Bill  of  Rights  เพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาเรื่อยมาจนเกิดทฤษฎีสัญญา
ประชาคมและแนวความคิดแบบมนุษยนิยม  แนวความคิดดังกลาวไดพัฒนาตอไปจนกระทั่งใน
ศตวรรษที่ 18 ไดนําไปสูการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกา  และใน
ฝร่ังเศส  จนกระทั่งถึงปจจุบัน การจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย  หลักการสําคัญ
ประการหนึ่ง  คือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน4 

 2.1.1 ประวัติความเปนมาของสิทธิและเสรีภาพ 
  สิทธิและเสรีภาพ  ในปจจุบันพัฒนามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นกลางในยุคกลาง
ของยุโรป  ชนชั้นกลางในยุโรปไดบังคับใหพวกขุนนาง  และกษัตริยใหหลักประกันในสิทธิและ
เสรีภาพบางประการแกพวกตน  โดยการใหหลักประกันดังกลาวมักจะกระทําในรูปของเอกสาร
ตางๆ ดังจะเห็นไดในป ค.ศ. 1188 Cortes  von  León  ไดมีการประชุมกันของบรรดานักบวชและ
ประชาชนชาวสเปนเพื่อใหการรับรองสิทธิของประชาชนโดยการรับรองสิทธิในการฟองการ
รับรองสิทธิในการปรึกษาหารือ  สิทธิในการรวมแสดงความคิดเห็นในปญหาสําคัญๆ นอกจากนี้ยัง
ตองยอมรับการลวงละเมิดไมไดในชีวิต  เกียรติยศ  และสิทธิในที่อยูอาศัยและกรรมสิทธิ์ขอ
เรียกรองที่ไดรับการกลาวถึงกันมากในการตอสูของชนชั้นกลาง  คือ  Magna  Carta  ในป  ค.ศ.  
1215  อันเปนขอเรียกรองซึ่งเกิดมาจากการที่พวกขุนนางไมพอใจพระเจาจอหน  เพราะพระเจา
จอหน มักจะเก็บภาษีตามใจชอบ  ดวยเหตุนี้จึงเกิดการรบพุงกัน  พระเจาจอหนเปนฝายแพ  จึงตอง

                                                           
4  เสนห  จามริก.  (2542).  สิทธิมนุษยชน:เกณฑคุณคาและฐานความคิด.  หนา 3-5. 
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ยอมประทับตราลงใน Magna  Carta  โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่งวา  พระมหากษัตริยจะเก็บภาษี
บางอยางโดยไมไดรับความเห็นชอบจากพวกขุนนางไมได  นอกจากนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจ
โดยมิชอบจากศาลของพระมหากษัตริยในมาตรา 39 ระบุวา  “อิสรชนไมอาจจะถูกจับกุม  คุมขัง  
ถูกประหาร  หรือถูกเนรเทศ  หรือถูกกระทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเวนแตโดยอาศัยพื้นฐานคําวินิจฉัย
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย5  ในป  ค.ศ.  1628  สภาขุนนาง  และสภาสามัญของประเทศอังกฤษ  
ไดยื่นเอกสารรวมกันตอพระเจาชารล  ซ่ึงถูกบังคับใหจํายอมรับเอกสารนี้  เรียกวา  Petition  of  
Right  ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  (1)  บุคคลจะไมถูกบังคับใหเสียภาษีใดๆ โดยปราศจากความยินยอม
รวมกันโดยพระราชบัญญัติของสภา  (2)  บุคคลจะไมถูกจําคุก หรือคุมขังเวนไวแตจะเปนไปตาม
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของราชอาณาจักร (3) การบังคับใหหาที่อยูอาศัย  และการเลี้ยงดูแก
ทหารบก   ทหารเรือจะตองถูกยกเลิก  (4)  การสั่งใหดําเนินกระบวนการพิจารณาโดย กฎอัยการศึก  
จะตองถูกเพิกถอน และแสดงวาเปนโมฆะ6   
 ตอมาในป  ค.ศ.  1689 รัฐสภาของอังกฤษไดรางเอกสารขึ้นฉบับหนึ่งชื่อวา  Bill  of  
Rights ซ่ึงพระเจาวิลเลียม และพระนางแมรี่  ไดใหความเห็นชอบ  เอกสารฉบับนี้มีสาระสําคัญดังนี้  
(1)  อํานาจของพระมหากษัตริยที่จะระงับกฎหมาย  หรือการใชบังคับแหงกฎหมายโดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐสภายอมไมชอบดวยกฎหมาย  (2) พระมหากษัตริยจะเลิกกฎหมาย  หรือเลิก
การบังคับแหงกฎหมายก็ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  (3)  พระมหากษัตริยยอมไมมีอํานาจที่
จะเรียกเก็บเงินโดยรัฐสภาไมอนุมัติในเวลาบานเมืองสงบเรียบรอย (4) การเกณฑ  และการดํารงไว
ซ่ึงกองทหารประจําการ  โดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภายอมกระทําไมได  (5)  เสรีภาพใน
การพูดและการอภิปราย  หรือการดําเนินการในรัฐสภาจะนํามาฟองรอง หรือสอบสวนในศาลหรือ
ในสถานที่อ่ืนใดนอกรัฐสภาไมได  (6)  การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะตองเปนไปโดยเสรี7 
 ในศตวรรษที่ 16 และ 17 เกิดทฤษฎีสัญญาประชาคม (die Gesell hafts  Vertragsthe-
orien) และแนวความคิดแบบมนุษยนิยม (Humanisms) แนวความคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอ  John  
Milton  ซ่ึงไดเรียกรองสิทธิตางๆ ตอไปนี้วาเปนสิทธิที่มีความจําเปนสําหรับประชาชน  กลาวคือ  
สิทธิในชีวิต และรางกาย   กรรมสิทธิ์  เสรีภาพ  เสรีภาพในทางศาสนา  และในแนวความเชื่อ  
เสรีภาพในการพูด  และเสรีภาพในหนังสือพิมพ8 

                                                           
5  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญใหม.  หนา 36. 
6  หยุด  แสงอุทัย ก (2511).   คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  หนา 134. 
7  แหลงเดิม.  หนา 135. 
8  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา 38. 
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  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ  คือ John  Locke  (ค.ศ. 1632 – 1704)  
โดย Locke ไดเขียนหนังสือ คือ “Two Treaties on civil Government” โดย Lock เห็นวา ชีวิต
(Leben)  เสรีภาพ  (Freihelt)  และกรรมสิทธิ์ (Eigentum)  เปนสิทธิที่ติดตัวปจเจกบุคคลมาตั้งแต
เกิด  โดยสิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่มีอยูอยางเทาเทียมกัน  อยางอิสระของปจเจกบุคคลในสภาวะ
ธรรมชาติ  สิทธิดังกลาวไมอาจถูกยกเลิกไดโดยสัญญาประชาคม  แตในทางตรงกันขาม  อาจทําให
เกิดความมั่นคงขึ้นโดยสัญญาประชาคม  
  แนวความคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาตอไปโดยนักปรัชญา เชน Benedict de Spinoza,  
Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Thomas Christian Thomasius, Christian Wolff เปนตน ใน
ศตวรรษที่  18  แนวความคิดดังกลาวขางตนไดนําไปสูการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในสหรัฐอเมริกา  และฝรั่งเศส โดยสหรัฐอเมริกาไดมีการ Bill of Right เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 
ฝร่ังเศสไดมีประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในชวงของการปฏิวัติฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 26  
สิงหาคม  1789 

       2.1.2 ความหมายของคําวา “สิทธิ” และ“เสรีภาพ” 
                 ทุกคนตางรูจักคําวา สิทธิและเสรีภาพเปนอยางดี คําทั้งสองไดรับการกลาวอางอยูเสมอๆ 
ในชีวิตประจําวันและในบางครั้งก็ใชทั้งสองคําควบคูกันไปและในบางครั้งก็ใชแยกกัน และ
บางครั้งก็ไดใชอยางสลับกันไปมาอยูเสมอๆ จนในบางครั้งก็ทําใหรูสึกไดวา คําทั้งสองนั้นไมมี
ความแตกตางกันสักเทาไร แตในทางบริบททางกฎหมายแลวคําทั้งสองมีความแตกตางกันและมี
ความคาบเกี่ยวกันและกันอยู ในที่นี้จะอธิบายถึงความหมายของคําวาสิทธิเปนลําดับแรกกอนและ
ตามมาดวยความหมายของเสรีภาพ 
  สิทธิ คือ อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทําการเกี่ยวของกับทรัพย
หรือบุคคลอื่น เปนอํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนอีกคนหนึ่ง
หรือหลายคนกระทําการบางอยางบางประการใหเกิดประโยชนแกตน 9 กลาวอีกนัยหนึ่ง สิทธิเปน
ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหและเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหประโยชนแกบุคคล
ไวโดยเจาะจงและกฎหมายไดคุมครองประโยชนนี้ โดยบุคคลผูไดรับประโยชนสามารถใชสิทธิ
ทางศาล10  

                                                           
9  วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2540).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทย.  หนา 21. 
10  หยุด แสงอุทัย ข  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (พิมพครั้งที่ 9).  หนา 188. 
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 เสรีภาพในทางภาษาศาสตร หมายความวา เปนเงื่อนไขของบุคคลที่ไมขึ้นตอผูหนึ่งผูใด
และเปนอํานาจหรือมีอํานาจที่จะกระทําหรือไมกระทําก็ไดจากความหมายสองประการดังกลาวที่มี
ความใกลเคียงกันมาก จึงมีบุคคลนํามากําหนดนิยามในทางภาษาศาสตร ดังนี้ 

“เสรีภาพเปนอํานาจในการกําหนดตนเอง บุคคลสามารถเลือกไดดวยตนเองวาจะ
กระทําหรือไมกระทําก็ได”  

ดังนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมมีเสรีภาพอยูตราบเทาที่เขาไมถูกบังคับใหกระทําในสิ่งที่
เขาไมประสงคจะกระทํา หรือไมถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวางไมใหกระทําในสิ่งที่เขาประสงคจะ
กระทํา กลาวโดยสรุป เสรีภาพคืออํานาจของบุคคลในอันที่จะกําหนดตนเองโดยอํานาจนี้บุคคล
ยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง เสรีภาพจึงเปนอํานาจที่บุคคลมีอยูเหนือตนเอง 

จากนิยามสองประการดังกลาวทําใหเกิดความแตกตางที่เปนปญหาที่ใกลเคียงกันอยาง
ยิ่งซึ่งความแตกตางที่กอใหเกิดขึ้นก็คือ เสรีภาพทางกฎหมาย คืออะไร เสรีภาพทางปรัชญาหรือใน
เชิงนิติปรัชญาคืออะไร 

ผลสะทอนที่มีอยูเหนือความหมายของเสรีภาพนั้นที่จริงแลวมีศูนยรวมอยูที่ “ปรัชญา” 
ไมวาจะมองในเรื่องกฎหมายหรือปรัชญาหากมองยอนหลังกลับไปก็จะพบวาคือปรัชญานั่นเอง 

ปญหาจากนิยามประการแรก มีปญหาที่ตามมาหากเรากลาววาเสรีภาพมีปรัชญาอยู
เบื้องหลัง ปญหานั้นก็คือ บุคคลมีอํานาจในการกําหนดตนเองจริงหรือไม (Auto-Determination) 
กลาวคือ  หากมองเชิงปรัชญาคนจะเลือกกระทําไดหรือไม  เพราะตางเชื่อวาบุคคลมีอิสระในตัวเอง
ในการเลือกหรือไมเลือก หรือในการทําหรือไมทํา 

ปญหาที่เกิดจากนิยามประการที่สอง  ปญหาทางสังคม การใหเสรีภาพของคนในสังคม
ตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ถาใชเสรีภาพไปรุกรานบุคคลอื่นกฎหมายฝายบานเมืองและ
กฎหมายฝายธรรมชาติจะมีตรรกะในการจํากัดเสรีภาพของตัวเอง กลาวคือหากมีการใชเสรีภาพเกิน
ขอบเขต สังคมไมวามองในแงกฎหมายฝายธรรมชาติหรือกฎหมายฝายบานเมืองก็จะมีการลงโทษ
ของตัวเองโดยการจํากัดเสรีภาพไมใหกระทําเกินขอบเขต 

เสรีภาพในบริบทกฎหมายลายลักษณอักษร ในฝรั่งเศสไมเคยยอมรับวามีเสรีภาพ
เอกชนเพราะคนแปลคําวา Libertés Publiques วาเปนเสรีภาพมหาชน และเมื่อมีเสรีภาพมหาชนก็
ตองมีกฎหมายมหาชนเปนภาพรวม ไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในกฎหมายเอกชนหรือ
กฎหมายมหาชนใหถือวาเปนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณอักษร ตามกฎหมายเรียกวา 
“เสรีภาพตามกฎหมายบานเมือง” ซ่ึงใหความหมายกวางครอบคลุมทั้งสิทธิเสรีภาพเอกชนและ
มหาชน โดยความเปนจริงแลวคําวา เสรีภาพ (liberté)มีความหมายทั่วไปดังที่กลาวมาขางตน แตเมื่อ
มีคําวา publique มาตอทายนั้นก็หมายความวาเปนเสรีภาพที่รัฐรับรองและยอมรับมาบัญญัติไว 
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ดังนั้น คําวา  Libertés Publiques ในทางกฎหมายฝรั่งเศสจึงหมายถึงทั้งสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมาย
บานเมืองยอมรับมาบัญญัติไว11 

การรับรองและคุมครองเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณอักษร ถูกรับรองและคุมครอง
โดยรัฐ และเปนการรับรองเพื่อมิใหรัฐกาวลวงเขาไปลิดรอนเสรีภาพโดยไมชอบธรรม เปนการ
รับรองสิทธิ เสรีภาพประชาชนไมใหถูกละเมิดโดยรัฐ  เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน   
อยางไรก็ตามบางสํานักคิดวาไมเพียงแตใหรัฐเขามาแทรกแซงเทานั้นเสรีภาพนี้ยังใชอางยันกับ
เอกชนก็ได  ถาฝายหนึ่งฝายใดละเมิดก็ตองมีบทบัญญัติการคุมครองคนถูกบุกรุกและลงโทษคนที่
ละเมิด 

 
2.2 แนวคิดการมีทนายความ 

 2.2.1 ความจําเปนในการมีทนายความความในคดีอาญา 
  เหตุที่ทนายความมีความจําเปนในการดําเนินคดีอาญาก็เพราะวา โดยลําพังแลวตัวผูถูก
กลาวหาเองแลวเขายอมไมสามารถที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพแลเสรีภาพซึ่งเขาไดรับความคุมครอง
ภายใตกฎหมายได ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดความรูความเขาใจในทางกฎหมายตลอดจนกระบวน
พิจารณาในชั้นตางๆและประสบการณในการดําเนินคดีอาญา การที่มีทนายความเขามาชวยเหลือผู
ถูกกลาวหาในการตอสูคดีนั้น ส่ิงที่ทนายความสามารถกระทําไดก็เพียงแคกระทําตามสิทธิที่ผูถูก
กลาวหามีอยูเทานั้นสิทธิประเภทใดที่ถือเปนการเฉพาะตัวของผูถูกกลาวหาแลวทนายความก็ไม
สามารถจะใชสิทธินั้นเองไดโดยพลการ (เชน สิทธิในการอุทธรณ ฎีกา ) ทนายความจึงเปนเสมือนผู
ที่จะมาประกันสิทธิในทางคดีอาญาจะหมดสิ้นไปทันที ดังนั้นความจําเปนของทนายความใน
คดีอาญาจะหมดสิ้นไปทันที ถาหากผูถูกกลาวหาสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเองภายใต
การรับรองของกฎหมายไดดวยตนเองอยางสมบูรณ ซ่ึงในความเปนจริงแลวคงเปนเรื่องที่ไมอาจ
เปนไปได เพราะแมแตนักกฎหมายที่มีความรูและประสบการณในการดําเนินคดีอาญาสักเพียงใด 
เมื่อเขาตองตกมาเปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาแลว อยางนอยที่สุดโอกาสในการเตรียมคดีเพื่อตอสู
ปองกันสิทธิของเขาก็ไมอาจกระทําไดอยางเต็มที่ รวมถึงสภาพจิตใจที่ตกต่ําลงอันเปนผลมาจากการ
ที่เขาถูกสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดนั้น ทําใหเขามีความบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการ
ตอสูคดี บุคคลดังกลาวจึงตองการความชวยเหลือทางกฎหมายจากบุคคลอื่นที่เขาคิดวาสามารถให
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพแกเขาได ดังนั้นไมวาจะเปนเชนไรก็ตามทนายความก็ยังคงมีความ

                                                           
11  Jean Morange.  (1999).  Les libertés publiques.  p.  5-6.   
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จําเปนตอการดําเนินคดีอาญาเสมอในฐานะที่ทนายความจะมาชวยทําใหการใชสิทธิในทางคดีของ 
ผูถูกกลาวหามีความสมบูรณขึ้น 
 2.2.1.1  ความจําเปนในการมีทนายความกับแนวคิดของประเทศที่ใชระบบการดําเนิน
คดีอาญาแบบตอสู (Adversary System)12  
   แมวาปจจุบันนี้ ทุกๆ ประเทศไดยอมรับในเรื่องการมีทนายความของผูถูก
กลาวหาเชนเดียวกันทั้งหมดแลวก็ตาม แตบทบาทและฐานะของทนายความก็มีความแตกตางกันไป
ตามความแตกตางของระบบกฎหมายของแตละประเทศ    
       ในประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสู  (Adversary System) นั้น
ทนายความจะตองเปนผูที่มีความชํานาญและมีปฏิภาณไหวพริบในการวาความเปนอยางดี ทั้ง
จะตองรูจักเลือกใชคําถามคานเพื่อทําลายน้ําหนักพยานฝายตรงขาม และตองพยายามทําทุกวิถีทางที่
เห็นวาสามารถจะโนมนาวใหคณะลูกขุนคลอยตามพยานฝายตนใหได ความประสงคของคูความที่
มุงหมายจะโนมนาวใหคณะลูกขุนเชื่อตามพยานหลักฐานที่ตนไดนําเสนอมากกวาวัตถุประสงคอ่ืน
นั้น โดยตัวมันเองแลวดูจะเปนเรื่องยากที่จะพบวาความจริงแหงคดี จะถูกเปดเผยออกมาอยางไร ใน
เมื่อคูความฝายหนึ่งอาจปกปดความจริงบางอยางที่เห็นวาหากความจริงนั้นไดถูกเปดเผยออกไป
แลว อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกคดีของคนได การดําเนินคดีอาญาแบบตอสูนี้จึงไมอาจที่จะ
หวังไดวาจะเปนหนทางที่จะนํามาซึ่งความจริงแหงคดี 
   แนวคิดในเรื่องความยุติธรรมของประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบ
ตอสูจึงมิใชอยูที่การคนหาวาเรื่องที่เกิดขึ้นแทจริงแลวเปนอยางไร ประเทศที่ใชระบบการดําเนิน
คดีอาญาแบบตอสูไดสรางหลักเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาขึ้นมาเพื่อเปนหลักประกันเสริมใหแก
คูความนั้นคือ หลักแหงความยุติธรรม (The Principle of Fairness) โดยเห็นวาวิถีทางที่ดีที่สุด 
ที่สามารถกระทําไดคือ อยางนอยที่สุดในการพิจารณาคดีนั้นจะตองใหความเปนธรรมทั้งแกฝายรัฐ
และฝายผูถูกกลาวหา 
   สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม (The Right to Fair Trial) ไดมีการ
ใหความหมายไปตางๆ ทัศนะกัน เชน บางทัศนะก็เห็นวาสาระของสิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
อยางเปนธรรมนั้น หมายความวา ผูถูกกลาวหาจะตองมีเวลาพอสมควรและไดรับความสะดวกใน
การตอสูคดีซ่ึงความสะดวกในการตอสูคดีนั้นอยางนอยที่สุดจะตองทัดเทียมกับฝายอัยการ...อีกบาง
ทัศนะก็เห็นวา การพิจารณาที่เปนธรรมนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรัฐไมหาประโยชนเอาจากผูถูก

                                                           
12  ยุทธนา  เพียรเวช.  (2531, 7 สิงหาคม).  “ ความจําเปนในการมีทนายความในคดีอาญา ” 

 รพีรําลึก 2531 ครบรอบ 20 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะนิติศาสตร.  หนา 99 -103. 
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กลาวหาและมาตรการปองกันการหาประโยชนเอาจากผูถูกกลาวหาที่ดีที่สุดก็ไดแก การใหสิทธิ 
อันเปนหลักประกันบางประการแกผูถูกกลาวหา เชน เอกสิทธิ์ที่ไมใหการปรักปรําตนเอง (Privilege 
against self-incrimination)สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยคณะลูกขุนที่มีความเปนกลาง(The Right 
to an Impartial Jury)  
   ปญหาเรื่องความจําเปนในการมีทนายความของประเทศที่ใชระบบการดําเนิน
คดีอาญาแบบตอสูนี้ไดมีความแตกตางกันในรายละเอียดอยูบางประการ บางประเทศถือวาการที่ผู
ถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากทนายความนั้นเปนเรื่องของหลักความเปนธรรม 
เชน สหรัฐอเมริกา ถือวาสิทธิในการมีทนายความนั้นเปนสิ่งที่จําเปนอันจะขาดเสียไปมิได เนื่องจาก
สิทธิดังกลาวนี้สรางความเปนธรรมใหแกการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามระบบตอสู 
ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกาไดกลาววาสิทธิที่ผูถูกกลาวหาจะมีทนายความชวยเหลือนับเปนสิทธิอัน
สําคัญขั้นพื้นฐานสําหรับการพิจารณาที่เปนธรรม โดยพิจารณาวาเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีอาญา
เพื่อปกปองประโยชนมหาชนไวนั้นรัฐไดวาจางนักกฎหมายเพื่อทําหนาที่ฟองคดีอาญาแทนรัฐ และ
ผู ถูกกลาวหาที่มี เงินมากพอก็มีสิทธิที่จะจางนักกฎหมายเพื่อทําหนาที่ตอสูคดีแทนตนได
เชนเดียวกัน การที่ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากทนายความยอมจะชวยทําให
การพิจารณาคดีเกิดความเปนธรรมขึ้น อยางไรก็ดี อุดมคติอันเลิศนี้ ยอมมิอาจเปนจริงไดถาผูถูก
กลาวหาเปนคนยากจนไมสามารถจะมีอํานาจทางการเงินจางทนายความใหตนเองได ดังนั้นหากจะ
ทําใหแนวความคิดเกี่ยวกับหลักความเปนธรรมสัมฤทธ์ิผลไดในทุกกรณีแลวก็เปนหนาที่ของ
ภาครัฐที่จะตองตั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหาที่เปนคนยากจนเหลานั้น  
   สิทธิการมีทนายความในคดีอาญาของสหรัฐอเมริกานี้เปนเพียงสิทธิประการ
หนึ่งของผู ถูกกลาวหาเทานั้นผู ถูกกลาวหาจึงสามารถที่จะสละสิทธิการมีทนายความนี้ได 
เชนเดียวกันการสละสิทธิอ่ืนๆ บางประการที่ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ เชน การสละสิทธิ
ที่จะไดรับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน การสละสิทธิจากเอกสิทธิ์ที่ไมใหการปรักปรําตนเอง เปน
ตน ทั้งนี้เปนไปตามหลักแหงการสละสิทธิและถาผูถูกกลาวหาสละสิทธิในการมีทนายความแลวก็
ไมถือวาทําใหการพิจารณาคดีเสียความเปนธรรมไปแตอยางใด 
   สําหรับประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสูประเทศอื่นๆ เชน 
ประเทศอังกฤษ ถือวาการที่ผูถูกกลาวหาจะรองขอใหศาลตั้งทนายความใหนี้ มิไดเปนเรื่องของสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาแตอยางใด หากแตเปนเรื่องการใหความสงเคราะหทางกฎหมาย (Legal aid)  
เทานั้นเอง ผูถูกกลาวหาที่ประสงคจะขอความสงเคราะหดังกลาวจะตองแสดงความจํานงโดยทํา
เปนคําขอยื่นตอศาล สวนการจะใหความสงเคราะหหรือไมนั้นเปนเรื่องดุลพินิจของศาล (Legal aid 
is a matter of discretion with the court, not a matter of right) แตก็มีบางกรณีที่กําหนดใหศาลตอง
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ตั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหาเมื่อผูถูกกลาวหารองขอ เชน กรณีที่ผูถูกกลาวหาถูกพิจารณาใน
ความผิดฐานฆาคนตาย กรณีที่พนักงานอัยการไดขออุทธรณตอศาลสูง (House of Lord) เปนตน ใน
ประเทศสกอตแลนดนั้น การที่ศาลจะตองทนายความใหแกผูถูกกลาวหาก็เปนเรื่องของการใหความ
สงเคราะหเชนเดียวกันกับประเทศอังกฤษ   
 2.2.1.2  ความจําเปนในการมีทนายความกับแนวคิดเรื่องความยุติธรรมในประเทศที่มิได
ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสู13 
   ในประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปนั้นมีวิธีพิจารณาคดีอาญาตามระบบไมตอสู (Non-
Adversary System) ซ่ึงตามระบบการดําเนินคดีอาญาแบบไมตอสูนี้ มีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมที่
แตกตางไปจากประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสู (Adversary System) โดยเห็นวา
จุดมุงหมายสําคัญของการดําเนินคดีอาญาก็คือ การพยายามคนหาความจริงแหงคดี (The Discovery 
of the Truth) ใหจงได ดังนั้นองคกรทุกฝายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงตองรวมมือและ
ชวยเหลือกันในการทําใหความมุงหมายดังกลาวนั้นเปนผลในชั้นพิจารณานั้นศาลจะเปนผูทําหนาที่
เปนผูนําในการคนหาความจริงโดยมีอัยการและทนายความเปนผูคอยใหความชวยเหลือ โดยทฤษฎี
แลวในประเทศที่ใชระบบการดําเนินคดีแบบไมตอสูนี้ ถือวาการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูก
กลาวหาในคดีอาญานั้นมิใชเพียงแตเปนหนาที่ของทนายความโดยเฉพาะเทานั้น หากแตหนาที่ใน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ฝายรัฐนี้วา “ การตอสูโดยเนื้อหาคดี” 
(Materials Verteidgung) แตเนื่องจากการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐแต
เพียงอยางเดียวนั้น ไมเพียงพอที่จะคุมครองประโยชนสวนเอกชนของผูถูกกลาวหาไดอยางสมบูรณ 
ทั้งนี้เพราะนอกจากผูถูกกลาวหาจะเปนบุคคลที่ขาดความรูและประสบการณในการดําเนินคดีอาญา
แลว เขายังมีสภาพทางจิตใจที่ตกต่ําลงอันเปนผลมาจากการที่เขาตองตกเปนผูตองสงสัยวาเปน
ผูกระทําความผิดอีกดวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่เขาจะตองมีทนายความคอยใหความชวยเหลือ
ในการตอสูคดีซ่ึงเรียกการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาโดยทนายความนี้วา “การตอสูคดี
โดยรูปแบบ” (Formal Verteidgung) 
   ประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปหลายประเทศไดบังคับวา ในชั้นพิจารณานั้นจําเลย
จะตองมีทนายความชวยเหลือในการตอสูคดีเสมอ(ตัวอยางเชน อิตาลีและสเปน เปนตน) แตบาง
ประเทศก็มิไดบังคับถึงขนาดนั้น หากแตบังคับเพียงคดีอาญาบางคดีที่เห็นวามีความรายแรงแหงคดี
เปนพิเศษกวาคดีธรรมดาอื่นๆ เทานั้นที่ผูถูกกลาวหาจะตองมีทนายความชวยเหลือ เชน ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 140 ไดกําหนดกรณีที่บังคับใหผูถูกกลาวหาจะตอง

                                                           
13  แหลงเดิม.    
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มีทนายความชวยเหลือไว 8 กรณี ซ่ึงทั้ง 8 กรณีนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความเยอรมันไมอนุญาตให 
ผูถูกกลาวหาสละสิทธิในการมีทนายความชวยเหลือ(ซ่ึงตางกับสิทธิการมีทนายความของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศฮอลแลนดที่ผูถูกกลาวหาสามารถจะสละเสียได) ในประเทศที่ใชระบบ
การดําเนินคดีแบบไมตอสูประเทศอื่นที่ไมไดอยูในภาคพื้นทวีปยุโรป เชนประเทศญี่ปุนก็มี
บทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แสดงถึงความสําคัญทางคดีเปนพิเศษทํานอง
เดียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศภาคพื้นยุโรป 
   อนึ่ง ระบบการแตงทั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหาในคดีที่กฎหมายบังคับให 
ผูถูกกลาวหาตองมีทนายความชวยเหลือนั้นก็แตกตางกันไปในแตละประเทศ กลาวคือ ในบาง
ประเทศก็เปนหนาที่ของเนติบัณฑิตยสภาที่จะเปนผูแตงตั้งให ตัวอยางเชน ประเทศออสเตรเลีย บาง
ประเทศก็เปนหนาที่ของศาลที่จะเปนผูแตงตั้งใหตัวอยางเชน ประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส สวีเดน 
เหลานี้เปนตน    

      2.2.2 หลักการมีทนายความ 
        ในการดําเนินคดีอาญาจะมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักในการดําเนินคดี  
โดยจะบัญญัติไวตั้งแตขั้นตอนในการดําเนินคดี  อํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ รวมถึงสิทธิของ
ผูตองหาหรือจําเลยในการตอสูคดีอาญา  สิทธิการมีทนายความก็ถือเปนสิทธิในการตอสูคดีอาญา
ประการหนึ่ง  ที่ไดนํามาบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อใหมีผลบังคับใชในการ
ดําเนินคดีอาญา  โดยมีหลักการสําคัญดังนี้  
             2.2.2.1 หลักอาวุธเทาเทียมกัน  ( Equality of arms )14 
    ทนายความเปนองคกรอยางหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มี
ความสําคัญอยางมากซึ่งถือวาเปนหลักประกันเพิ่มเติมวา ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับการตอสูคดี
อยางเต็มที่ ทั้งนี้เพราะความสามารถในการตอสูคดีนั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญ หากฝายใดฝายหนึ่ง
มีความออนดอยในเรื่องความสามารถในการตอสูคดีแลวยอมแสดงวาคูกรณีนั้นไมมีความเทาเทียม
กันในการตอสูคดีดังนั้นรัฐจึงตองมอบอาวุธใหกับผูที่ไมมีอาวุธ กลาวคือ15 เมื่อฝายหนึ่งเปนรัฐ 
มีเจาพนักงานซึ่งเปนผูรูทางกฎหมาย ฝายผูถูกกลาวหาซึ่งตามปกติไมรูกฎหมายก็ชอบที่จะมี
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเปนผูที่มีความรูทางกฎหมายคอยชวยเหลือแนะนําเพื่อ
ดําเนินคดีนั้นใหเกิดความเปนธรรมอยางสูงสุด   ในวิธีพิจารณาความอาญาที่การดําเนินคดีอาญามี

                                                           
14  John Wadham and Helen Mountfield.  (1998).  Blackstone’s Guide to the Human Rights Act.  

p.  95.  
15  คณิค  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พิมพคร้ังที่ 7.  หนา 147-155. 
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ลักษณะของการตอสูคดี (Adversary System)16  สิทธิในการมีทนายความเปนเรื่องที่มีความสําคัญ 
โดยมีหลักการที่วาการตอสูคดีอยางแทจริงหรือสองฝาย สองคูตอสูตองเทาเทียมกัน (Two side of 
the adversaries must be equal) เชน การดําเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกา ความจําเปนในการมี
ทนายความยิ่งจะเห็นไดเดนชัดมาก นอกจากนั้นการใหความชวยเหลือทางกฎหมายนั้นก็ยงัใหความ
ชวยเหลือแกผูยากไรอีกดวยซ่ึงเปนหลักประกันอยางหนึ่งแกประชาชนที่จะตองไดรับจากรัฐและ
การชวยเหลือของทนายนั้นก็ยังจะตองมีประสิทธิภาพเชนกัน17 ดังนั้นสําหรับหลักอาวุธเทาเทียมกัน
นั้นนอกจากการมีสิทธิการมีทนายความแลว หากจะใหเกิดความเทาเทียมกันแทจริงแลวยังจะตองมี
ความเทาเทียมกันในเรื่องระบบการจัดใหมีทนายความที่ตองเกิดประสิทธิภาพดวยเชนกันจึงจะถือ
วามีความสมบูรณตามหลักอาวุธเทาเทียมกัน  
            2.2.2.2 หลักการคนหาความจริง ( Inquistionsprinzip )18 
   ในการดําเนินคดีอาญานั้นถือหลักการที่สําคัญนั้นก็คือ หลักการคนหาความจริง
เพราะการพิจารณาคดีอาญาก็เพื่อมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการไดมาซึ่งความจริงแททั้งนี้ 
ก็เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดอยางแทจริงนั้นมาลงโทษตามกฎหมายการพิจารณาเพื่อใหไดความจริง
แทก็เพื่อปองกันการรับโทษแทนผูกระทําผิดซ่ึงเราเรียกกันวา  “เปนแพะรับบาป”  การมีทนายความ
นอกจากจะเพื่อใหคูความมีความสามารถในการตอสูที่ความเทาเทียมกันแลว  นอกจากนี้การมี
ทนายความยังชวยในการคนหาความจริงแทในคดีอีกประการดวย ดังเราจะเห็นไดจากบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ซ่ึงแมวาจําเลยจะใหการรับสารภาพหากมี
อัตราโทษเกินกวา 5 ป19  ก็จะตองตั้งทนายความเพื่อนําสืบพยานหลักฐานประกอบคํารับสภาพ
เสมอจะลงโทษจําเลยทันทีไมได ดังจะเห็นจากบทบัญญัตินี้การคนหาความจริงเปนหนาที่ของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝายจะตองรวมกันเพื่อคนหาความจริงในเกิดขึ้น และ
ทนายความก็เปนองคที่มีความสําคัญในการคนหาความจริงนี้ดวยเชนกัน 
 

                                                           
16  รายงานการเสวนาทางวิชาการ  เร่ืองการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลย : การสราง

ความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย.  จัดโดย เนติบัณฑิตยสภา รวมกับ 
กระทรวงยุติธรรมและโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
หนา 32-36.  

17  ชาติชาย  กริชชาญชัย.  (2529, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “ระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก 
ผูยากจนในประเทศสหรัฐอเมริกา. ”  ดุลพาห,  6,33.  หนา 44-57  

18  คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 63-64.   
19  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176.  
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                 2.2.2.3 หลักฟงความทุกฝาย (audiatur er altera pars) 
   หลักการฟงความทุกฝายเปนหลักที่สําคัญเชนเดียวกันสําหรับเรื่องการตอสูคดี
ทางอาญาเพราะ การเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดใหการตอสูคดีเพื่อเปนการไมฟงความเพียงขาง
เดียวแลวตัดสิน การมีทนายความเปนผูที่จะสื่อสารหรือ ซักถาม ตลอดจนใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายตามที่เปนพฤติการณแหงคดีที่เกิดขึ้น เชน เหตุผูถูกกลาวหากระทําผิด กระทําไปเนื่องจาก
เปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายเปนตน ซ่ึงหากมีทนายเปนผูคอยแนะนําในการตอสูคดี ผูถูก
กลาวหาก็ยอมจะไดรับประโยชนจากการมีทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายนั้น นอกนั้นหลักการ
นี้ยังเปนหลักสําคัญเกี่ยวกับหลักนิติรัฐซ่ึงถือวา การที่เปดโอกาสใหผูตองหาหรือจําเลยไดช้ีแจง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและมีโอกาสตอผูคดีอยางเต็มที่นั้นเปนสิทธิของบุคคลที่ควรจะตองไดรับจากรัฐ 

 2.2.3 บทบาทตามกฎหมายของทนายความ 
         ในการดําเนินคดีอาญาสมัยใหมผูถูกกลาวหามิไดเปนกรรมในคดี แตอยูในฐานะประธาน
ในคดีผูถูกกลาวหามีสิทธิตางๆ 2 ทาง คือ  สิทธิอยางผูรวมในคดีในทางกระทํา ซ่ึงหมายถึง “สิทธิที่
จะอยูรวมกันในการดําเนินคดี”  “สิทธิที่จะใหการแกขอกลาวหา”  และ “สิทธิที่จะมีทนายความ
ชวยเหลือ”  สวนอีกกรณีหนึ่งคือ  สิทธิในฐานะผูรวมคดีในทางอยูเฉย  ซ่ึงหมายถึง  ความอิสระใน
การตัดสินใจของผูถูกกลาวหาและถูกจํากัดมิได  ผูถูกกลาวหาจึงมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการ
อยางไรก็ไดตามสมัครใจ20  
  ดังกลาวมาแลววาสิทธิของผูถูกกลาวหาในทางกระทําที่สําคัญประการหนึ่ง  คือ  สิทธิใน
การที่จะมีทนายความชวยเหลือ  ปญหาจึงมีวา  ผูถูกกลาวหาจําเปนตองมีทนายความชวยเหลือ
เมื่อใด  เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา  คดีอาญามีความรายแรงไมเทากัน  นอกจากนั้นกรณีอาจ
เปนไปไดวาเริ่มแตขั้นตอนแรกของการดําเนินคดี  ผูถูกกลาวหาไดตกมาอยูภายใตอํานาจรัฐแลว  
ความจําเปนที่จะตองมีทนายความชวยเหลือจึงมีอยูทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี  และโดยที่
ทนายความเปนผูรักษาผลประโยชนของผูถูกกลาวหา  และในขณะเดียวกันในการปฏิบัติหนาที่
ทนายความตองมุงความจริงและความยุติธรรม  โดยนัยดังกลาวนี้  ทนายความจึงจะคํานึงถึงเฉพาะ
ประโยชนของลูกความเพียงอยางเดียวไมได  แตจะตองคํานึงถึงประโยชนหรือขอเรียกรองของ
สังคมดวย  นั่นคือ  ความจริงและยุติธรรม   
  ลักษณะดังกลาวนี้  ทนายความและลูกความจึงตางเปนตัวของตัวเองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในคดีอาญา  ซ่ึงแตกตางจากทนายความในคดีแพง  เพราะคดีแพงนั้นเปนเรื่องของประโยชนสวน
ไดสวนเสียของเอกชน  ตัวความจึงมีสิทธิขาดในคดีเหนือทนายความ  แตในคดีอาญานั้น จําเลยหามี

                                                           
20  แหลงเดิม.  หนา 358. 
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สิทธิขาดในคดีเหนือทนายความไม  ฐานะของทนายความในคดีอาญาจึงถือเปนองคกรหนึ่งใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่ที่จะตองจรรโลงระบบความยุติธรรม ทางอาญามิใหเสียไป21 ดังนั้น
จึงมีความจําเปนอยูเองที่ศาลควรจะตองตั้งทนายความใหจําเลยในคดีอาญา  มิใชเพื่อชวยเหลือจาํเลย
ใหพนความผิด  แตเพื่อใหเกิดความยุติธรรมของสังคม  ดังนั้นการเสนอขอเท็จจริงของทนายจําเลย  
จึงเปนผลตอเนื่องจากการคนหาขอเท็จจริงของทนายความกอนที่จะมีการสืบพยานในคดี และไมใช
เปนขั้นตอนที่ทนายความจะมีหนาที่คนหาขอเท็จจริงไดโดยลําพังอีกตอไป แตตองรวมมือกับ
องคกรทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมกันคนหาขอเท็จจริงดวยพยานหลักฐานทั้งหมดที่อยูในความ
ครอบครองของคูความในคดี  และการเสนอขอเท็จจริงตอศาลในขั้นพิจารณาเปนขั้นตอนสุดทาย
ของการคนหาขอเท็จจริงของทนายความเพื่อใหไดความจริงโดยการพิจารณาคดีของศาลกอนมีคํา
พิพากษาคดีในที่สุด 
  2.2.2.1 บทบาททนายความในชั้นกอนพิจารณา 
   ทนายความจะเขามามีบทบาทในการชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยในชวงกอนจะ
มีการพิจารณาคดี  โดยเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําในการตอบคําถามพรอมทั้งปกปองคุมครองสิทธิ
ของผูตองหา แตจะตอบคําถามแทนไมไดเพราะทนายความไมไดตกเปนผูตองหาเสียเอง  จึงมี
หนาที่เพียงใหคําปรึกษาขอกฎหมายในการตอสูคดีเทานั้น  บทบาทที่สําคัญในชั้นนี้คือ ในการ
สอบถามขอเท็จจริงจากลูกความเพื่อใหไดทราบถึงฐานะในทางคดีทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายใน
เร่ืองที่กลาวหาโอกาสนําพยานหลักฐานและหนทางที่จะพิสูจนดวยพยานหลักฐานนั้น  และ
ขอเสนอแนะอยางอื่นที่เปนประโยชน  ซ่ึงอาจรวมถึงการยอมความกับผูเสียหาย  จะเห็นไดวา
บทบาทของทนายความในชวงนี้  จะเปนการเตรียมคดี  และคอยคุมครองสิทธิของผูตองหาไมใหถูก
ละเมิดสิทธิในการดําเนินคดี  บทบาทของทนายความในชั้นกอนการพิจารณาคดีนี้  นอกจากนั้นใน
ช้ันนี้ยัง  ทนายความมีบทบาทในการกําหนดวันพิจารณาคดีและลักษณะกระบวนพิจารณา กลาวคือ  
ในการที่ศาลจะนัดพิจารณาคดีนั้น  ศาลจะตองฟงทนายความตามสมควร  ตัวอยางเชน ลักษณะ
กระบวนการพิจารณาอาจเกิดจากการกระตุนของทนายความได  เชน การขอใหศาลเดินเผชิญสืบที่
เกิดเหตุ  เปนตน จะเห็นไดวาทนายความทําหนาที่เปนผูควบคุมการพิจารณาคดีของศาลดวย  
นอกจากนี้ทนายความยังทําหนาที่เปนผูแสวงหาขอเท็จจริงที่เปนประโยชนและหนาที่เปนผูแถลง
ขอเท็จจริงที่เปนประโยชน 
 
 
  

                                                           
21  แหลงเดิม.  หนา 362. 
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 2.2.2.2 บทบาททนายความในชั้นพิจารณา 
     การดําเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของศาล  โจทกมีภาระพิสูจนความผิดของ
จําเลยจนกวาจะสิ้นสงสัยในทุกองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว  หากโจทกไมมี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดของจําเลยตามขอกลาวหานั้น  จําเลยจะไดรับการปลอย
ตัวในที่สุด  ภาระการพิสูจนมักจะเปนหนาที่ของโจทกตลอดเวลาในการดําเนินคดี 
     อยางไรก็ตาม  การที่จําเลยจะตองมีหนาที่แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันขอ
ตอสูตามที่ใหไว  ก็ไมทําใหจําเลยตองมีภาระพิสูจนในคดีแทนโจทก  นอกจากนี้จําเลยก็มิอาจอยูนิ่ง
เฉยในการดําเนินคดี  ทนายความจําเลยตองมีหนาที่หาพยานหลักฐานมายืนยันขอตอสูของตนเอง
และพิสูจนหักลางพยานโจทกจนเปนที่พอใจตอศาลและใหเกิดความสงสัยในพยานของฝายโจทก22  
บทบาทหนาที่ดังกลาวจึงตกเปนภาระของทนายจําเลย  โดยทนายจําเลยจะมีบทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินคดีอาญาสามประการ  ไดแก  การใหความจริงตอศาล  การงดที่จะไมกลาวถึงขอเท็จจริงใดๆ 
และการแถลงเพื่อประโยชนลูกความ 
   1) การใหความจริงตอศาล  ผูตองหาจะถูกฟองเปนจําเลยหรือไมขึ้นอยูกับการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ในคดี  การสอบสวนเปนการ
รวบรวมพยานหลักฐานในคดีทุกอยาง  ไมวาพยานหลักฐานนั้นจะเปนของฝายผูเสียหายหรือ
ผูตองหาก็ตาม  แตในความเปนจริงพนักงานสอบสวนมักจะรวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพื่อ
พิจารณาวาพอมีมูลดําเนินคดีหรือไมเปนหลัก  การสอบสวนจึงมุงที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่
เนนหนักในทางที่เปนโทษตอผูตองหาประกอบกับขอบังคับกระทรวงมหาดไทย  ที่ 1/2498 วาดวย
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เลม 1 ลักษณะที่ 8 ขอ 25423  กําหนดไววาผูสอบสวนจําเปนตอง
สอบสวนพยาน ผูตองหาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเหลานั้นมาลงโทษผูกระทําผิด  ฉะนั้น  
ขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนจึงมักจะเปนผลรายตอผูตองหา และโจทกก็จะนําขอเท็จจริงเหลานี้
เขาสืบพิสูจนความผิดของจําเลยในชั้นศาลดวย  หรือในบางครั้งพนักงานสอบสวนอาจสอบสวน
ขอเท็จจริงที่เปนคุณของฝายผูตองหาไว  แตในขั้นพิจารณาของศาลโจทกมักจะไมนําพยานเหลานี้
เขาสืบตอศาล  ทนายจําเลยจึงตองมีหนาที่คนหาขอเท็จจริงเหลานี้รวมถึงขอเท็จจริงตางๆ ในคดีที่
เกิดขึ้น  โดยอาจไดมาจากการสอบถามจําเลยและการสืบแสวงหาของทนายจําเลยแลวนํามาให
ความจริงตอศาล  ขอเท็จจริงตางๆ ในคดีที่เกิดขึ้น  โดยอาจไดมาจากการสอบถามจําเลยและการ 
 
                                                           

22  ไมตรี  วงขจรศิลป.  (2535).  ขอจํากัดการคนหาความจริงของทนายในคดีอาญา.  หนา 19-23. 
23  ขอบังคับนี้ยังคงใชกับพนักงานสอบสวน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดตามพระราชกฤษฎีกาโอน 

กรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทย  ไปจัดต้ังเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พ.ศ. 2541. 
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สืบเสาะแสวงหาของทนายจําเลยและหักลางพยานโจทกใหศาลสงสัยในกรณีที่จําเลยเปนผูกระทํา
ผิด  ขอเท็จจริงที่เปนคุณแกจําเลยเกี่ยวกับประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  
ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพและสิ่งแวดลอมของจําเลยหรือสภาพแหงความผิด  คุณความดีที่เคย
ประกอบไวหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่แสดงไวไดวาเปนเหตุแหงความปรานีไดแลว  ทนายจําเลยจะ
เสนอใหความจริงตางๆ นี้ตอศาลเพื่อจะไดนําไปประกอบการพิจารณาลงโทษในทางที่เปนคุณแก
จําเลยได  การใหความจริงตอศาลนั้นทนายจําเลยจะกระทําไดโดยการเสนอเปนพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดี  และการซักคานพยานโจทก  
   2) การงดที่จะไมกลาวถึงขอเท็จจริงใดๆ การคนหาความจริงในคดีอาญามีอยู 2 
ระบบ  การคนหาความจริงในระบบกลาววา  กับการคนหาความจริงในระบบไตสวน   ประเทศไทย
ใชวิธีคนหาความจริงระบบผสม  โดยใชระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยคูความมีหนาที่นําสืบ
พยานหลักฐานเพื่อยืนยันส่ิงที่ตนกลาวหาหรือโตแยง  ขณะเดียวกันศาลก็มีอํานาจที่จะแสวงหา 
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดเอง24 ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 228 ก็ใหอํานาจศาล
ไวสําหรับการคนหาความจริงของทนายจําเลยในชั้นพิจารณาคดีจะกระทําโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
หลักการของการตอสูคดี (Fighter  Theory) ขอเท็จจริงที่นําเสนอตอศาลจึงเปนไปในแนวทาง
ปองกันจําเลยจากขอกลาวหา  การดําเนินคดีอาญาอาจสงผลใหจําเลยตองสูญเสียชีวิต  เสรีภาพ  
และทรัพยสินตามแตระวางโทษที่กฎหมายบัญญัติไว  ทนายจําเลยจึงตองทําความเขาใจขอเท็จจริง
ตางๆ วาขอเท็จจริงใดควรคาแกการนําเสนอเปนพยานหลักฐาน  ขอเท็จจริงใดควรงดที่จะไม
กลาวถึง การที่ทนายจําเลยงดที่จะไมกลาวถึงขอเท็จจริงใดๆ ดังกลาว  แมเปนไปตามหลักการตอสู
คดี  แตก็ไมขัดสิทธิโจทกและศาลในการคนหาความจริงนั้นแตอยางใด 
   3) การแถลงเพื่อประโยชนลูกความ  ประโยชนที่พึงประสงคที่สุดของจําเลย
ไดแกการพนมลทินเปนผูบริสุทธิ์จากขอกลาวหา  การจะพนขอกลาวหาหรือไมยอมขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงแหงคดีและขอกฎหมาย  ขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ทนาย
จําเลยพึงตองแถลงตอศาลอันเปนการแถลงเพื่อประโยชนลูกความประการหนึ่ง    และอีกประการ
หนึ่งเปนการแถลงเพื่อปกปองสิทธิของจําเลยในคดีอาญาใหไดรับความกระทบกระเทือนตอความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ช่ือเสียงนอยที่สุด  และนอกจากนี้การแถลงเพื่อประโยชนลูกความ
ยังมีอีกหลายประการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความดังเชน  การแถลงรองขอใหปลอยตัว
จําเลยชั่วคราว  การแถลงคัดคานเร่ืองพยานคู เปนตน  การแถลงดังกลาวจําเลยเองยากที่จะรูและ

                                                           
24  อุดม  รัฐอมฤต.  (2539, มิถุนายน).  “ผลของขอสันนิษฐานตามกฎหมายตอการกําหนดหนาที่ 

นําสืบในคดีอาญา.”  วารสารนิติศาสตร, 25, 2.  หนา 317. 
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กระทําได  ทนายจึงมีหนาที่กระทําแทนซึ่งอาจแถลงดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรโดยทําเปน
คํารองหรือคําแถลงแลวแตกรณีเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลตอไป 
    บทบาทหนาที่ของทนายจําเลยทั้งสามประการขางตนเปนบทบาทหนาที่หลัก
ในการดําเนินคดีหนาที่อ่ืนๆ ที่สําคัญ  เชน  การเตรียมคดี  การนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล  หรือ
การซักถามพยานก็เปนวิธีปฏิบัติที่แตกเปนหนาที่ปลีกยอยจากหนาที่หลักทั้งสามประการนั้นเอง  
หนาที่ทั้งสามประการนี้หากพิจารณาไปแลวจะเห็นไดวามีเนื้อหาขัดกันอยู  ในขณะที่ทนายจําเลยมี
หนาที่ที่จะงดไมกลาวถึงขอเท็จจริงใดซึ่งแนนอนวาขอเท็จจริงดังกลาวยอมเปนผลเสียแกจําเลย แต
อีกประการหนึ่งทนายจําเลยก็ตองใหความจริงตอศาล  ศิลปะการเปนทนายจึงยากที่จุดนี้  กลาวคือ  
ทําอยางไรจึงจะใหหนาที่ทั้งสามประการมีความเชื่อมโยงสอดคลองตองกัน  นั่นหมายความวา  
ทนายจําเลยตองพยายามอยางที่สุดที่จะแถลงเพื่อประโยชนลูกความโดยไมมีการกลาวเท็จ  และไม
ผิดหนาที่ที่จะงดไมกลาวถึงขอเท็จจริงใดๆ ที่เปนผลเสียแกลูกความของตน25  
    บทบาทในการพิจารณาคดี  เปนบทบาทของทนายความที่เปนองคกรใน
กระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เปนตัวแทนของจําเลย  เพื่อการเพื่อสูคดีโดยนําเสนอพยานหลกัฐาน
ตางๆ ที่เปนประโยชนในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของจําเลย  เพื่อทําใหศาลเห็นวาพยานหลักฐาน
ของพนักงานอัยการไมเพียงพอที่จะรับฟงและลงโทษจําเลยได  นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการซัก
คานพยานหลักฐานของพนักงานอัยการที่เปนโจทก  เพื่อทําลายน้ําหนักของพยานหลักฐานใหออน
ลงหรือขาดความเชื่อถือ  ในบางครั้งทนายความอาจใชเทคนิคในการดําเนินคดี  เพื่อใหศาลเห็นวามี
การดําเนินคดีโดยมิชอบ  ไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาได  อันเปนหลักประกันวาจําเลยจะ
ไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม  โดยมีทนายความเปนตัวแทนที่คอยรักษาผลประโยชนและ
คัดคานการพิจารณาที่ไมชอบ  
    ดังนั้น  จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา  วิธีการคนหาความจริงตามระบบกลาวหา  
สิทธิการมีทนายความของผูตองหาหรือจําเลยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เพราะทนายความมี
บทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือตอสูคดีดําเนินคดีทั้งในชั้นกอนพิจารณาคดี  และในชั้น
พิจารณาคดีของศาล ประกอบกับการคนหาความจริงตามระบบกลาวหาเปนการตอสูระหวางคูความ  
โดยอาศัยกฎเกณฑในการนําสืบพยานหลักฐาน  และมีขั้นตอนตางๆ ที่ซับซอน ทนายความที่มี
ความรูและความชํานาญจะสามารถดําเนินการตอสูคดีอาญาไดถูกตอง 

 

 

 

                                                           
25  คณิต  ณ  นคร ก เลมเดิม.  หนา 364. 
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2.3 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
        ตนกําเนิดของแนวคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเริ่มมาจากสิทธิของประชาชนอันเปนสิทธิ
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  ซ่ึงตองการใหบุคคลมีสิทธิที่จะไดรับจากรัฐในฐานะที่เขาเปนมนุษยอยาง
เทาเทียมกันและดวยความจําเปนของสังคม  จึงตองมีพื้นฐานของระเบียบที่จะอยูรวมกันโดยสงบ
เรียบรอยในสังคม  โดยมีกระบวนการคุมครองสิทธิ  เพื่อใหการตอสูคดีเปนไปอยางเทาเทียมกันไม
กระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล  

 2.3.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (The Universal Declaration of Human Right) 
  หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ผูนําประเทศตางๆ ไดรวมกันกอตั้งองคการ
สหประชาชาติขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ  คือ  การใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน  เพื่อท่ีจะให
มนุษยดํารงตนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  จึงไดจัดทํากฎบัตรสหประชาชาติเพื่อวาง
มาตรฐานสากลสําหรับสิทธิตางๆ ซ่ึงถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย  หรือเรียกวา  สิทธิ
มนุษยชน  และมีบทบัญญัติใหจัดทําเอกสารรับรองสิทธิของบุคคลอยางเปนทางการขึ้น26 โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (The  United  Nations  Commission  on  Human  Rights)  ไดจัดทําราง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ  ค.ศ.  1948  (Universal  Declaration  of  
Human  Rights)  โดยถือวาสิทธิมนุษยชนเปนหลักประกันที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษยที่บรรดา
ประเทศสมาชิกสมัชชาแหงองคการสหประชาชาติไดมีมติและประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  ค.ศ.  1948 (พ.ศ. 2491) รวม 30 ขอ  โดยมีเจตนารมณบัญญัติเพื่อ
รองรับสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย  และเพื่อพัฒนาบรรดามาตรการและกลไกทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  เพื่อใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนไดดําเนินไปอยางมีระบบในมาตรฐาน
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน  โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเช้ือชาติ สัญชาติ  เพศ  ผิว  ภาษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  หรือสิทธิทางการเมืองการปกครอง   
  นอกจากนี้  ในขอ 7 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดบัญญัติไววา มนุษยมี
ความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงรัฐจะตองรับรองและคุมครอง (Equality  before  
the  law)  เพราะรัฐซ่ึงเปนองคกรบริหารประเทศจําตองเปนผูประสิทธิประสาทความยุติธรรมนี้
ใหแกประชาชนที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  เพื่อใหประชาชนไดรับความเสมอภาคในการตอสูคดี
ตามสิทธิในหลักประชาธิปไตย  ดังนั้น  สิทธิในการมีทนายความโดยรัฐจัดหาใหในคดีอาญาจึงมี
ความสําคัญมากตอความเสมอภาคในการตอสูคดีของประชาชน  เพราะตราบใดที่ยังไมมีเครื่องมือที่
สามารถแบงแยกผูบริสุทธ์ิออกจากผูกระทําผิด  การมีทนายความชวยเหลือในคดีอาญาก็เปน

                                                           
26  กุลพล  พลวัน.  (2518).  “วันสิทธิมนุษยชน.”  บทบัณฑิตย, 32.  หนา 619.  
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ส่ิงจําเปนที่ไมอาจขาดได  เพราะนอกจากทนายความจะชวยใหจําเลยมีโอกาสตอสูคดีเพื่อพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตนไดเต็มที่แลว  ทนายความยังมีสวนชวยรัฐอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาให
เปนไปอยางถูกตองและเที่ยงธรรมอีกดวย  นอกจากนั้น  สิทธิการมีทนายความถือไดวาเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับตอสูคดี  ดังปรากฏในขอ 11  (1)  แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่
บัญญัติไววา  ทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมาย  ในการพิจารณาเปดเผย  ซ่ึงตนไดรับ
หลักประกันบรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี  

      2.3.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covent 
on Civil and Political Rights)  
  เปนสิทธิตามธรรมชาติที่ไดรับการยอมรับโดยรัฐตองใหความเคารพในสิทธิดังกลาวของ
บุคคล  โดยถือเปนสิทธิในทางลบ  กลาวคือ  จํากัดอํานาจของรัฐมิใหกระทําการใดๆ แกพลเมือง
ตามอําเภอใจ27 เชน  สิทธิในชีวิตรางกาย  สิทธิในทรัพยสิน  รวมทั้งสิทธิของผูตองหาและจําเลยใน
คดีอาญา  สิทธิการมีทนายความถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตอสูคดีตามขอ 14 วรรคสาม (ง)  ของ
กติกาฉบับนี้28  ซ่ึงบัญญัติวา  “บุคคลจะตองไดรับการพิจารณาคดีตอหนาบุคคลนั้น และมีสิทธิที่จะ
ตอสูคดีอยางเต็มที่ดวยตนเอง หรือดวยความชวยเหลือทางกฎหมายของทนายความ  สิทธิที่บุคคล
จะไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิในการมีทนายความ ในกรณีที่ผูนั้นไมมีทนายความก็พึงไดรับการ
จัดทนายความใหตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมโดยที่ผูนั้นไมตองเสียคาใชจาย”   
สําหรับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง ประเทศไทยไดใหภาคยานุวัติ  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539  และมีผลเมื่อใชบังคับ วันที่ 29  มกราคม 2540   
  อยางไรก็ตาม  เมื่อไดศึกษาถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง  แลวจะเห็นไดวา  สิทธิการมีทนายความของผูตองหา
และจําเลย ซ่ึงมีลักษณะเปนขอบังคับใหรัฐกระทําการอันเปนเรื่องในทางบวกหรือเรียกวา ใน
ทางปฏิฐาน (Positive)29 สิทธิมนุษยชนประเภทนี้เปนเรื่องที่ราษฎรไมอาจใชสิทธิไดเอง แตตอง
อาศัยความชวยเหลือจากรัฐเปนสําคัญ  เชน  สิทธิที่จะไดรับทนายความโดยศาลตั้งให   

                                                           
27  แหลงเดิม.  หนา 620. 
28  ชาติ ชัยเดชสุริยะ.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 14-15.  
29  คมสัน  กันหาเรียง.  (2538).  การมีทนายความในคดีอาญา.   หนา 11–17.  
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  ดวยเหตุนี้  สิทธิในการมีทนายความโดยรัฐจัดหาใหในคดีอาญาจึงเปนสิทธิที่ไดรับการ
ยอมรับกันทั่วไป  ทั้งในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ Common  Law  และในประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายแบบ  Civil  Law  และเปนหลักซึ่งไดรับการยอมรับในกฎหมายระหวางประเทศ 
อีกดวย   

 
2.4 หลักการสากลเพื่อคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 
 สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดลงมติเห็นชอบในปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็กแหง
สหประชาชาติ เมื่อป พ.ศ.2503 ซ่ึงรับรองสิทธิมนุษยชนของเด็กไวหลายดานดวยกัน โดย
สหประชาชาติไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกยอมรับนับถือสิทธิเด็กตามปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็กมา
โดยตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อใหการคุมครองสิทธิเด็กเปนไปอยางกวางขวางทั่วถึงทุกประเทศในโลก แต
อยางไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศแลวปฏิญญาเปนเพียงคําประกาศหรือหลักการ
ทั่วไป จึงไมกอใหเกิดพันธกรณีทางกฎหมายแกบรรดารัฐทั้งหลายที่รวมกันลงมติรับรองใหมีการ
ประกาศใช คงเปนเพียงความผูกพันดานจริยธรรมในทางการเมืองระหวางประเทศ 
 จากเหตุผลดังกลาวนั้นทําใหองคการสหประชาชาติโดยเฉพาะองคการกองทุนเพื่อเด็ก
แหงสหประชาชาติ (UNICEF : United Nations Children’s Fund ) ไดเพียรพยายามรางอนุสัญญา 
วาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child ) เพื่อใหมีผลบังคับใชแกรัฐที่ใหการรับรอง
อยางจริงจัง อนุสัญญาดังกลาวรางเสร็จในป พ.ศ. 2529 และมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กันยายน 253430 
 สําหรับประเทศไทยไดลงนามในภาคยานุวัติสารของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
(Convention  on the Rights of the Child) เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ 2535 และเขาเปนสมาชิกตั้งแต
วันที่ 26 เมษายน 2535 เปนตนมา   โดยตั้งขอสงวน 3 ขอ คือ ขอ 7  เร่ืองสัญชาติ ขอ 22 เร่ืองสถานะ
ของผูล้ีภัย และขอ 29  เร่ืองการศึกษา  ตอมาไดยกเลิกขอสงวนขอ 29  เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2540  
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนอนุสัญญาที่บัญญัติถึงสิทธิของเด็กไวครอบคลุมและ
กวางขวางที่สุดที่เคยมีมา โดยไดขยายหลักการของสิทธิเด็กที่มีในปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็กแหง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1959 (United Nations Declaration of the Right of the Child 1959) ออกไปจาก
เดิมที่เคยมีอยูเพียง 10 ขอ  เปน 54  ขอ  ในจํานวนบทบัญญัติใหมมีถึง 41 ขอ ที่ระบุเกี่ยวของถึงสทิธิ
โดยเฉพาะของเด็กครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวกับชีวิตของเด็ก  ถือเปนหลักการบทบัญญัติหรือ
เอกสารที่สําคัญในทางทฤษฎีและปฏิบัติสําหรับการคุมครองสิทธิเด็ก ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญ
ทั้งหมดในอนุสัญญาได 4 ประการดังนี้คือ 

                                                           
30  นุชทิพย  ป.บรรจงศิลป.  (2548).  กฎหมายที่เด็กควรรู.  หนา 5-6. 
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 1. สิทธิในการอยูรอด  (Survival rights) เปนสิทธิขั้นมูลฐานในอันที่จะมีชีวิตรอดอยู
เพื่อเติมโตเปนผูใหญที่มีคุณคาตอไปในอนาคต โดยควรไดรับอาหารที่มีคุณคาและเพียงพอ มีบาน
อยูอาศัยและมีการสาธารณสุขที่ดี 
 2.  สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง (Protection  rights) เปนสิทธิที่จะไดรับการ
ปกปองคุมครองจากการกระทําที่ทารุณกรรม ทั้งทางรางกาย จิตใจ การแสวงหาผลประโยชนที่ไม
ชอบ การไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมาย สิทธิที่จะไดรับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีถูก
กลาวหาและการพิจารณาคดี 
 3. สิทธิในการพัฒนา ( Development rights ) เปนสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาตาม
ขั้นตอนในดานการศึกษา พัฒนาการ การเขาถึงขอมูลขาวสาร  กิจกรรมตางๆ ทางวัฒนธรรมสิทธิที่
จะคิดพัฒนาดานสติปญญา 
 4.  สิทธิในการมีสวนรวม (Participation  Rights) เชน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเสรีในทุกๆ เร่ืองที่มีผลกระทบตอตน สิทธิในการแสดงออก  สิทธิในการไดรับหรือ
ถายทอดขอมูลขาวสาร  

จากขอกําหนดในอนุสัญญาที่กําหนดไวใหกับเด็กทั่วโลก  ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดวย
นั้นจะไดรับผลสําเร็จและเปนไปตามขอกําหนดได  จึงจําเปนที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและที่มี
อํานาจตองรวมมือกัน  ซ่ึงประเทศไทยเองไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ (National  Youth  Bureau)  เพื่อชวยเหลือเด็กใหตรงตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
นอกจากนี้ยังมีหลายหนวยงานที่มีสวนชวยกําหนดมาตรการและออกกฎหมายมาใชบังคับ  เชน  
การจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทดานสิทธิ
มนุษยชนเพื่อชวยกําหนดมาตรการและออกกฎหมายเพื่อกําหนดสิทธิใหกับเด็กทั่วไปที่ทุกคนควร
ไดรับ  สําหรับความหมายของคําวา “เด็ก” ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กนั้น หมายถึง มนุษยทุกคน
ที่อายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็ก
นั้นซึ่งผูเขียนจะไดกลาวสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของเด็กเกี่ยวกับสิทธิในทางกระบวนการยุติธรรม
ดังนี้   

 2.4.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  (Convention On The Rights of  The  Child)   
  ปรัชญาสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในสวนที่ เกี่ยวกับการที่ เด็กกระทําผิด
กฎหมายก็คือ  การยืนยันหลักการใหแนใจวาเด็กจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม  ถูกตองทั้ง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดและสิ่งที่เด็กกระทําความผิด และเห็นประโยชนสูงสุดของเด็ก
และเยาวชนมาเปนอันดับแรก   เปนหลักการซึ่งกฎหมายของทุกรัฐทุกประเทศจะตองนําไปใชเปน
หลักการพื้นฐานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ   
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   โดยหลักประกันดังกลาวเปนหลักประกันในกระบวนการยุติธรรมระบบสากลที่ทุก
ประเทศอยางนอยที่สุดจะตองคํานึงถึง โดยเฉพาะรัฐภาคีทุกประเทศที่รวมลงนามจะตองใหแกเด็ก
หรือเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพในการที่เด็กหรือเยาวชนจะไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐ  
ดังนั้น  หากรัฐภาคีใดๆ  ไมมีการใหหลักประกันดังกลาวเทากับวา รัฐภาคีนั้นๆ ละเมิดขอบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงอนุสัญญาวาดวยสิทธินี้ผูกพันรัฐภาคีใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีโดยหลักแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศ  อีกทั้งสหประชาชาติยังไดมีคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก (the  Committee on  
the Right of the Child)  ซ่ึงเปนคณะกรรมการระหวางประเทศที่ทําหนาที่ตรวจตราวารัฐภาคี
สมาชิกไดเคารพสิทธิเด็กหรือไม   
 การบัญญัติใหหลักประกันดังกลาวนั้นก็เปนการมุงปกครองคุมครองเด็ก  เพราะเด็ก
หรือเยาวชนมีสิทธิในการที่จะไดรับการปกปองคุมครอง  (protection  rights)  ซ่ึงเปนสิทธิที่เด็ก
หรือเยาวชนจะตองไดรับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีที่ถูกกลาวหาและการพิจารณาคดี  ซ่ึงสิทธิ
ดังกลาวเปนหนึ่งในสิทธิที่อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมุงจะคุมครองสิทธิเด็ก  โดยอนุสัญญานี้ทั้ง  54  
มาตรานั้น  มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมนั้น  ทั้งนี้ก็
เพื่อมีความประสงคที่จะมุงคุมครองผลประโยชนสูงสุดของเด็ก (the  best  interest  of  the  child)  
ซ่ึงเปนสิ่งที่รับภาคีจะตองคํานึงถึงความสําคัญเปนประการแรกนั่นเอง  ดังที่บัญญัติไวในอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็กขอ  3  ที่วา 
 ขอ 3 (1)  ในการกระทําทั้งปวงที่ เกี่ยวกับเด็ก  ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคม
สงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม  หนวยงานฝายบริหาร  หรือองคกรนิติบัญญัติ
ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก 
 จากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ  3  ที่วา  ผลประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนนั้น
เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก ในการที่จะบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กหรือ
เยาวชนไมวากรณีใดๆ  เชน  เกี่ยวกับการรับรองสิทธิเด็ก  การคุมครองสวัสดิภาพ การสงเสริม
สวัสดิการเด็ก  หรือเกี่ยวของกับการพัฒนาทั้งรางกาย  จิตใจ  ศีลธรรม  ความนึกคิดรวมถึงสังคม
ของเด็กหรือเยาวชนดวย 
 คําวา  ประโยชนสูงสุดของเด็ก (the best interest of  the child) หมายถึง สิทธิประโยชน
ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีพึงไดในฐานที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยูภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ใหการรับรองหรือโดยสามัญสํานึกของวิญูชนทั่วไปยอมเห็นไดวาเปนสิทธิประโยชนของเด็ก
ดังนั้น  ในการตรากฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายกําหนดบทลงโทษแกเด็กหรือกฎหมายกําหนดวิธี
ปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิด  จะตองคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ  โดยมีจุดเนนที่การ
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คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  มิใชคุมครองสวัสดิภาพของสังคมโดยมองวาเด็กเปนตัวทําลายสวัสดิภาพ
ของสังคม 
 หลักการที่วา  ประโยชนสูงสุดของเด็ก  (the  best  interest  of  the  child)  นี้  มีที่มาจาก
ปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ  ค.ศ.  1959  (United Nations Declaration of the Right 
of the Child 1959)  ขอ 2  อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวที่ปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ได
นํามาบัญญัติไวนั้นไดมีการขยายทั้งหลักการและการนํามาใชใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นกวาที่ประกาศ
ไวในคําประกาศดังกลาว  แมวาจะมีถอยคําบางคําในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ไมชัดเจนและ
ไมไดเนนย้ําหรือมีน้ําหนักมากนักเกี่ยวกับหลักการในเรื่องประโยชนสูงสุดของเด็กก็ตาม 
 บทบัญญัติในขอ  3  ซ่ึงแปลไดวาในการพิจารณาตัดสินใจของเจาหนาที่ในการกระทํา
การทั้งปวงที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเด็กจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนองคประกอบใน
การตัดสินใจเสมอไป  รัฐบาลของรัฐภาคีจํานวนมากที่ตองอาศัยหนวยงานเอกชนใหบริการดาน
สังคมพื้นฐานรวมถึงการบริการตางๆ  สําหรับเด็ก  ดังนั้นขอ 3  ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กจึงมี
บทบัญญัติไวที่สําคัญที่กําหนดความรับผิดชอบทั้งสถาบันหรือภาคเอกชนและหนวยงานของ
รัฐบาลที่จะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดสําหรับเด็กในการทําการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับเด็ก 
 นอกจากนี้การสรางบรรยากาศที่เปนมิตรใหกับเด็กและเยาวชนก็เปนหลักการสําคัญ
อยางหนึ่งเชนเดียวกันสําหรับการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่เรียกวา “ Child Friendly 
Atmosphere”  ดังมีปรากฏหลักการนี้ในอนุสัญญาฉบับนี้เชนกัน 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ 37  และขอ 40  ไดบัญญัติรองรับสิทธิเด็กหรือเยาวชนที่
ถูกลิดรอนเสรีภาพ  ถูกกลาวหาหรือตั้งขอหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาอยางนอยที่สุดใหไดรับ
หลักประกันใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายเพื่อการตระเตรียมและการตอสูคดีของเด็ก  ดังนี้ 
 ขอ 37  รัฐภาคีประกันวา... 
 ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทาง
อ่ืนที่เหมาะสมโดยพลัน  ตลอดจนสิทธิที่จะคานความชอบดวยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพ
ของเขาตอศาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นที่เปนอิสระและเปนกลาง  และที่จะไดรับคําวินิจฉัยโดย
พลันตอการดําเนินเชนวา... 
 ขอ  40....  เพื่อการนี้และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของของตราสารระหวางประเทศ  
รัฐภาคีประกันวา... 
 ข) เด็กทุกคนที่ถูกกลาวหาหรือตั้งขอหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาอยางนอยที่สุดจะ
ไดรับหลักประกันดังตอไปนี้... 
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  (2) ไดรับแจงขอหาทันทีและโดยตรงและในกรณีที่เหมาะสมโดยผานบิดามารดา  
หรือผูปกครองตามกฎหมายและจะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม  เพื่อ
ตระเตรียมและการตอสูคดีของเด็ก 
  (3) ไดรับการตัดสินโดยไมชักชาโดยหนวยงานหรือองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจ
เปนอิสระและเปนกลางในการพิจารณาความยุติธรรมตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ใหมีความชวยเหลือทาง
กฎหมายหรือทางอื่นที่เหมะสม  เวนเสียแตเมื่อพิจารณาเห็นวาจะไมเปนประโยชนสูงสุดตอเด็ก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงอายุของเด็กหรือสถานการณบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย 
   จากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ขอ  37  และขอ  40  ดังกลาว  เด็กหรือเยาวชนที่
ถูกลิดรอนเสรีภาพ  ไมวาในชั้นกอนการพิจารณาหรือในชั้นพิจารณาและในระหวางที่ศาลจะมี
ความพิพากษาเด็กหรือเยาวชนจะตองไดรับอนุญาตใหมีที่ปรึกษาดานกฎหมาย  เพื่อใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กหรือเยาวชน  เพื่อปกปองเด็กหรือเยาวชนจากกรณีเกิดการขัดแยงตอ
กฎหมายทั้งนี้ กรณีเด็กถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทําผิดอาญา รัฐภาคีพึงจัดใหเด็กไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยพลัน  ตลอดจนใหมีสิทธิตอสูคดีในศาล
ไดอยางเต็มที่    
   สวนในขอ 40 ของอนุสัญญาดังกลาวก็ถือเปนบทบัญญัติที่ยาวที่สุดและ
ซับซอนที่สุดของอนุสัญญาที่ เ ร่ิมตนดวยการยืนยันถึงสิทธิของเด็กในการที่จะถูกปฏิบัติใน
กระบวนการยุติธรรมทางคดีอาญาเมื่อถูกกลาวหา  ตั้งขอหาหรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา
จะตองไดรับการปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลองสงเสริมกับความสํานึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก 
และสงเสริมความเคารพเด็กตอสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอ่ืน โดยตองคํานึงถึง
อายุความปรารถนาและการสงเสริมที่จะใหเด็กกลับคืนสูสังคมและการมีบทบาทในเชิงสรางสรรค
ของเด็กในสังคมดวย    ดังมีบทบัญญัติวา “ กรณีเด็กถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา  และเด็กนั้นไมอาจเขาใจภาษาทองถ่ินได รัฐภาคีจะตองจัดหาลามใหโดยไมคิดมูลคา  
ทั้งนี้  เพื่อใหเด็กเขาใจขอกลาวหาและสามารถใชสิทธิในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่”  ทั้งนี้ตาม
มาตรา 40 (2) (b) (vi)  แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก   นอกนี้ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องการตอสู
คดี และการใหความชวยเหลือทางกฎหมายอีกหลายดาน อาทิ เชน  บทบัญญัติที่วา   
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   “เด็กที่ถูกกลาวหาหรือตกเปนผูตองหาวากระทําความผิดอาญา รัฐภาคีพึง
คุมครองและประกันวาเด็กนั้นจะไมถูกบังคับใหใหถอยคําหรือรับสารภาพตอการกระทําความผิด
ของตน  ตองเปดโอกาสใหเด็กตอสูคดีไดอยางเต็มความสามารถ”31 
           “การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเด็กในศาล  รัฐภาคีตองกําหนดหลักประกนัใน
การดําเนินคดีวาจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยมิชักชา และมีความยุติธรรมตามกฎหมาย  
จัดใหมีการชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแกเด็ก โดยคํานึงถึงอายุของเด็กและ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของเด็กเปนสําคัญ อยางไรก็ตามไมวากรณีใดๆ ให
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กสําคัญ”  
                          “การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเด็กในศาล รัฐภาคีตองกําหนดหลักประกันให
เด็กจะไมถูกบังคับใหเบิกความหรือรับสารภาพผิด  และเด็กที่มีสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ เชน  
การซักถาม  หรือถามคานพยาน  หรือสิทธิในการนําพยานเขาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนไดอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน”   เปนตน    
   อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่ สุดในการปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้นก็คือ  การกําหนดเงื่อนไขซึ่งจะชวยใหเด็กไดรับการบําบัดฟนฟูแกไข  และ
กลับตัวเปนพลเมืองดีตอไป  แนวความคิดหรือหลักการดังกลาวกําลังพัฒนาและเติบโตขึ้นขยายเขา
ไปสูทั้งกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับทางดานอาญา  ในตางประเทศสังคมและชุมชนใหการ
ปฏิบัติตอเด็กอยางดีที่สุด และยังรวมไปถึงการปฏิบัติตอบุคคลที่ไรความสามารถในเรื่องของความ
รับผิดชอบตอสังคม  เชน  การใหสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เปนตน  นอกจากนี้ยังไดกําหนดวา  
เด็กที่จะมีความรับผิดชอบและถือวาเปนผูใหญนั้นจะตองมีอายุอยางนอยที่สุด 18 ปบริบูรณ   เด็กซึง่
อายุ 15 ป  อาจจะไมไดรับสิทธิในการมีใบอนุญาตขับขี่ในสังคมซึ่งสวนใหญมีความจําเปนที่จะตอง
ใชรถยนต  
   อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  บัญญัติถึงความแตกตางของสาเหตุที่เด็กไดกระทํา
ความผิด  พฤติกรรมและลักษณะของเด็กไวโดยเฉพาะ  โดยเตือนใหรับรูหรือทราบกันวา  บุคคลที่
กําลังจะปฏิบัติดวยนั้นเปนเด็กและเปนผูที่มีพฤติกรรมในลักษณะของการเปนเด็กยังคงออนไหวตอ
การถูกชักจูงหรือถูกลอลวงไปสูการกระทําความผิด  ตองการคําแนะนําดูแลและชี้แจงในทางที่
เหมาะสมจากผูปกครอง  บิดามารดา  ครอบครัว  สังคมทั้งหมด  รวมถึงรัฐบาลดวย  และปกติเด็กก็
ไมใชอาชญากรโดยสันดาน  เปนเพียงการแสดงความผิดพลาดของการกระทําและสามารถที่จะ

                                                           
31  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก แปลโดยกระทรวงการตางประเทศ อางใน 50 ป ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว.  หนา 22-25.   
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ฟนฟูแกไขใหกลับตนเปนคนดีได  หากมีความพยายามและการเตรียมการใหการคุมครองดูแลที่
พวกเขาตองการอยางถูกตอง  ดังจะเห็นไดจากขอ 40 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กใน ขอ 3 ข. ที่
บัญญัติถึงทางเลือกที่เหมาะสมที่จะใชกับเด็กโดยไมตองอาศัยกระบวนการทางศาลในการแกปญหา
ในกรณีเด็กฝาฝนกฎหมาย  
   แตก็ตองยอมรับวาอาจจะมีเด็กซึ่งไมวาดวยเหตุผลใดมีแนวโนมที่จะเปน
อันตรายตอสังคมหรือบุคคลภายในสังคม  และเพื่อปองกันบุคคลในสังคม  รวมทั้งสังคมจําตองมี
การควบคุมตัวเด็กที่มีการกระทําในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสังคมหรือบุคคลอื่นไวช่ัว
ขณะหนึ่ง  ขอ 37 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ก็ไดบัญญัติถึงกรณีดังกลาวไวเปนมาตรฐานวา  รัฐ
ภาคีจะตองดําเนินการอยางไรสําหรับกรณีนี้  และอยางไรก็ตามเด็กที่ถูกตองขังหรือควบคุมตัวไมวา
ระหวางการพิจารณาหรือมีคําพิพากษาลงโทษแลวก็ตาม  เด็กจะตองไดรับการอนุญาตใหมีตัวแทน
ดานกฎหมาย  รวมถึงโอกาสที่จะใชการยื่นคํารองขอปลอยช่ัวคราวและมาตรการอื่นๆ ทางดาน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการถูกควบคุมหรือขัง  และไดมีการสนับสนุนสงเสริมสิ่งจําเปนตางๆ  ในการ
ติดตอกับครอบครัวของเด็กซึ่งส่ิงเหลานี้เปนสิทธิที่เด็กควรจะตองไดรับ  

 2.4.2 กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแกคดี
เด็กและเยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration Of  
Juvenile Justice) หรือ กฎแหงกรุงปกก่ิง  (The  Beijing  Rules)    
  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใหรัฐภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญามี
พันธกรณีถึงปฏิบัติตอเด็กทั้งหลาย  รวมทั้งเด็กที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดดวย นอกจากขอ
ผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแลวรัฐภาคีสมาชิกพึงระลึก และตองผูกพันปฏิบัติตามกฎแหง
กรุงปกกิ่ง (The Beijing Rules) ขององคการสหประชาชาติที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา (Standard  
Minimum) ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมตอเด็กและเยาวชน (Juvenile  Justice)   
  ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรฐานใหองคกรฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร  และฝายตุลาการแหงรัฐ
ภาคีพึงถือเปนแนวนําไปปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิด  ดังจะไดศึกษาตอไปโดยลําดับ32 โดยในที่นี้จะ
ไดกลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหกับเด็กและเยาวชน
เทานั้น  จากหลักการที่กําหนดใหรัฐภาคีพึงยึดหลักขอสันนิษฐานวา บุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์  
(innocent)  จนกวาจะพิสูจนไดโดยปราศจากขอสงสัย  (beyond  reasonable  doubt) วา  บุคคลนั้น 
 

                                                           
32  วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล.  (2537, กันยายน-ตุลาคม).  “มาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกลาวหา    

วากระทําผิดตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก.”   ดุลพาห เลม 5, 41.  หนา 18 –26.  
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เปนผูกระทําความผิดตามกฎหมาย  ตามมาตรา 40 (2) (ข) แหงอนุสัญญาสิทธิเด็ก จึงทําใหเด็กและ
เยาวชนนั้นไดรับหลักประกันที่จะตองไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายอยางมากจากรัฐโดยเฉพาะ
การจัดที่ปรึกษากฎหมายใหแก เด็กและเยาวชน  ซ่ึงตามกฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ํ าของ
สหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน(The Beijing Rules)  

ขอ 7 ที่มีความวา “ทุกขั้นตอนของกระบวนการ สิทธิขั้นมูลฐานจะตองไดรับการ
คุมครอง เชน การสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์  สิทธิจะถูกแจงขอหา สิทธิที่จะไมใหถอยคํา  
สิทธิที่จะไดรับคําปรึกษา สิทธิที่จะใหบิดามารดาหรือผูปกครองปรากฏตัวอยูดวย สิทธิที่จะตอสูคดี
และซักคานพยาน รวมทั้งสิทธิที่จะอุทธรณดวย ”  ในตอนทายของขอ (7) ยังมีบันทึกเพิ่มเติม วา  
กฎขอ 7.1 เนนบางประเด็นที่เปนองคประกอบของการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมตามที่นานาชาติ
ยอมรับตามหลักสิทธิมนุษยชน เชน การสันนิษฐานวาบริสุทธิ์อยูในขอ 11 ของปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน และในขอ 15 วรรค สอง ของกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมือง  

นอกจากนี้แลวกฎอันเปนมาตรฐานดังกลาวยังไดกําหนดใหตองมีที่ปรึกษากฎหมาย
ชวยเหลือทางดานกฎหมายแกเยาวชนตลอดเวลาในการดําเนินคดี ดังมีกําหนดไวในขอ 15.1 ที่วา   
“ตลอดการดําเนินคดีนั้น เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะใหที่ปรึกษากฎหมายเปนตัวแทน หรือ รองขอ
ความชวยเหลือดานกฎหมายโดยไมมีเสียคาใชจายใดๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายของแตละ
ประเทศ”  และขอ 15.2 “ บิดามารดา หรือผูปกครองควรมีสิทธิเขารวมในการดําเนินคดี และอาจ
ไดรับการรองขอจากผูมีอํานาจใหเขามามีสวนรวมดวย เพื่อประโยชนของเด็กและเยาวชน อยางไรก็
ตาม ผูมีอํานาจอาจปฏิเสธไมใหเขามามีสวนรวม ถามีเหตุผลที่คาดวาการไมยินยอมดังกลาวเปน
ส่ิงจําเปนเพื่อประโยชนของเด็กและเยาวชน”   เชนเดียวกันในขอนี้ ก็มีบันทึกเพิ่มเติมที่วา 

 “ กฎขอ 15.1 ใหศัพทที่ใชเฉพาะเหมือนกับที่พบในขอ 93 ของกฎอันเปนมาตรฐานขั้น
ต่ําวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ ขณะที่คําปรึกษาดานกฎหมายและความชวยเหลือทางกฎหมายแบบ
ใหเปลาเปนสิ่งจําเปนที่รับรองวาเด็กและเยาวชนไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายแตสิทธิเขามามี
สวนรวมของบิดามารดาหรือผูปกครองที่กลาวไวในกฎขอ 15.2 ควรถือวาเปนการใหความ
ชวยเหลือดานจิตใจและอารมณแกเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนงานที่ขยายขอบเขตออกไปตลอดเวลาใน
การดําเนินคดี ...” 

จะเห็นไดวาขอบทบัญญัติของกฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการ
บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน นั้นตางก็ใหความสําคัญกับการมีที่ปรึกษากฎหมาย 
ดังที่ไดกลาวมาแลว  
 
 

DPU



 33 

 2.4.3  กฎของสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ 
  สิทธิของเด็กและเยาวชนที่กําหนดไวในกฎของสหประชาชาติฉบับนี้ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชนซึ่งสามารถอธิบายอยางชัดไดใน ขอ 18 ดังนี้  
  “เงื่อนไขตางๆ ที่ใชควบคุมเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาคดี ควร
สอดคลองกับกฎของสหประชาชาติที่ไดระบุไวดังตอไปนี้ พรอมทั้งบทบัญญัติเพิ่ม ดวยเหตุที่ความ
จําเปนและความเหมาะสมจึงไดกําหนด ใหสันนิษฐานเอาไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ กําหนดระยะเวลา
ของการควบคุม สภาพภาพทางกฎหมาย  และสภาพของเด็กและเยาวชน ซ่ึงควรรวบไวใน
บทบัญญัติดังกลาวนี้ และไมควรตัดสิทธิดังตอไปนี้ 
  ก. เด็กและเยาวชนควรมีสิทธิที่จะมีที่ปรึกษาทางดานกฎหมายและตองสามารถใหความ
ชวยเหลือทางดานกฎหมายแกเด็กและเยาวชนไดโดยไมตองเสียคาใชจาย และตองใหเด็กและ
เยาวชนไดมีการติดตอกับที่ปรึกษากําหมายเปนประจํา การติดตอระหวางเด็กและเยาวชนกับที่
ปรึกษาซึ่งเปนไปในทางสวนตัวและเปนความลับ ... ฯลฯ ” 
    ในกฎของสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพนั้น 
เปนหลักมาตรฐานหนึ่งในหลักการสากลในการใหสิทธิแกเด็กและเยาวชนในการมีที่ปรึกษา
กฎหมายเพื่อใหที่ปรึกษากฎหมายเขามาชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน  
    จากที่ไดกลาวเกี่ยวกับหลักมาตรฐานสากลสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นจะเห็นวา
ทั้งหมดนั้นไดใหความสําคัญกับการมีที่ปรึกษากฎหมายและการใหสิทธิแกเด็กและเยาวชนที่จะ
ไดรับสิทธิในการตอสูทางกฎหมายอยางเต็มที่  
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บทที่ 3 

สิทธิการมทีนายความในคดีอาญาและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็ก
และเยาวชนในการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายตางประเทศ 

 
 เปาหมายของการดําเนินคดีอาญาคือการคนหาความจริง แตการกระทําการใดอันเปน
การไดมาซึ่งความจริงนั้นก็จะตองเปนกระบวนการที่ถูกตองไมใชเปนการบังคับขูเข็ญหรือลวงลอ
หรือชักจูงใจใหมีการรับสารภาพเพื่อคดีนั้นจะไดจบสิ้นไป  ในการดําเนินคดีอาญาโดยมากแลวเปน
การใชระบบกลาวหาเปนสําคัญ กลาวคือระบบกลาวหาเปนการดําเนินคดีที่มีการแยกการสอบสวน
ฟองรอง และการพิจารณาออกจากกันใหองคกรที่ตางกันเปนผูทําหนาที่และยกฐานะของผูถูก
กลาวหาขึ้นเปนประธานในคดีใหมีสิทธิตางๆ ซ่ึงไมวาจะเปนประเทศระบบคอมมอนลอวหรือ
ประเทศระบบซิวิลลอวการดําเนินคดีอาญามีลักษณะดังกลาวทั้งส้ิน1  ดวยเหตุนี้การประกันสิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลยในฐานะเปนประธานในคดีจึงมีความสําคัญอยางมาก สิทธิดังกลาวที่วานั้น
เราอาจจะแบงออกเปน 2  ทาง คือ สิทธิอยางผูรวมในคดีทางการกระทํา (Aktivbeteiligter) และสิทธิ
อยางผูรวมในคดีในทางการอยูเฉย (Passivbeteillter) สิทธิของผูถูกกลาวอยางผูรวมคดีในทางการ
กระทําที่สําคัญคือ “สิทธิที่จะมีทนายความชวยเหลือในการตอสูคดี ทั้งนี้เนื่องจากในการตอสูคดี
ของผูถูกกลาวหานั้นจะตองอาศัยความรูทางกฎหมายหากผูกลาวหาไมมีความรูทางกฎหมายอาจจะ
ทําใหตนนั้นเสียสิทธิหรือเปนฝายเสียเปรียบผูกลาวหาได ทนายความจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
อยางมากในการชวยเหลือในทางกฎหมายใหแกผูถูกกลาวหาหรือจําเลยในคดีอาญา คดียิ่งรายแรง
มากเทาไร  ความจําเปนในการมีทนายความยิ่งมีความจําเปนสูงยิ่งขึ้น การที่ใหทนายความมาเปน 
ผูชวยเหลือทางกฎหมายนั้นเปนไปตามหลักอาวุธเทาเทียมกัน 2    
 ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งผูถูกกลาวหาวากระทําผิดซึ่งเปนเยาวชนนั้นก็จะตองมี
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายใหกับเด็กหรือเยาวชน ดวยเหตุที่วาเด็กและเยาวชนนั้นเปนผูที่มี
ความบกพรองในเรื่องของความสามารถอยูมากและขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมายการมีทนายความจึง
ตองจําเปนอยางมากในการตอสูคดีของเด็กและเยาวชน  
 

                                                           
1  คณิต ณ นคร ข หนาเดิม. 
2  คณิต ณ นคร ค (2546).  วิธีพิจารณาความอาญา  พิมพคร้ังที่ 6.   
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 ในบทนี้จะไดกลาวถึงหลักเกณฑของการมีทนายความของกฎหมายตางประเทศ ที่มี
บทบัญญัติใหการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในการมีทนายความและการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายโดยรัฐซึ่งหลักการที่ไดศึกษานั้นประกอบไปดวยประเทศที่ใชระบบกฎหมาย
คอมมอนลอวและซิวิลลอว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูถูก
กลาวหาหรือจําเลยที่เปนเด็กและเยาวชน ประเทศที่จะไดกลาวถึงนั้นมีดังนี้ 
 1. ประเทศเยอรมนี    
 2. ประเทศฝรั่งเศส 
 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 4. ประเทศอังกฤษ 
 
3.1 ประเทศเยอรมนี 
                 การดําเนินคดีอาญาในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีไดมีการแยกการดําเนินคดีออกเปน
ขั้นตอนสําคัญๆ เพื่อเปนการแยกหนาที่ในการสอบสวน ฟองรอง ออกจากหนาที่ในการพิจารณา
พิพากษาหลังขั้นตอนการฟอง โดยใหมีองคกรทําหนาที่ทั้งสองสวนนี้แยกตางจากกัน ดวยเหตุนี้
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน จึงไดแยกขั้นตอนของการดําเนินคดีอาญาออกเปน 3  สวน
ใหญๆ ไดแก 
 1) การดําเนินคดีอาญาในขั้นตน  ( Vorverfahren ) เปนกระบวนการแสวงหาขอเทจ็จรงิ
ตางๆ เกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เปนขั้นตอนการดําเนินคดี 
กอนการฟองซึ่งกระทําโดย องคกรอัยการ ขอเท็จจริงในคดีที่แสวงหาในชั้นนี้จะนําไปใชยืนยัน 
ขอกลาวหา และชี้ขาดขอกลาวหากอนการพิจารณาคดี หากขอมูลพอฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํ
ความผิดจริง ก็จะดําเนินการฟองศาลเพื่อช้ีขาดคดีในชั้น 
 2) การดําเนินคดีอาญาในชั้นกลาง (Zwischenverfahren)  เมื่อพนักงานอัยการสอบสวน
เสร็จแลวส่ังใหมีการดําเนินคดี กอนที่จะถึงขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา จะตองมีกระบวนการ 
ช้ันกลางเพื่อควบคุมดุลพินิจในการสั่งฟองของพนักงานอัยการ ไดแก การไตสวนมูลฟองของศาล 
 3) การดําเนินคดีอาญาในชั้นหลัก  (Hauptverfahren) ไดแก การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลหลังขั้นตอนไตสวนมูลฟองทั้งหมด 

 3.1.1 ฐานะโดยทั่วไปของทนายความ  
              โดยที่ทนายความในคดีอาญา (Straf verteidiger) เปนทนายความที่มีความสําคัญอยางมาก
ในประเทศเยอรมนี ฉะนั้นกอนที่จะไดกลาวถึงฐานะและหนาที่ของทนายความในคดีอาญาสมควร
จะไดกลาวถึงฐานะโดยทั่วไปของทนายความเสียกอน  
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        ฐานะโดยทั่วไปของทนายความมี 3 ประการ คือ3 
  1. ทนายความมีอิสระจากรัฐ กลาวคือ ทนายความไมใชผูรับใชอํานาจของรัฐ 
  2. ทนายความมีอิสระในการที่จะประกอบอาชีพทนายความ ซ่ึงหมายความวาเมื่อมี
คุณสมบัติครบถวนยอมขออนุญาตเปนทนายความได และผูไดรับอนุญาตแลวยอมประกอบวิชาชีพ
ทนายความได  
  3. ทนายความมีอิสระจากศาล ขอนี้หมายความวาศาลไมมีอํานาจเหนือทนายความทั้งนี้ 
เพราะถือวาศาลและทนายความตางก็เปนองคกรอิสระตางหากจากกัน 

 3.1.2 หลักเกณฑในการตั้งทนายความ 
  สิทธิในการมีทนายความในการใหความชวยทางกฎหมายแกผูถูกกลาวหาหรือจําเลยนั้น
เปนหลักการสําคัญการตอสูคดีโดยประเทศในยุโรปนั้นถือหลักการนี้อยางมากซึ่งประเทศเยอรมนี 
ก็เชนเดียวกัน ความจําเปนที่จะตองมีทนายความชวยเหลือจึงมีอยูทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี
ตัวอยางที่เห็นไดชัดในขอนี้ คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา 140 
บัญญัติวา  “ กรณีตอไปนี้เปนกรณีที่การรวมมือของทนายความมีความจําเปนคือ  
  1)  เมื่อการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน กระทําในศาลสูงมลรัฐหรือศาลมลรัฐ 
  2)  เมื่อความผิดที่ผูถูกกลาวหาถูกกลาวหาหรือถูกฟองเปนความผิดมหันตโทษ 
                  3)  เมื่อเปนการพิจารณาที่จะมีผลใหผูถูกกลาวหาตองถูกสงตัวเขาสถานพยาบาลหรือถูก
หามประกอบอาชีพ 
  4)  เมื่อผูถูกกลาวหาเปนใบหรือหูหนวก 
  5) เมื่อผูถูกกลาวหาถูกขังอยูอยางนอยสามเดือนในเรื่องเดียวกันหรือในเรื่องอื่น หรือ
เนื่องจากคําส่ังของเจาพนักงานใหผูถูกกลาวหาอยูในสถานพยาบาล  และทั้งจะไมถูกปลอยออกที่
คุมขัง หรือใหออกจากสถานพยาบาลอยางนอยสองสัปดาหกอนเริ่มพิจารณาคดี 
  6) เมื่อผูถูกกลาวหาตองอยูในสถานพยาบาลสาธารณะเพื่อเตรียมการในการทําความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะแหงจิตของผูถูกกลาวหา 
                  7) เมื่อการพิจารณาคดีเปนการพิจารณาลับหลังจําเลย 
  ตามกฎหมายเยอรมันจะเห็นไดวาผูถูกกลาวหาไดรับสิทธิที่จะมีทนายความชวยเหลือ
อยางสมบูรณมากทีเดียว 

 
  

                                                           

                3  คณิต  ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 360-361.  
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 3.1.3 การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน 
  ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้นประเทศเยอรมนีไดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
เยอรมันขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2466 โดยเปนแผนกหนึ่งของศาลแขวง ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี 
เด็กที่มีอายุไมครบ 14 ป กระทําความผิดไมตองรับโทษ ศาลเยาวชนและครอบครัวเยอรมัน มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิดทางอาญาและขณะยื่นฟองนั้น ผูกระทําผิดยังเปน
ผูเยาวอยู4  
  “เด็ก” หมายถึง  บุคคลที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไปแตไมถึง 18 ป 
  “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปถึง 21 ป  
        ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ถาไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืนแลว ใหใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทั่วไปมาบังคับใชวิธีพิจารณา
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองมีการสืบเสาะขอเท็จจริงเพื่อใหทราบถึงบุคลิกลักษณะทาง
รางกายจิตใจของเด็กและเยาวชนประกอบดวย  ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวา คดีที่เด็กและ
เยาวชนกระทําผิดนั้น เปนคดีเล็กนอย ซ่ึงปกติศาลจะไมลงโทษอยูแลว พนักงานอัยการอาจขอความ
เห็นชอบจากศาลเพื่อขออนุญาตสั่งไมฟองคดีนั้นได 
  ในกรณีพิจารณาคดีอุกฉกรรจ ศาลจะเพิ่มองคคณะขึ้นโดยเพิ่มผูพิพากษาธรรมดาเปน
สองคน ผูพิพากษาสมทบเปน 3 คน และศาลจะตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายทําหนาที่เปนทนายความ5

วาตางใหจําเลยดวย   การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเยอรมัน เปนการพิจารณาลับ 
  สําหรับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนนั้น กฎหมายของ
ประเทศเยอรมนีไดมีหลักการที่สําคัญโดยเฉพาะหลักสําคัญในการตั้งทนายความใหแกเด็กและ
เยาวชนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

4  Peter-Alexis Albrech.  (1993).  Jugendstrafrecht.  2. Aufl.  pp. 338-353. 
5  บุญเพราะ  แสงเทียน.  (2539).  คําบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน.  

หนา  71. 

DPU



 38 

  เร่ืองการตั้งทนายความใหแกเด็กและเยาวชนที่เปนจําเลยนั้น บัญญัติไวในมาตรา 68 แหง
กฎหมายอาญาเด็กและเยาวชน (Jugendgerichtgesetz)  มีอยู 5 กรณีดังตอไปนี้ ที่กฎหมายบังคับให
ศาลตองตั้งทนายความใหเด็กและเยาวชน6 
  1) กรณีตามบทบัญญัติเ ร่ืองการตั้งทนายความใหจําเลยที่ เปนผูใหญตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StPO) ทั้งนี้ตามมาตรา 68 (1)  หมายความวา ถาในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดใหศาลตั้งทนายใหจําเลยที่เปนผูใหญในกรณีใด ศาลก็ตอง
ตั้งทนายใหจําเลยที่เปนเด็กในกรณีนั้นๆ ดวย   บทบัญญัติเร่ืองการตั้งทนายความในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น ก็คือมาตรา 140 ซ่ึงบัญญัติใหศาลตั้งทนายความใหจําเลยใน
กรณีตอไปนี้ 
   (1) กรณีเปนคดีที่การพิจารณาในศาลชั้นตนกระทําในศาล Oberlandesgericht หรือ
ศาล Landgericht  
   (2)  กรณีที่เปนคดีประเภท Verbrechen 
   (3)  กรณีที่เปนความผิดที่มีโทษหามประกอบอาชีพ 
   (4)  กรณีที่จําเลยถูกควบคุมตัวตามหมายศาลมาเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน และยังไม
ถูกปลอยตัวไปกอนมีการพิจารณาคดีในศาลอยางนอย 2 สัปดาห 
   (5)  กรณีที่ศาลอาจมีคําสั่งใหมีการเฝาติดตามพฤติกรรมของจําเลยเนื่องจากจําเลยอาจ
ตกอยูในสภาวะผิดปกติทางจิต 

                                                           
6  § 68 (Notwendige Verteidigung) Der Vorsitzende bestellt dem Beschuldigten einen Verteidiger. 

wenn  
 1. einem Erwachsenen ein Verteidiger zu bestellen wäre,  
 2. dem Erziehungsberechtigten und dem gesetzlichen Vertreter ihre Rechte nach diesem Gesetz 

entzogen sind, 
 3. der Erziehungsberechtigte und der gesetzliche Vertreter nach § 51 Abs. 2 von der Verhandlung 

ausgeschlossen worden sind und die Beeinträchtigung in der Wahrnehmung ihrer Rechte durch eine 
nachträgliche Unterrichtung (§ 51 Abs. 4 Satz 2) nicht hinreichend ausgeglichen werden kann, 

 4. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand des Beschuldigten (§ 73) seine 
Unterbringung in einer Anstalt in Frage kommt oder 

 5. gegen ihn Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung gemäß § 126a der Strafproze 
ßordnung vollstreckt wird, solange er das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat; der Verteidiger wird 

unverzüglich bestellt. 
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   (6) กรณีที่ศาลเห็นดวยกับคําขอของพนักงานอัยการใหมีการดําเนินคดีเพื่อความ
ปลอดภัย (Sicherungsverfahren) 
   (7) กรณีที่ทนายความคนกอนของจําเลยหมดหนาที่ไปในระหวางพิจารณาคดี 
     นอกจาก 7  กรณีขางตนแลว ศาลยังอาจตั้งทนายความใหจําเลยในกรณีอ่ืนก็ได
ดวย หากศาลเห็นวากรณีเปนความผิดรายแรง หรือเห็นวาเปนคดีที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ยุงยากซับซอน 
  2)  กรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมของจําเลยรองขอ 
  3)  กรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมของจําเลยถูกศาลสั่งหามมิใหอยูในการพิจารณาคดีเปน
ระยะเวลาหนึ่ง และความเสียหายที่เกิดจากการไมอยูในการพิจารณาคดีนั้น ไมอาจถูกทดแทนได
ดวยการชี้แจงจากศาล  
  4)  กรณีที่ศาลสั่งใหมีการเฝาติดตามพฤติกรรมของจําเลยวาวาจําเลยมีสติปญญาหรือมี
ความรูผิดชอบมากนอยเพียงใด 
  5) กรณีที่มีการควบคุมตัวจําเลยไวตามหมายจับหรือหมายขัง ทั้งนี้จนกวาจําเลยจะอายุ
ครบ 18 ปบริบูรณ 
 
3.2 ประเทศฝรั่งเศส   
 สิทธิการมีทนายความในคดีอาญาไดรับการรับรองตามกฎหมายตั้งแตเร่ิมคดีอาญา
จนกระทั่งศาลตัดสินคดี วิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสแบงไดเปน 3 ขั้นตอน    คือการดําเนินคดี
ช้ันสอบสวน  การไตสวนมูลฟอง  และการพิจารณาคดีในชั้นศาล7  

 3.2.1 สิทธิในการมีทนาย 
  สิทธิในการมีทนายความเปนสิทธิประการหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความสามารถในการตอสูคดีไดมากที่สุดของฝายจําเลย การมีทนายความจึงมี
บทบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส ดังจะไดกลาวดังนี้ 
  3.2.1.1  สิทธิในการมีทนายความในชั้นพนักงานตํารวจ 
    ในระหวางควบคุมตัวของเจาพนักงานตํารวจ ผูถูกควบคุมมีสิทธิจะมีทนาย
ตั้งแตช้ันถูกควบคุมตัวกฎหมายฝรั่งเศสใหอํานาจตํารวจควบคุมผูตองหาไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง หาก
ตองการขยายระยะเวลาควบคุมอีก 24 ช่ัวโมง  ตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือที่ระบุเหตุของ

                                                           
7  ปกปอง  ศรีสนิท.  สิทธิการมีทนายความในคดีอาญา.  สืบคนเมื่อ 20 ธันวาคม 2550, จาก 

http://thaiaixois.online.fr/etc/ong_lawer.htm.  
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การขยายเวลาการควบคุมจากพนักงานอัยการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสแบง
สิทธิการมีทนายความเปน กรณีทั่วไป และ กรณีพิเศษ ในกรณีทั่วไปผูถูกควบควบตัวมีสิทธิพบ
ทนายความตั้งแตช่ัวโมงแรกของการควบคุมตัว สวนกรณีพิเศษ  คดีที่ผูถูกควบคุมถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดรายแรง  เชนความผิดฐานองคกรอาชญากรรม หรือกอการราย  เปนตน จะตองรอ
ใหระยะเวลา 36 ช่ัวโมงผานพนไปกอนจึงจะมีสิทธิพบทนายความ    ที่เปนเชนนี้เพราะกฎหมาย
ฝร่ังเศสคงพิจารณาวาความผิดบางฐานนั้น การปรากฏตัวของทนายความอาจทําใหการสอบสวน
ยุงยากและไมสามารถดําเนินการได   เมื่อช่ังน้ําหนักความรุนแรงของขอหากับสิทธิของผูถูกควบคุม
แลว กฎหมายคงเห็นสมควรที่จะใหระยะเวลาชวงหนึ่งกับตํารวจในการสอบสวนกอนที่ผูถูก
ควบคุมจะมีสิทธิพบทนายความ  
    ประเด็นตอมาที่นาสนใจคือ   เมื่อผูถูกควบคุมไมอาจหาทนายความไดอาจเปน
เพราะขาดแคลนทุนทรัพย   กฎหมายใหรัฐตองมีหนาที่จัดหาทนายความใหโดยเร็ว   โดยกฎหมาย
ฝร่ังเศสกําหนด 
           กฎหมายฝรั่งเศสไดบัญญัติรับรองสิทธิการมีทนายความของผูถูกควบคุมชั้น
สอบสวน  หากเจาหนาที่รัฐเชนตํารวจละเมิดสิทธิดังกลาว  เชนไมจัดหาทนายความใหผูถูกควบคุม
หรือผูตองหา ผลจะเปนเชนไร ในฝรั่งเศสเปนคดีขึ้นศาลกันเปนจํานวนมาก  และศาลฎีกา
ฝร่ังเศส  ประการแรก การที่ตํารวจไมตั้งทนายความใหผูถูกควบคุมตัวช้ันสอบสวน  ศาลจําเปนตอง
ประกาศเพิกถอนการควบคุมตัวและการสอบปากคํา (nullité) กลาวคือการควบคุมตัวและการ
สอบปากคํานั้นเสียไป  เพราะถือวาเปนการกระทําของตํารวจที่กระทบกระเทือนสิทธิการตอสูคดี 
( le droit de la défense)  ประการที่สอง ผลของการสอบปากคําที่เสียไปทําใหพนักงานอัยการไม
อาจอางถอยคําของผูตองหาเชนคํารับสารภาพในชั้นสอบสวนมาเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล
ได   ประการสุดทาย  แมศาลจะประกาศความเสียไปของการควบคุมตัวและการสอบปากคํา แตการ
เสียไปดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง การฟองคดีและการ
พิจารณาคดี  เพราะการเสียไปของการควบคุมตัวและการสอบปากคําผูตองหาไมมีความเกี่ยวพันกับ
วิธีพิจารณาความที่ตอเนื่องมาโดยชอบ  
  3.2.1.2  สิทธิของผูตองหาในการมีทนายความในชั้นผูพิพากษาสอบสวน 
    ผูพิพากษาที่จะออกคําสั่งขังผูตองหา จะตองแจงใหผูตองหาใหทราบถึงสิทธิที่
จะมีทนายความและมีระยะเวลาตามควรที่จะเตรียมการตอสูคดี การพิจารณาคดีในชั้นไตสวน 
มูลฟองนี้  ระบบฝรั่งเศสใชระบบไตสวน  (inquisitoire) กลาวคือผูพิพากษาศาลไตสวนจะเขามา 
มีบทบาทในการคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด คดีความผิดฐานcrime  
(โทษหนัก) การไตสวนมูลฟองเปนเรื่องบังคับ  แมอัยการจะรวบรวมพยานหลักฐานอยางดีแลว 
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ก็ตองสงศาลไตสวนเสมอ  สวนคดี délit (โทษกลาง) อัยการจะสงใหศาลไตสวนมูลฟองหรือไม 
ก็ได  สวนคดี contravention (ลหุโทษ)โดยหลักแลวไมตองมีการไตสวนมูลฟอง  กฎหมายฝรั่งเศส
ถือวาผูเปนจําเลยชั้นไตสวนมูลฟอง (la mise en examen) มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจาก
ทนายความ  และศาลจะตองตั้งทนายความใหผูเปนจําเลยชั้นไตสวนมูลฟอง  นอกจากนี้ทนายความ
ฝร่ังเศสยังแสดงบทบาทสําคัญในการชวยเหลือจําเลยชั้นไตสวนมูลฟองหลายประการ เชน 1.การ
แสดงขอสังเกตบางอยางใหศาลรับทราบ 2.การเรียกรองสิทธิตางๆใหจําเลยชั้นไตสวนมูลฟองเชน
สิทธิในการไดรับการตรวจรางกายและจิตใจจากแพทย  3. การเรียกรองใหศาลมีคําส่ังปลอยตัว
ระหวางการพิจารณา (la demande de mise en liberté) 4. การยกอายุความอาญาขึ้นใหศาลมีคําสั่ง 
ยกฟอง     
                    ในชั้นไตสวนมูลฟองนี้หากศาลไมเคารพสิทธิการมีทนายความของจําเลย ศาล
สูงตองออกคําส่ังยกเลิกเพิกถอนการไตสวนมูลฟอง (La nullité de l’instruction) แตบางกรณีศาลสูง
ไมออกคําส่ังยกเลิกเพิกถอนการไตสวนมูลฟองหากเปนการไมเคารพหลักเกณฑเล็กๆนอยและ
ความเปนจริงจําเลยชั้นไตสวนมูลฟองก็มีทนายความชวยเหลือตลอดการไตสวนมูลฟองจึงไมถือวา
กระทบสิทธิของจําเลยถึงขนาดตองยกเลิกการไตสวนมูลฟอง  
                   สวนในเรื่องผลของการยกเลิกการไตสวนมูลฟองนั้นกฎหมายฝรั่ง เศส
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลอุทธรณแผนกคดีอาญาที่จะพิจารณาวาการยกเลิกเพิกถอนนั้นมีผลตอ
การฟองคดีหรือไม  และมีสิทธิส่ังใหศาลไตสวนอื่นดําเนินการไตสวนมูลฟองใหมได 
  3.2.1.3 สิทธิในการมีทนายความชั้นพิจารณา 
    กฎหมายฝรั่งเศสไดบัญญัติรับรองสิทธิการมีทนายไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 274 และ 393 วรรคสอง  เร่ืองการรับรองสิทธิการมีทนายความของ
จําเลยตามกฎหมายฝรั่งเศสจะพบวากฎหมายฝรั่งเศสแบงแยกการรับรองสิทธิดังกลาวโดยยึดถือศาล
ที่พิจารณาคดีเปนหลัก  กลาวคือ 
    คดีใน La cour d’assises ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส 
มาตรา 274 บัญญัติวากอนเริ่มพิจารณาใหศาลแจงใหจําเลยเลือกทนายความ  และหากจําเลยไมยอม
เลือกทนายความใหศาลตั้งทนายความใหจําเลยทันที  นอกจากนี้ในขณะพิจารณาคดีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 317 วรรคหน่ึงยังบัญญัติวาการปรากฏตัวของ
ทนายความในการพิจารณาคดีเปนสิ่งจําเปน  ซ่ึงหากทนายความที่ตั้งไวไมมาศาล  ศาลตองตั้ง
ทนายความใหมใหทันที   จะเห็นไดวากฎหมายฝรั่งเศสไดรับรองสิทธิการมีทนายความของจําเลย
ในการพิจารณาคดีใน La cour d’assises  ถึงสองชั้น  
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    คดีใน Le tribunal correctionnel  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝร่ังเศส มาตรา 393 วรรคสองบัญญัติวาใหพนักงานอัยการแจงตอจําเลยวาจําเลยมีสิทธิเลือก
ทนายความดวยตนเองถาไมเลือกศาลตองตั้งทนายความใหจําเลย 
    คดีใน Le tribunal de police  แมไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายฝรั่งเศสที่รับรองไว
ชัดแจงวาศาลตองตั้งทนายความใหจําเลยใน Le tribunal de police   เพราะกฎหมายอนุญาตใหจําเลย
ตอสูคดีเองไดในคดีลหุโทษ   แตหากจําเลยตองการตั้งทนายความตอสูคดีก็อาจทําได  และถาหาก
จําเลยไมมีทุนทรัพยพอจะจางทนายความ   จําเลยก็สามารถรองขอใหศาลตั้งทนายความไดโดยอาง
บทบัญญัติแหง La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales มาตรา 6-3-c  เร่ืองวิธีพิจารณาคดีที่เปนธรรม (le procès équitable)  
    สิทธิการมีทนายความเปนสวนสําคัญของกระบวนการพิจารณาคดีซ่ึงใน
ประเทศภาคพื้นยุโรปนั้นถือวาสิทธิการมีทนายความเปนสวนหนึ่งของ “วิธีพิจารณาคดีที่เปนธรรม”            
(procès équitable) ตามมาตรา 6 แหง Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ประเด็นเรื่องสิทธิการมีทนายความนั้นอาจสะทอนผลสอง
ดาน กลาวคือ ผลทางดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน หากรัฐหรือหนวยงานของรัฐไมวาจะ
เปนตํารวจ อัยการ หรือศาล ไดเคารพสิทธิการมีทนายความของจําเลยและปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด  

 3.2.2 การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน 
  ประเทศฝรั่งเศสไดรับเอาหลักการในการแยกการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน 
ที่เปนผูกระทําผิดมาจากสมัยโรมันโดยมีแนวความคิดในการบําบัดเด็กหรือเยาวชนที่กระทํา
ความผิดและสามารถกลับคืนมายังสังคมได ประเทศฝรั่งเศสจึงไดจัดใหมีองคกรที่มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนขึ้นแยกออกจากศาลยุติธรรม 
ที่พิจารณาพิพากษาคดีทั่วไป  โดยกลไกที่สําคัญในการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนไดแก ผูพิพากษา
คดีเด็กและศาลคดีเด็ก    ประเทศฝรั่งเศส ไดจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นเมื่อ พ.ศ.2453   
  องคคณะประกอบดวยผูพิพากษา 3 คน โดยเปนประธาน 1 คน สวนผูพิพากษาอื่นอีก 
2 คนนั้น คนหนึ่งตองเปนสตรี มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแกผูที่มีอายุตั้งแต 13 ปถึง 18 ป 
สวนผูที่มีอายุต่ํากวา 13  ป  ไมตองรับโทษในทางอาญาแตอาจถูกพนักงานอัยการนําตัวสงไปยังศาล
เยาวชนและครอบครัวเพื่อขอใหผูพิพากษาทําการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาได แตหามมิให
ศาลพิพากษาลงโทษผูนั้นคงมีอํานาจแตเพียงสงตัวผูนั้นไปรับการฝกและอบรม หรือมอบใหบุคคล
หรือองคกรที่เหมาะนําตัวไปอบรมเลี้ยงดูจนกวาผูนั้นจะมีอายุครบ 21 ปบริบูรณ 
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  ในการพิจารณาคดี ผูพิพากษาคดีเด็กจะเปนผูที่มีความรูและความเขาใจถึงเรื่องราวและ
ความประพฤติของเด็กนั้น เนื่องจากผูพิพากษาคดีเด็กมีอํานาจที่จะทําการไตสวนคดีเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานและมีคําพิพากษาในคดีนั้น โดยผูพิพากษาเฉพาะคดีเด็กนี้จะมีเขตอํานาจทั่วไปเหนือ
คดีที่มิใชคดีอุจฉกรรจเทานั้น แตในบางกรณีศาลคดีเด็กอาจมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อุกฉกรรจบางคดี เชน คดีทํารายรางกายโดยเจตนาและคดีคายาเสพติดเปนตน โดยศาลคดีเด็กจะมี
เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเมื่อ  (1) มีการกระทําความผิดในเขตอํานาจศาล (2) บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของผูเยาวอาศัยอยูในเขตอํานาจศาล (3) ผูเยาวอยูในเขตอํานาจศาลหรืออยูในขณะ
ควบคุม หรือ (4) จับผูเยาวไดในเขตอํานาจศาลนั้น   ศาลคดีเด็กจะมีเขตอํานาจเหนือเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุไมเกิน 16 ป  สวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต 16-18 ป อยูภายใตเขตอํานาจของ Juvenile Court of 
Assizes ซ่ึงเปนระบบพิจารณาโดยคณะลูกขุนตางจากการพิจารณาในศาลคดีเด็ก8 
  ในการดําเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนนั้น โดยหลักแลวใหเปนอํานาจของพนักงาน
อัยการเปนผูฟองคดีตอเด็กหรือเยาวชน แตในบางกรณีผูเสียหายอาจมีสิทธินําคดีขึ้นฟองรองตอศาล
ไดเอง      สวนในการเรียกรองคาเสียหายทางแพงนั้นผูเสียหายสามารถดําเนินการฟองไดเอง
โดยตรง    ในชั้นของการไตสวน ผูพิพากษาในคดีนั้นจะตองทําการไตสวนโดยคํานึงถึงสภาพจิตใจ
ของเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดดวย ไมใชไตสวนเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงของการ
กระทําความผิดที่เกิดขึ้น โดยศาลอาจใชวิธีการเฝาสังเกตพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนหรือใชการ
ทดสอบวิธีการตางๆ เพื่อใหรูและเขาใจถึงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนั้น เชน การทดสอบทาง
จิตใจ หรือ การทดสอบทางการแพทยเปนตน      
  ในชั้นพิจารณา  เด็กและเยาวชนตองมีทนายความเสมอโดยเด็กหรือเยาวชนหรือผูแทน
ตามกฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนผูแตงตั้ง ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมไดแตงตั้งทนายความ 
ศาลก็จะแตงตั้งทนายความแกตางคดีใหกับเด็กหรือเยาวชนนั้น  ใหศาลตั้งทนายใหแกเด็กในการ
สอบสวนถาปรากฏวาหลักฐานไมเพียงพอ ผูพิพากษาก็ส่ังปลอยเด็กนั้นไปทันที ถาคดีนั้นมีมูล 
ก็จะตองทําการสอบสวนตอไปถึงความเปนอยู นิสัยใจคอ ความเปนไป ในครอบครัวและ
ส่ิงแวดลอมตางๆ โดยกําหนดใหศาลตองตั้งทนายความเปนผูที่ทําหนาที่นี้โดยตองคํานึงถึง
สวัสดิการของเด็กเปนสําคัญพรอมทั้งตองพึงระลึกเสมอวาการสอบสวนนี้เพื่อจะแกไขฟนฟูแกไข
การกระทําผิดของเด็กไมใชเนนเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษแตอยางไร   

                                                           
8  ศุภราศี นิยมวานิช.  (2546, ธันวาคม).  “การดําเนินคดีเด็กและเยาวชนในประเทศฝรั่งเศส.”   

ขาวเนติบัณฑิตยสภา, 16, 173.  หนา 3-5. 
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  สรุป  วิธีการไตสวนและการดําเนินคดีเด็กและเยาวชนจะไมเครงครัดเทาวิธีการไตสวน
และดําเนินคดีโดยทั่วไป โดยในการพิจารณาคดีของผูพิพากษาคดีของผูพิพากษาคดีเด็กนั้น 
ผูพิพากษาคดีเด็กเปนผูกําหนดรูปแบบการพิจารณาโดยจะมีเสมียนศาล พนักงานอัยการ เด็กหรือ
เยาวชน และทนายความแกตางคดี เขารวมในการพิจารณา นอกจากนั้น อาจมีผูแทนจากหนวยงาน
ดานการศึกษาและหนวยงานดานคุมประพฤติ เปนตน 
 
3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 สิทธิในการดําเนินคดีอาญาของผูตองหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐเขาดํา เนินการอันมีผล
กระทบกระเทือนตอสิทธิมนุษยชนของประชาชน นับตั้งแตเวลาแรกที่ตกเปนผูตองหาในคดีอาญา 
โดยการถูกจับหรือนําตัวมาดําเนินการสอบสวนเพื่อคนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ไปใชในการพิสูจนความผิดของจําเลยในชั้นศาลโดยตํารวจและอัยการซึ่งนับเปนขั้นตอนที่อันตราย 
(Critical Stage) ตอสิทธิของผูตองหาที่จําเปนตองมีทนายความคอยใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดี9 เพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาระหวางการสอบสวนที่มีผลกระทบตอผูตองหาโดยตรง 
เชน การชี้ตัวผูตองหา เหลานี้เปนตน 
 การสอบสวนผูตองหาถือเปนขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินคดีที่เปนอันตรายตอผูตองหา
เพราะพนักงานสอบสวนตองการคนหาขอเท็จจริงจากผูตองหาเพื่อนําไปใชในการพิจารณาคดี การ
ใหมีทนายความคอยใหคําปรึกษาจึงมีความจําเปนในการที่จะระมัดระวังรักษาสิทธิของผูตองหา
ไมใหผูตองหาใหการอันเปนผลรายแกตนเอง 

 3.3.1 สิทธิในการมีทนายความ 
  สิทธิในการมีทนายถือเปนสิทธิที่มีความสําคัญอยางมากในระบบกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งใชระบบปฏิปกษ (Adversary System) หรือระบบกลาวหา อันเปนระบบที่มี
แนวคิดที่มีระบบอยูบนพื้นฐานที่วา การคนหาความจริงจะสามารถทําไดดีที่สุดถาทั้งโจทกและ
จําเลยมีความเทาเทียมกันในการตอสูคดี โดยมีศาลทําหนาที่เปนกรรมการซึ่งมีความเปนกลาง ใน
ระบบเชนนี้จึงจําเปนตองใหจําเลยไดรับความชวยเหลือจากซึ่งมีความสามารถทัดเทียมกับอัยการ
โจทกผูฟองคดี มิฉะนั้นระบบนี้จะไมสามารถใหความยุติธรรรมไดอยางสมบูรณสิทธิในการมี
ทนายไดรับการรับรองอยูในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ซ่ึงบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ

                                                           
9  ทัศนีย  แกวพิลา ก เลมเดิม.  หนา 66. 
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วา “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right…to have the Assistance of 
Counsel for his defense”  
  3.3.1.1 สิทธิในการมีทนายความในชั้นพิจารณา  ศาลสูงสุดของสหรัฐไดเร่ิมเขามามี
บทบาทในการกําหนดหลักเกณฑเร่ืองสิทธิในการมีทนายความอยางจริงจัง เมื่อป พ.ศ. 1932 ในคดี 
Powell V. Alabama ซ่ึงเปนการกําหนดให จําเลยที่ถูกกลาวหาในคดีรายแรงซึ่งมีโทษถึงประหาร
ชีวิตตองไดรับการชวยเหลือจากทนายความ โดยศาลไมไดอางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 6 เปนพื้นฐานของการตัดสินแตอางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา 14 เร่ืองหลัก Due 
Process แทนตอมาอีกหลายปศาลสูงสุดจึงไดกลาวถึงหลักมาตรา 6 ใชบังคับแกผูตองหาและจําเลย
ทุกคนที่ถูกดําเนินคดีอาญารายแรงโดยศาลสูงสุดปฏิเสธที่จะขยายหลักเรื่องนี้ไปสูมลรัฐ อีกหลายป
ตอมาในคดี (Gideon V Wainwright) ซ่ึงถือเปนคดีประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการมีทนาย 
จึงไดมีการตัดสินวา สิทธิตามาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหรัฐทุกรัฐตอง
จัดหาทนายใหจําเลยผูยากไรในคดีรายแรง โดยศาลไดใหเหตุผลวารัฐบาลเองก็จางนักกฎหมาย
สําหรับฟองคดีและจําเลยผูมีฐานะก็จางทนายความในการตอสู จึงเปนความจําเปนในระบบการ
ดําเนินคดีที่เปนอยูตองจัดทนายใหจําเลยผูยากไรดวย เพราะมิฉะนั้นบุคคลเหลานี้จะตกอยูในฐานะ
ที่เสียเปรียบ และสรุปวา “ในคดีอาญานั้น นักกฎหมายเปนสิ่งจําเปน มิใชเปนความฟุมเฟอยแต 
อยางใด”  (Lawyers in criminal court are necessities not luxuaries ) 
    ตอมาในคดี Arigersinger V. Hamlin ศาลสูงสุดไดขยายสิทธิในการมี
ทนายความไปสูคดีซ่ึงมีโทษจําคุกและไดมีการวางหลักวา หลักเกณฑที่จะพิจารณาวาจําเลยจะไดรับ
สิทธิในการมีทนายความตามมาตรา 6 นี้หรือไมขึ้นอยูกับวาในคดีนั้นจะมีการลงโทษที่เปนการ
จํากัดเสรีภาพหรือไม  
  3.3.1.2 สิทธิในการมีทนายขั้นตอนอื่นนอกจากระหวางพิจารณา 
    นอกจากสิทธิในการมีทนายความในชั้นพิจารณา (Trial ) ซ่ึงศาลสูงสุดไดวาง
หลักเกณฑไวอยางชัดเจนในคดีตางๆที่กลาวมาแลว ศาลยังไดตีความวาสิทธิในการมีทนายความ
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ครอบคลุมถึงขั้นตอนสําคัญ (Critical Stages) 
ทุกขั้นตอนในการดําเนินคดีอาญาอีกดวย จากแนวคิดเรื่องขั้นตอนสําคัญ นี้เอง ทําใหสิทธิในการมี
ทนายความไดขยายออกไปกวางขวางอยางมาก 
    ในการวินิจฉัยวาขั้นตอนใดเปนขั้นตอนสําคัญ ศาลไดวางหลักในการพิจารณา
ไวดังนี้ 
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     1)  ตองพิจารณาวาในสถานการณนั้นมีส่ิงที่จะมากระทบสิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลยในทางที่จะเปนผลรายหรือไมและ 
    2) ความชวยเหลือจากทนายความจะชวยใหผูตองหา หรือจําเลยสามารถ
หลีกเลี่ยงผลรายนั้นไดหรือไม  
     โดยสรุป เมื่อพิจารณาจากแนวทางที่ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดตัดสินไว 
ขั้นตอนในการดําเนินคดีที่ไดรับการรับรองถึงสิทธิในการมีทนายความไดแกขั้นตอนดังตอไปนี้ 
      (1) ในการสอบสวนที่มีการควบคุมผูตองหา (Custodial interrogation ) โดย
ศาลไดโยงหลักเรื่องนี้กับสิทธิในการที่จะไมตองใหการปรักปรําตนเอง (Self – incrimination) ใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 5  
      (2) ในการสอบสวนหลังจากที่ไดมีคําส่ังใหฟองโดยคณะลูกขุนใหญแลว 
      (3) ในชั้นไตสวนมูลฟอง 
      (4)  ในชั้นปรากฏตัวตอศาลที่เรียกวา Arrainment  
      (5)  ในการชี้ตัวภายหลังจากไดปรากฏตัวตอศาลครั้งแรกแลว 
      (6) ในชั้นรับสารภาพและในชั้นพิพากษาลงโทษ 
      (7)  การดําเนินคดีทุกๆคดีที่มีโทษเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ 
      (8) การอุทธรณที่เปนสิทธิตามกฎหมาย 

 3.3.2 การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน 
  สําหรับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชนในการพิจารณาคดอีาญาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รากฐานของระบบศาลคดีเยาวชนของสหรัฐอเมริกามาจากระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษที่ยอมรับวาเด็กและเยาวชนไมควรไดรับการปฏิบัติ
โดยเฉพาะการลงโทษเชนเดียวกับผูใหญ10 ศาลแหงรัฐเพนซิลเวเนียเปนแหงแรกที่คํานึงถึงถึงปญหา
เด็กและเยาวชนกระทําผิด  และพยายามใชบทบาทของผูปกครองหรือ parents  patriae  ตอเด็กและ
เยาวชน ตั้งแต ค.ศ. 1838 ครั้นถึง ค.ศ. 1839  ศาลคดีเด็กและเยาวชน (The  juvenile  court) จึงจัด
ตั้งขึ้นเปนครั้งแรกที่ Cook  County ในนครชิคาโก  รัฐอิลลินอยส  เปนผลใหรัฐเกือบทั้งหมดหันมา
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน  เชนเดียวกับนครชิคาโก โดยเฉพาะในป ค.ศ.  1928  มีเพียง 2 ใน 31 
รัฐเทานั้นที่ไมผานกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและบางแหงก็ใชช่ือวาศาลเยาวชนและ
ความสัมพันธในครอบครัว (Juvenile and Domestic Relation District Court) เชน ที่รัฐเวอรจิเนีย  

                                                           

                10  วิชา มหาคุณ.  (2539, กรกฎาคม–กันยายน).  การศึกษาดูงานกระบวนการยุติท่ีเกี่ยวแกเด็กและ
เยาวชน ในรัฐจอรเจียร นิวเจอรซี นิวยอครค และกรุงวอชิงตันดีซี.  หนา 147-149. 
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บางแหงก็ใชช่ือศาลครอบครัว (Family  Court)  เชน ที่รัฐโอไฮโอ และเวอรมอน อยางไรก็ตาม 
ทุกศาลมีความหมายเดียวกัน  คือ  ฟนฟูสภาพจิตใจและรางกายของเด็กและเยาวชน  โดยไมลงโทษ
ทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน  และไดรับมอบหมายจากสังคมใหพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง  ขาดไรที่พึ่งพิง  มีพฤติกรรมในทางเสียหาย  กระทําผิดตอบทบัญญัติแหง
กฎหมายและมีความประพฤติเบี่ยงเบน ซ่ึงมีโครงการตางๆ ที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนาไปสูการแกปญหา  และใหสาธารณชนมั่นใจไดวาเมื่อเขาไดกลับคืนสูสังคมแลว จะเปน
พลเมืองที่ไดรับการยอมรับนับถือโดยทั่วไป และนับตั้งแต ค.ศ. 1945 ไดมีระบบศาลคดีเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นทุกรัฐไมวาจะใชช่ือวาศาลคดีเดโกและเยาวชน  หรือศาลครอบครัวก็ตาม โดยเปน
ศาลที่มีระบบการพิจารณาคดีและแนวความคิดที่ตางจากระบบศาลผูใหญ แตในศาลครอบครัวหรือ
ศาลเยาวชนและความสัมพันธในครอบครัว  นอกเหนือจากคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทําผิด  
เด็กและเยาวชนถูกกระทําทารุณกรรม  ถูกทอดทิ้ง  และเด็กเรรอนหนีโรงเรียนซึ่งศาลคดีเด็กและ
เยาวชนเปนผูรับผิดชอบอยูเดิม  
 สําหรับศาลคดีเด็กและเยาวชนของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (District  of  Columbia  Juvenile  
Court)  เปนศาลคดีเด็กและเยาวชนแหงแรกของรัฐบาลกลาง  (federal  court  system) โดยจัดตั้งขึ้น
ในป  ค.ศ. 1906 มีอํานาจในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด (delinquent) ไรที่พึ่ง  
(dependent) แกไขไมได  (incorrigible) และหนีโรงเรียน (truant) ศาลคดีเด็กและเยาวชนของกรุง  
วอชิงตัน  ดี.ซี.  เคยพิจารณาตัดสินคดีที่เปนปญหาขึ้นสูศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกาและถือเปน
บรรทัดฐานจนกระทั่งปจจุบันนี้  คดีศาล  Kent v. U.S.  เมื่อ  ค.ศ.  1966  กลาวคือ เยาวชนชื่อ Kent  
อายุ 16 ป ถูกกลาวหาวาบุกรุกพังบาน  ลักทรัพย และขมขืน  ในขณะที่อยูในระหวางการคุม
ประพฤติของศาลคดีเด็กและเยาวชน  เมื่อถูกจับเยาวชนยอมรับวากระทําผิดจริง  จึงถูกสงตัวไปยัง
สถานฝกอบรม  ตอมาศาลคดีเด็กและเยาวชนไดรับการแกไขฟนฟูในสถานฝกและอบรมและรอง
ขอใหมีการทบทวนคําส่ังโดยขอตรวจรายงานการสืบเสาะประวัติของเยาวชน  เพื่อใหการชวยเหลือ
เยาวชน  แตไดรับการปฏิเสธในศาลผูใหญ  เยาวชนไดรับการวินิจฉัยวา  ไมมีความผิดในขอหา      
ขมขืน  ดวยเหตุผลที่วาเยาวชนมีจิตผิดปกติ  แตผิดฐานบุกรุกพังบานลักทรัพย   จึงถูกตัดสินจําคุก 
30-90 ป  และถูกสงตัวไปรักษาสภาพจิตที่โรงพยาบาล St. Elizabeth  ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  เยาวชน
จึงอุทธรณคําสั่งที่ใหโอนคดีไปพิจารณายังศาลผูใหญ ในที่สุดศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได
วินิจฉัยวา  เมื่อมีการแยกระบบศาลคดีเด็กและเยาวชนออกจากระบบความยุติธรรมสําหรับผูใหญ  
ศาลคดีเด็กและเยาวชนยอมไมมีอํานาจโอนคดีเด็กและเยาวชนไปสูศาลที่พิจารณาคดีอาญาสําหรับ
ผูใหญ  โดยปราศจากการพิจารณาคดี   ปราศจากการชวยเหลือของที่ปรึกษากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพและปราศจากเหตุผลที่อางอิงอันสมควร และผูพิพากษาศาลสูงสุดไดวิพากษวิจารณ
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กระบวนการของศาลคดีเด็กและเยาวชนอยางรุนแรงที่มีอํานาจสูงสุดในการใชดุลพินิจโดย
ปราศจากการถวงดุล  ศาลสูงสุดไดวางหลักไววาใหทนายความของเยาวชนสามารถเขาถึงรายงาน
การสืบเสาะประวัติของเยาวชนเพื่อชวยเหลือปกปองเยาวชนได  
 ผูพิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนนอกจากทําหนาที่พิจารณาคดี  ซ่ึงใชผูพิพากษานาย
เดียวเปนผูพิพากษาในแตละคดีแลว  ในศาลที่อยูชนบทหางไกลผูพิพากษายังตองรับภาระเปน
ผูบริหารงานศาล  เวนแตจะมีผูอํานาจการดูแลกิจการศาล (director  of  court  services) มิฉะนั้น 
ผูพิพากษาจะตองรับผิดชอบทั้งงานบุคคล งานการคลัง และงบประมาณ  รวมทั้งประสานและกํากับ
ดูแลสถานพยาบาลของศาล (Court Clinics) บานทดแทน (ioster homes) สถานควบคุม (detention  
facilities) และการบริการหลังปลอย (after-care  services)  ไดมีผูจําแนกประเภทผูพิพากษาศาลคดี
เด็กและเยาวชนไวหลายแบบ  เชน  ผูพิพากษาที่เปนผูปกครองคือ  ผูพิพากษาที่คิดวาตนรูวาอะไรดี
ที่สุดสําหรับเด็กและเยาวชนทั้งตองการใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎของผูปกครอง  ผูพิพากษา
ที่เปนที่ปรึกษา  คือ  ผูพิพากษาที่ทํางานรวมกันเปนทีมกับเจาหนาที่อ่ืน  โดยพยายามคนหาประวัติ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อปรับใหกับความตองการของเด็กและเยาวชน  ผูพิพากษาที่เปนประธาน
คณะกรรมการ  ทําหนาที่เหมือนผูไกลเกลี่ย  ประนีประนอม  ระหวางชุมชน  ผูปกครอง กับเด็กและ
เยาวชน  เพื่อหาขอยุติที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย  นอกจากนี้ยังมีผูพิพากษาที่เปนนักกฎหมายที่มุงเนน
ดานการพิจารณาคดีและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด และสุดทายคือ ผูพิพากษาที่เปนฝาย
ปรปกษ  ซ่ึงมักจะตั้งขอสงสัยในเจตนาและความมุงหมายของเด็กและเยาวชน และตั้งตนเปนฝาย
ตรงขามกับเด็กและเยาวชน  
 ศาลคดีเด็กและเยาวชนสวนใหญจะมีคณะกรรมการ ซ่ึงอาจเรียกวา  referees, masters  
หรือ  commissioners  ซึ่งมาจากบุคคลทั่วไปที่มีความรูพื้นฐานในดานกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน จิตวิทยา และสังคมวิทยา  แมวาการพิจารณาพิพากษาคดีโดยหลักแลวจะใชเพียงผูพิพากษา
อาชีพในการตัดสินแตคณะกรรมการดังกลาวจะรวมฟงการพิจารณาคดีดวย ในบางศาลก็ใหมี
อํานาจใชดุลพินิจเชนเดียวกับผูพิพากษาโดยเฉพาะในศาลที่อยูหางไกล  และมีคดีเพิ่มขึ้นมากจน 
ผูพิพากษาไมอาจจะรับมือได  คณะกรรมการดังกลาวจึงมีลักษณะคลายคลึงกับผูพิพากษาสมทบ
ของไทยนั่นเอง  
 
3.4 ประเทศอังกฤษ 
             กฎหมายอังกฤษในปจจุบันไดใหหลักประกันสิทธิตอผูตองหาจําเลยในคดีอาญา  
สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ  
เมืองและมีหลักหลายประการที่ตรงกับอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพประชาชน   
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ไมวาจะเปน การจับ การควบคุมตัว และการปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา ซ่ึงในที่นี้จะกลาวโดยเฉพาะเพียงสิทธิในการตอสูคดีอยางเต็มที่ของผูตองหาหรือจําเลย 
ตอไป 

 3.4.1 สิทธิตอสูคดี 
          1)  ศาลตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟงดวยภาษาธรรมดา (Magistrate Court Rule 
1981) มาตรา 7(6) 
           2) จําเลยมีสิทธิเสนอหลักฐานดวยตนเอง แมวาจะมีทนายความชวยเหลือ 
           3) การพิจารณาตองกระทําตอหนาจําเลย 
    ในคดีที่ตองพิจารณาโดยคณะลูกขุน  (Trial on Indictment) โดยหลักการพิจารณาตอง
กระทําตอหนาจําเลยเวนแตจะเจ็บปวยและไมสามารถจะมาศาลได หรือจําเลยมีจิตผิดปกติและ
แพทยไดลงความเห็นเปนหนังสือวาจําเลยตองรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลและเขามีทนายความคอย
ใหความชวยเหลืออยู (The Magistrate Court Act มาตรา 4)    

 3.4.2 หลักเกณฑในการตั้งทนาย 
  สิทธิไดรับความชวยเหลือจากทนายความของรัฐโดยไมคิดมูลคา ตามมาตรา 20 ของ The 
Legal Aid Act 1988  ซ่ึงใหศาลตั้งทนายความใหแกจําเลยในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาภายใตเงื่อนข มาตรา 21 ดังนี้ 
  1) จําเลยในคดีที่กระทําผิดฐานฆาคนโดยเจตนา หรือ 
  2) จําเลยไมมีทนายความ และตองการทนายความ และถูกควบคุมในศาล 
Magistrate หรือ Crown Court ซ่ึงการมีทนายความชวยเหลือจะทําใหจําเลยไดรับการปกปองสิทธิ 
ที่จะดําเนินการขอประกันตัวหรือ 
  3)   ผูตองโทษซึ่งผูถูกควบคุมอยูในศาลตองการทํารายงานเพื่อสงใหศาลยกโทษหรือ 
  4)   ผูอุทธรณในศาลอุทธรณซ่ึงคดีของเขาถูกฟองตอศาลฎีกา 
ศาลจะพิจารณาใหความชวยเหลือ ตองเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม สวนการขอนั้น
สามารถกระทําไดดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือกอนเริ่มเปดการพิจารณา 

 3.4.3  การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชน 
            ประเทศอังกฤษไดมีศาลที่ทําการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนขึ้นโดยอยูเปนแผนกหนึ่ง
ของศาลแขวงซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว ศาล
เยาวชนและครอบครัวตามรูปแบบดังกลาวนี้ มีขึ้นเปนครั้งแรกโดยมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการ
พิจารณาคดีเด็ก คือ  The Children and Yong Person Act 1933  
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   ค.ศ. 1989 ประเทศอังกฤษไดบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและคดี
ครอบครัวขึ้นใชบังคับ เรียกสั้น ๆวา กฎหมายเด็ก เมื่อมีคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวขึ้นใน
เขตอํานาจศาลใดๆศาลนั้นๆจะนําวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายเด็กฉบับนี้มาใชพิจารณาและพพิากษา
คดีนั้นซึ่งวิธีนี้ทําใหอังกฤษสามารถใชวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและใชวิธีการสําหรับ
เด็กและเยาวชน เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไดทั่วประเทศ เพราะสามารถพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลชั้นตนไดทุกศาลโดยแยกเปนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวของอังกฤษ  มีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับผูเยาว (Juvenile)  
ที่มีอายุต่ํากวา 17 ป ทั้งชายและหญิงดังนี้ 
   เด็กอายุต่ํากวา 10 ป ไมตองรับผิดทางอาญา 
   “เด็ก” (Child ) หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ํากวา 14 ป 
   “เยาวชน” (Young Person) หมายถึง บุคคลที่มีอายุ14 ปขึ้นไปแตต่ํากวา 17 ป 
   ในการพิจารณาคดี ในทางปฏิบัติ เจาพนักงานตํารวจเปนผูฟองคดีตอศาล และมักจะ
แถลงเปดคดีประกอบคําฟองดวย เด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยจะแตงตั้งทนายความชวยแกตางก็ได
ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานคุมประพฤติ มีหนาที่เสนอรายงานขอเท็จจริงที่สืบเสาะมาเกี่ยวกับ
ตัวเด็กและเยาวชนที่เปนจําเลย รวมทั้งรายงานสิ่งแวดลอม และสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก
หรือเยาวชนผูนั้นตอศาล 
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บทที่ 4 

การตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 

 เด็กและเยาวชนเปนบุคคลที่มีความออนดอยทั้งทางดานรางกายและสติปญญาซึ่งเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  “ในการดําเนินคดีอาญาซึ่งเปนคดีที่ตองมีการคนหาความจริงและเปนคดี 
ที่มีผลกระทบตอทางดานสิทธิเสรีภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในที่บุคคลจะตองไดรับความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย ” ซ่ึงมีหลักการสากลที่รองรับหลักการเหลานี้มากมายดังที่ไดกลาวมาแลว 
ในบทที่ 2  ขอ 2.7  เปนตนมา     ดวยเหตุนี้จากหลักการดังกลาวนั้นทําใหทนายความหรือท่ีปรึกษา
กฎหมายมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินคดีอาญาซึ่งเด็กและเยาวชนเปนผูที่ถูกกลาวหา  
 สําหรับประเทศไทยก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เชนเดียวกันจึงทําใหมีกฎหมายเฉพาะ
ออกมาเพื่อพิจารณาคดีอาญาแกเด็กและเยาวชน นั้นคือ พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลเด็กและ
เยาวชน ป พ.ศ. 2494 เปนครั้งแรก โดยมีสาระสําคัญที่กลาวถึงการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการตั้ง “ที่ปรึกษากฎหมาย” ไวตั้งแตเวลานั้น ซ่ึงในที่นี้จะไดกลาวเปน
ลําดับตอไป 
 
4.1 สิทธิการมีทนายความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

     4.1.1 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
          สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวใหแกราษฎรนั้น  ถือกันวาเปนคุณคา
สูงสุด ซ่ึงองคกรตางๆ ของรัฐทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ  องคกรผูใช
อํานาจบริหาร  หรือองคกรผูใชอํานาจตุลาการ จะตองเคารพและใหความคุมครอง  ซ่ึงหลักการ
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประการหนึ่งที่ตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญคือ 
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยเราจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมี
บทบัญญัติอยางชัดแจงในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวอยาง
ชัดเจน  และในรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบันแทบทุกฉบับจะมีบทบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  4.1.1.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
              มนุษยทุกคนเกิดมามีสิทธิและเสรีภาพติดตัวมาตั้งแตเกิด  ซ่ึงเรียกวา  “สิทธิ
มนุษยชน”  เปนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคน  สิทธิดังกลาวกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่น
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ที่จะไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  และรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดไดใหการรับรองสิทธิเหลานั้น
ไว  ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2550 
มาตรา 4  ที่บัญญัติวา  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง ”   
                         1) ความหมายของ  “สิทธิ”  ตามรัฐธรรมนูญ 
                          “สิทธิ”  ตามความหมายทั่วไป  หมายถึง  “อํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครอง
ใหแกบุคคลในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่
แกบุคคลอื่นดวย1 
     “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ”  นั้นถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน”  (das  
subjective  oeffentliehe  Recht) หมายถึง  อํานาจตามรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติให
การรับรอง  คุมครองแกปจเจกบุคคลในอันที่จะกระทําการใด  หรือไมกระทําการใด  การใหอํานาจ
แกปจเจกบุคคลดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลแทรกแซงในสิทธิในขอบเขต
สิทธิของตน  ดังนั้น  สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเปนความสําคัญระหวางปจเจกบุคคลตอรัฐ  และสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ  ส่ิงที่ผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายที่จะตองใหความเคารพปกปอง  และ
คุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  เพื่อใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ  
              2) ความหมายของ  “เสรีภาพ”  ตามรัฐธรรมนูญ 
        “เสรีภาพ”  หมายถึง  สภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคของตน2 
     สิทธิมนุษยชนเปนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคน  เปนสิทธิและ
เสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนของมนุษยในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและดวยเหตุผลเพียงอยางเดียว  
วาเขาเกิดมาเปนมนุษยทุกคน  มีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้อยูแลวตั้งแตกอนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ไมมี
มนุษยผูใดสามารถสละสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดโดยชอบ  และไมมีผูปกครองวาการแผนดิน 
(Sovereign) คนใด  หรือคณะใด  มีอํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ไดเชนกัน3                                        

 4.1.2 สิทธิการมีทนายความตามรัฐธรรมนูญ 
        หลักในการดําเนินคดีอาญาของแตละประเทศประกอบดวยรูปแบบที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ ตองมีกระบวนการคนหาความจริงที่มีประสิทธิภาพ (Crime  Control  Model)  เพื่อคนหาตัว
ผูกระทําความผิดและนํามาลงโทษไดอยางถูกตอง  และตองเปนกระบวนการที่ใหความเปนธรรม

                                                           
1  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 21. 
2  แหลงเดิม.  หนา 22. 
3  แหลงเดิม.  หนา 14. 
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แกผูถูกกลาวหา  (Due  Process  Model)  มิใหตองเดือดรอนกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ของรัฐในการคนหาความจริง  ซ่ึงหลักการทั้งสองรูปแบบนี้มักจะขัดแยงกันอยูในตัวเอง  หาก
ประเทศใดมีนโยบายที่เนนหนักในการควบคุมอาชญากรรมก็จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนถูกกระทบกระเทือนมาก  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศใดที่เนนหนักใน
การควบคุมอาชญากรรมมักจะสรางกฎเกณฑใหเจาหนาที่ของรัฐทําการสืบสวนสอบสวน
ปราบปรามอาชญากรรมไดอยางเฉียบขาด  และมีบทบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
ตางๆ ไดอยางกวางขวาง  และหากประเทศใดมีนโยบายเนนหนักในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะคํานึงถึงหลักการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนยิ่งกวาความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน  และมีสิทธิอันชอบ
ธรรมตามกฎหมายที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีอยางยุติธรรมและเปนธรรม 
 ประเทศไทยไดมีการตราหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนญู  
และไดมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงคํานึงถึงหลักการสําคัญสองประการ
ขางตน  คือ  ประการแรก กระบวนการคนหาความจริงที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อคนหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และประการที่สองตองเปนกระบวนการที่ใหความเปนธรรมแกผู
ถูกกลาวหา  โดยพยายามเพิ่มหลักประกันสิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญามากขึ้น  
ขณะเดียวกันก็พยายามจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของเจาพนักงาน  เพื่อปองกันการลวงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยพยายามรักษาสมดุลของหลักการทั้งสองในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา4 
 ที่มาแหงสิทธิในการมีทนายความโดยรัฐจัดหาใหในคดีอาญาของไทยที่สมบูรณเปน
หลักการนั้นไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 242 ซ่ึงมี
บทบัญญัติวา  “มาตรา 242  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
ดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหา
ทนายความได  รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว”  รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ 
บัญญัติไวแตเพียงวา  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ  
ดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงมิไดกําหนดเปนหนาที่ของรัฐในการจัดหา
ทนายให  แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดไวชัดวา  “รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหา
ทนายความใหโดยเร็ว”  ซ่ึงเปนการกําหนดใหเปน “หนาที่”  ของรัฐในการจัดหาทนายความให
ผูตองหาหรือจําเลย  

                                                           

 4  ณรงค  ใจหาญ.  (2540).  หลักประกันสิทธิของประชาชนในคดีอาญาใหม : ปจจุบันและทศวรรษหนา.  
หนา 64. 
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 ในการพิจารณาคดีอาญา  มีส่ิงสําคัญประการหนึ่งก็คือ  โจทกและจําเลยจะตองมีทนาย
ชวยแกตางฝายตน  จะหวังพึ่งผูพิพากษาผูนั่งพิจารณาคดีไมได  เพราะผูพิพากษามีหนาที่ดํารงตนให
ความเปนธรรมและความเปนกลางแกทั้งโจทกและจําเลย  จะกาวลวงเขาแสวงหาขอเท็จจริงเองก็
อาจถูกกลาวหาวาลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  สิทธิการมีทนายความเปนสวนสําคัญในการ
พิจารณาคดีเพราะเปนการทําใหคูกรณีไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม  คูกรณีไมวาฝายโจทก
หรือจําเลยแมจะเปนคนเฉลียวฉลาดสักเพียงใดก็ไมอาจเขาใจกระบวนพิจารณาไดตลอด  เชน  ฟอง
ของโจทกสมบูรณหรือไม  พยานหลักฐานตางๆ ถูกตองหรือไม  การซักถามคําทนายจะทําไดโดย
วิธีใดใหไดผลประโยชนแกฝายตน  เหลานี้ลวนแตเปนส่ิงที่เหนือความสามารถของประชาชน
ทั่วไปที่จะเขาใจได  ดังนั้น  ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจึงตองไดรับการแนะนํา
ชวยเหลือโดยทนายความ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบุคคลดังกลาวคือจําเลย   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา 242  วรรคหนึ่ง  ได
บัญญัติถึงการคุมครองของสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาใหไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
ดวยการจัดหาทนายความให  ซ่ึงสาระสําคัญของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีอยู 2 ประการ คือ 
ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  ทั้งนี้  เพื่อรักษาสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยไมใหถูกกลั่นแกลงหรือไมไดรับความเปน
ธรรม  ประการที่สองจัดหาทนายความใหคูกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือถูกคุมขังไมอาจหาทนายความ
ได รัฐตองใหชวยเหลือโดยการจัดหาทนายความใหโดยเร็ว 
 ในประเทศไทยนั้นสิทธิการมีทนายความในการดําเนินคดีอาญา  จึงเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานอยางหนึ่งของประชาชนซึ่งไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  โดยถือวาเปนการให
หลักประกันสิทธิในการตอสูคดีขั้นมูลฐานแกประชาชนตามกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยถือวา
เปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนของรัฐควรไดรับความคุมครองใน
การตอสูคดีอาญากับรัฐเพื่อปองกันสิทธิไมใหถูกริดรอนอยางไมเปนธรรมตามกระบวนการของ
กฎหมาย  โดยไดขยายสิทธิในการมีทนายความไปยังคดีอาญาที่สามารถลงโทษจําคุกได  ปจจุบัน
สิทธิการมีทนายความของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไดรับการใหความคุมครองในทุกคดีที่
สามารถลงโทษจําคุกจําเลยได5 
 ตามประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เร่ิมแรกนั้นรัฐไดบัญญัติรับรอง
สิทธิการมีทนายความของจําเลยคดีอาญาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2492 
เพียงแตใหสิทธิเสรีแกจําเลยที่จะพบปรึกษา และวาจางทนายความดวยตนเองไดตามมาตรา 31 แต
ยังไมมีบทบัญญัติการจัดหาทนายความโดยรัฐใหแกจําเลยในคดีอาญา  บทบัญญัติดังกลาวนี้นับได

                                                           
5  ทัศนีย  แกวพิลา.  (2527).  สิทธิการมีทนายความในคดีอาญา.  หนา 50-57.  
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วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก  ที่ไดบัญญัติการใหหลักประกันความคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกายอยางกวางขวาง  อันเปนแบบอยางของรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ ที่ไดบัญญัติในลักษณะ
เดียวกัน  ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2511 ไดนําบทบัญญัติดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา 29 
ตอมาป พ.ศ. 2517 รัฐเริ่มตระหนักถึงความจําเปนในการมีทนายความและเริ่มนิยมการดําเนิน
คดีอาญาระบบกลาวหามากขึ้น6  จึงเห็นควรที่รัฐยื่นมือเขาจัดหาทนายความใหจําเลยคดีอาญาที่มี
ความสามารถบกพรอง  และจําเลยที่ยากจน  โดยบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2517 มาตรา 34 ถือเปนประเพณีการปกครองในการคุมครองสิทธิ
ของจําเลยคดีอาญาเรื่อยมา  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2538  มาตรา 32  
ไดบัญญัติใหจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ  ดวยการจัดหาทนายความ
ใหตามกฎหมายบัญญัติ   
 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 ไดบัญญัติ
ใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความ
ใหตามที่บัญญัติ  ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได  รัฐตองใหความ
ชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว  เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติวาดวยการคุมครอง
สิทธิของจําเลยในรัฐธรรมนูญไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางคุมครองสิทธิของจําเลยมากขึ้น  
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญไทยจะเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  เพราะการ
คุมครองสิทธิของจําเลยในประเทศไทยนั้น  ในทางปฏิบัติความสําคัญมิไดขึ้นอยูกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ  แตขึ้นอยูกับบทบัญญัติคุมครองในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากกวา  
ดังนั้น  ประชาชนและนักกฎหมายไทย  จึงมุงธํารงสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตามที่
ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนสําคัญ 
 สําหรับในปจจุบันหลังจากที่รัฐธรรมนูญในป 2540 ไดยกประกาศยกเลิกไปนั้นในที่สุด
ก็ไดมีรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใชแลวในปจจุบันยังมี
บทบัญญัติในเรื่องนี้ไวโดยใหรัฐจะตองใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกบุคคลซึ่งมีบัญญัติไวใน 
มาตรา  40  ความวา7  
 “ มาตรา 40  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 
 (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย  สะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึง 
 (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา  ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง
การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย  การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ  การ

                                                           
6  วิษณุ  เครืองาม ข  (2520).  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร.  หนา 172. 
7  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  
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เสนอขอเท็จจริง  ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน  การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ  การ
ไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ  และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย  คําพิพากษา หรือคําส่ัง  
 (3)  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็วและ 
เปนธรรม 
 (4) ผูเสียหาย  ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี  ผูมีสวนไดเสียหรือพยานในคดีมีสิทธิ์
ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง  รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 
 (5) ผูเสียหาย  ผูตองหา จําเลย  และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิไดรับความคุมครองและ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน  คาทดแทนและคาใชจายที่จําเปน
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม  และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 (7) ในคดีอาญา  ผูตอหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
ถูกตอง  รวดเร็วและเปนธรรม  โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ  การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร  การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ  แลการไดรับการ
ปลอยตัวชั่วคราว 
 (8) ในคดีแพง  บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 
 จะเห็นไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนดังที่ไดมีหลักการในคดีอาญาที่วา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ” นอกจากนี้แลวแมวาในคดีแพงเองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็
กําหนดใหรัฐจะตองใหความชวยเหลือทางกฎหมายดวยเชนกัน 
 
4.2  พัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความโดยรัฐเปนผูจัดหาในประเทศไทย 
 การมีทนายความเปนสิทธิที่จําเปนสําหรับผูตองหาหรือจําเลยในการดําเนินคดีอาญาทุก
ขั้นตอน  เพื่อเปนหลักประกันสิทธิมนุษยชนของผูตองหาหรือจําเลยใหพนจากการดําเนินการโดย 
มิชอบของเจาพนักงาน  จึงควรใหจําเลยตัดสินใจในการตอสูคดีโดยมีความเขาใจถึงสิทธิของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงไมใชการบังคับใหจําเลยตองขึ้นอยูกับทนายความ  แตเปนเรื่องการใชสิทธิของ
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จําเลย  ซ่ึงอาจจะสละสิทธิการมีทนายความเพื่อดําเนินการดวยตนเองได8  โดยมีความรูและความ
เขาใจถึงสิทธิในการดําเนินคดีและตองทําดวยความสมัครใจ9 การสละสิทธิในการมีทนายความจึง
ไมสามารถสันนิษฐานจากการนิ่งเฉยของผูตองหาหรือจําเลย  ดังนั้น  การสละสิทธิการมีทนายความ
จะตองแนใจกอนวาจําเลยรูและเขาใจสิทธิดังกลาว  การไมรูถึงสิทธิการมีทนายความจะถือวาเปน
การสละสิทธิไมได10  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแลว   จะเห็นวามีการใชหลักประกันสิทธิเร่ืองทนายความอยูหลายประการดวยกัน  คือ  
(1). สิทธิการมีทนายความในชั้นกอนการพิจารณา ตาม มาตรา 7/111 ,8, 134 / 1  ( 2). สิทธิในการมี
ทนายความในชั้นพิจารณาคดี ตามมาตรา 173   สวนในที่นี้จะขอกลาวตามลําดับถึงพัฒนาการของ
หลักเกณฑการตั้งทนายความโดยรัฐดังตอไปนี้ 

 4.2.1 การตั้งทนายความในชั้นกอนการพิจารณา  
  เดิมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม 2478 ใหใช
โดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ. 2477 ไมเคยมีปรากฏเรื่อง
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความโดยรัฐเปนผูจัดให กลาวคือ ในชั้นสอบสวนเดิมนั้นไมได
กําหนดหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในชั้นสอบสวน ตอมาไดมีการ
เพิ่มเติมมาตรา 134 ทวิ12  ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่พนักงาน
สอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให ....”  ตอมาในปจจุบัน มาตรา 134 ทวิดังกลาวไดถูกยกเลกิ
ไปโดยมีมาตรา 134/113 มาใชบังคับแทนซึ่งบัญญัติวา “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดี
ที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการให
พนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให 

                                                           
8  แหลงเดิม.  หนา 73. 
9  แหลงเดิม.  หนา 74. 
10  แหลงเดิม.  หนา 75. 
11  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) 

พ.ศ. 2547 มาตรา 4 
12  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่20)

พ.ศ. 2542  มาตรา 6 
13  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)

พ.ศ. 2547  
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 ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําถามใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการทนายความใหรัฐจัดหาทนายความให ...” ซ่ึงนับวา
เปนการขยายขอบเขตสิทธิของผูตองหาที่จะไดรับการจัดหาทนายความโดยรัฐมากกวาเดิม 

  4.2.2 การตั้งทนายความในชั้นพิจารณา  
  สําหรับในชั้นพิจารณาของศาลนั้น ไดมีการแกไขกฎหมายในรายละเอียดหลายครั้ง ซ่ึง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 เดิมอาจกลาววา ในบทบัญญัตินี้ อาจแบง
ออกเปน 2  กรณี ดวยกัน  คือ  กรณีแรก  ในคดีอุกฉกรรจมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึน้ไป  
และกรณีที่สอง  ในคดีที่เด็กเปนจําเลย  ทั้งสองกรณีศาลจะตั้งทนายความใหก็ตอเมื่อจําเลยไมมีและ
ตองการ  ซ่ึงเมื่อมาพิจารณาถึงกฎหมายแลวจะเห็นวาการจะมีทนายความรวมในพิจารณาคดีหรือไม
เปนเรื่องของจําเลย14  
  ตอมาไดมีการแกไขความในมาตรา 173  โดยมาตราแหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527 ซ่ึงมีเนื้อหาและเงื่อนไขดังนี้  คือ  
กรณีแรก  ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป  และในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป
ในวันที่ถูกฟองศาล กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม  ถาไมมีและจําเลย
ตองการก็ใหศาลตั้งทนายใหจําเลย  ทั้งสองกรณีนี้  หากจําเลยไมตองการทนายความก็สละสิทธิได  
ไมมีกรณีใดที่เปนบทบังคับศาลตองจัดหาทนายความใหจําเลย  ดังนั้น  การมีทนายความโดยรัฐ
จัดหา  เปนบทบัญญัติคุมครองเสรีภาพของจําเลยที่เปนสิทธิเฉพาะตัวของจําเลยโดยแท  ที่จะรองขอ
หรือยอมรับทนายความที่รัฐจัดหาใหไดหรือไมก็ได  
  จากนั้นไดมีการแกไขความในมาตรา 173 โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)  พุทธศักราช 2532 ซ่ึงบัญญัติใหสิทธิ
เร่ืองทนายเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสองกรณี  คือ  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต  กอนเริ่มพิจารณาให
ศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม  ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายให  และอีกประการหนึ่งคือ  ในคดี
ที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไปแตไมถึงสิบป  ถาจําเลยไมมีทนายความและตอสูคดี
โดยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณาวาจําเลยยากจนและตองการทนายความ  ก็ใหศาลตั้งทนายความ
ให  การแกไขครั้งนี้เห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้ตองการใหจําเลยมีทนายความเปน
บทบังคับศาลตองจัดหาทนายความใหจําเลยเสมอ  โดยไมคํานึงถึงวาจําเลยตองการทนายความ
หรือไม  เนื่องจากคดีมีโทษสูงถึงประหารชีวิต  
 
 
                                                           

 14  คณิต  ณ  นคร ข  (2540).  รวมบทความดานวิชาการ.  หนา 361. 

DPU



 59 

  และในครั้งสุดทาย ไดมีการแกไขความในมาตรา 173 โดยมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พุทธศักราช 2547 ซ่ึงใชบังคับ
ในปจจุบันนี้บัญญัติวา  ในคดีมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่
ถูกฟองศาล  กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม  ถาไมมีก็ใหศาลตั้ง
ทนายความใหวรรคสองบัญญัติวา  ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก  กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวา
มีทนายความหรือไม  ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความ  ก็ใหศาลตั้งทนายความใหและในวรรค
สุดทาย  ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนด  
  ตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นจะเห็นไดวาสิทธิการมี
ทนายความของจําเลยนับวามีความสําคัญอยางมากในการดําเนินคดี ซ่ึงเปนหลักประกันเพิ่มเติมวา
จําเลยมีสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่โดยถือ  “หลักอาวุธเทาเทียมกัน”  ในวิธีพิจารณาความอาญา 
15 ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในปจจุบัน  สิทธิการมีทนายความของจําเลย  มี
ความสัมพันธกับความหนักเบาของโทษ  และความตองการของจําเลยเปนสําคัญ 
  นอกจากนี้สิทธิการมีทนายความของจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ยังคุมครองไปถึงสิทธิของจําเลยในกรณีที่จะตองมีการสืบพยานลับหลังจําเลยอันเปนขอยกเวนของ
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 172  ที่บัญญัติไววา  “การพิจารณา
และสืบพยานในศาล  ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย  เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น..” โดย
บทบัญญัติที่ยกเวนมาตราดังกลาวก็คือมาตรา 172 ทวิ  ซ่ึงคุมครองสิทธิของจําเลยในกรณีที่ตอง
สืบพยานลับหลังจําเลยโดยบังคับใหจําเลยตองมีทนายความกอนจึงจะสามารถขออนุญาตศาลที่จะ
ไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยานได  โดยมาตรา  172  ทวิ  บัญญัติวา  “....  ศาลมีอํานาจพิจารณา
และสืบพยานลับหลังจําเลยไดในกรณีดังตอไปนี้  
  1) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 10 ป  จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  หรือใน
คดีมีโทษปรับสภาพเดียว  เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่ไมมาฟงการพิจารณา
และการสืบพยาน...”  จากบทบัญญัติในมาตราดังกลาวขางตน  จึงถือวาเปนมาตรการในการสงเสริม
การคุมครองสิทธิของจําเลยใหเกิดสัมฤทธิ์ผลใหมากยิ่งขึ้น เพราะหนาที่ประการสําคัญของ
ทนายความคือ  รวมกับองคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมในการคนหาความจริงเพื่อพิสูจนให
ศาลเห็นวาความจริงเปนอยางไร  และสมควรที่จะลงโทษผูกระทําความผิดนั้นหรือไม  เพราะฉะนั้น
การที่จําเลยจะมีทนายความเพื่อคุมครองสิทธิของตนในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดีจึงเปนสิ่ง 
ที่ควรจะมี  เนื่องจากในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดีอาญาสิทธิของจําเลยจะตองไดรับการเอาใจใส
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และความคุมครองตามหลักที่วา  จําเลยทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาวาผูนั้นกระทํา
ความผิด 
    จึงพอสรุปไดวา  ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีการบัญญัติถึงกรณี
ที่ศาลตั้งทนายความใหจําเลย  ดังนี้16 
    (1) ในกรณีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต   หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป ใน
วันที่ถูกฟองตอศาลถาจําเลยไมมีทนายความ  ศาลจะตองตั้งทนายความใหจําเลยเสมอ   ถาศาลไมตั้ง
ทนายความให  ถือวาเปนกระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
     (2) ในกรณีที่มีอัตราโทษจําคุก  ถาจําเลยไมมีทนายความ และตองการใหศาลตั้ง
ทนายความให  ถาศาลไมตั้งทนายความใหถือวาเปนกระบวนการพิจารณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน ดังนั้นทุกๆ คดีมีอัตราโทษจําคุกขึ้นไป หากจําเลยตองการทนายความ ศาลจะตั้งทนายความ
ใหกับจําเลยไดทุกคดี  
     หากหลักการชวยเหลือของรัฐที่จัดหาทนายความใหดังกลาว  จะเห็นไดวาสิทธิ
ในการมีผูชวยเหลือทางกฎหมายมี 2 ระดับ คือ  สิทธิในการมีทนายความ  และสิทธิที่จะไดรับความ
ชวยเหลือจัดหาทนายความให  มีแนวคิดวาสมควรที่จะชวยเหลือในอีกระดับหนึ่ง  คือ  สิทธิที่จะ
ไดรับความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพจากทนายความ  และเห็นไดวา  สิทธิของผูตองหาหรือ
จําเลยตาม (1) เปนสิทธิที่สละไมได  แตสิทธิตาม (2)  เปนสิทธิที่จะสละได  นอกจากนี้ การฝาฝน
สิทธินี้  ถาเปนกรณีผูตองหา  มีผลทําใหไมอาจรับฟงคําใหการของผูตองหาเปนพยานหลักฐาน
พิสูจนความผิดในชั้นศาลได  ถาเปนกรณีจําเลย  ถือวาเปนกระบวนการพิจารณาที่ไมชอบ  ตอง
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหมเสียใหถูกตองตามสิทธิของจําเลย  
 

4.3 การตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชน 
 คําวาที่ปรึกษากฎหมายนั้นเปนคําใหมที่มีบัญญัติเฉพาะในเรื่องของคดีเด็กเพราะคํานี้
เปนคําที่เกิดขึ้นโดยการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนในปพุทธศักราช 
2494 ซ่ึงนับเปนการเริ่มตนของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งศาลเพื่อใชในการพิจารณาคดีเด็กและ
เกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษากฎหมายนี้ ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทั้งนี้แทนที่จะใชคําวาทนายความแต 
ผูยกรางกลับใหใชคําวา  “ที่ปรึกษากฎหมาย” นั้นก็เพราะวาผูยกรางมีวัตถุประสงคที่จะใหการ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชนเปนการใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชนอยางแทจริงและไมได
ตองการใหเปนการเอาแพเอาชนะของคูความทั้งสองฝายแตก็เพื่อใหเกิดการมีความเขาใจในตัว
ผูกระทําความผิดใหสามารถแนะนําหาแนวทางใหเด็กนั้นมีการแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหลานั้นใหดีขึ้นกรณีที่เด็กนั้นกระทําผิด และสามารถชวยเหลือเด็กที่
มิไดกระทําผิดและอาจเปนเพราะการใสความหรือถูกกล่ันแกลงจากผูใหญเพราะความไรเดยีงสานัน้
ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในกฎหมายเดิมที่ปจจุบันถูกยกเลิกไปแลว  

 4.3.1 การตั้งท่ีปรึกษากฎหมายในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. 2494  
  มาตรา  47  “หามมิใหเด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวา  กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน
ความผิดมีทนายความวาคดีแทนในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน แตใหเด็กหรือเยาวชน
มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมมี 
ที่ปรึกษากฎหมาย  ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กหรือเยาวชนนั้นไมวาจะประสงค
หรือไม”  

  ทั้งนี้บทบัญญัตินี้มีผูไดใหคําอธิบายในเรื่องดังกลาวไวเปนอยางดีก็คือทาน ศาสตราจารย 
ดร. หยุด แสงอุทัย ที่ทานไดใหคําอธิบายในมาตรานี้วา17  
  1) มาตรานี้หามมิใหเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนคดีอาญามีทนายความ  สวนคดีแพงนั้นแม
จะมีฟองยังศาลคดีเด็กและเยาวชนก็คงมีทนายความได  ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนโจทกหรือเปน
จําเลย 
  2) มาตรานี้อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนที่ถูกฟองเปนคดีอาญามีที่ปรึกษากฎหมายได ที่
ปรึกษากฎหมายก็ทําหนาที่อยางเดียวกับทนายความนั้นเอง  คือ  ชวยเหลือดําเนินคดีแทนเด็กหรือ
เยาวชนที่เปนจําเลยทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  การที่กําหนดใหมีที่ปรึกษากฎหมายสําหรับ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนแทนทนายความซึ่งเปนการเปลี่ยนชื่อเสียนั้น  ก็เพราะคดีเด็กฯ ประสงคจะ
บัญญัติเร่ืองการวาคดีแทนเด็กออกไปเปนพิเศษ  เพื่อที่จะไดกําหนดใหการมีที่ปรึกษากฎหมาย  มี
ลักษณะหนักใชในทางสงเคราะหเด็ก  (ดูมาตรา 48 และมาตรา 49)  
  3) ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟองเปนคดีอาญาและไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  มาตรานี้บังคับ
ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหเด็กหรือเยาวชนนั้นเสมอไป  ทั้งนี้ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้น
ประสงคหรือไม และไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นตองหาวากระทําความผิดอันมีโทษรายแรงหรือไม  
  4) ความคิดที่ใหมีที่ปรึกษากฎหมายนั้นก็เพื่อจะใหชวยใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเด็ก
ในทุกแงทุกมุม  เพราะอาจเปนไดวาพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ผูอํานวยการ  สถานพินิจ  
หรือคณะกรรมการ  พินิจ  และคุมครองเด็ก  พนักงานคุมประพฤติ  และพนักงานอื่นหลงหูหลงตา  
หรือทํารายงานหรือช้ีแจงตอศาลผิดพลาดขอเท็จจริงหรือบกพรอง  ที่ปรึกษากฎหมายนอกจากจะ
ระมัดระวังมิใหเด็กถูกลงโทษ  หรือรับวิธีการสําหรับเด็กเพราะพยานเบิกความเท็จ  โดยการซักคาน 
 
                                                           

17  หยุด  แสงอุทัย.  (2495).  คําอธิบายกฎหมายศาลเด็ก.  หนา 465-479. 
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พยานแลวที่ปรึกษากฎหมายยังอาจแถลงตอศาลถึงฐานะอันแทจริงของเด็ก  เชน  อาจแถลงวาถา
ศาลจะปลอยเด็กไปอยูกับบิดามารดา  เด็กจะกลับตนไดเปนตน  เพราะการที่เด็กกระทําผิดครั้งนั้น
เปนขณะที่บิดาปวยอยู  มารดาตองพยาบาลบิดา  เลยหางเหินตอการดูและเด็กไปบาง ฯลฯ  เปน
ตัวอยาง  
  5) ขอควรสังเกตมีวา  การปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษากฎหมายมีความสําคัญมาก  เพราะที่
ปรึกษากฎหมายเปนบุคคลคนเดียว  นอกจากบิดามารดาหรือผูปกครองที่อยูนอกวงงาน  ศาลคดีเด็ก
และเยาวชนที่ไดมีโอกาสไดพบและสนทนากับเด็กหรือเยาวชน ที่ปรึกษากฎหมายที่ใหคําแนะนํา
แกเด็กอยางผิดพลาดยอมอาจทําใหเด็กหรือเยาวชนเสียคนได ฉะนั้นที่ปรึกษากฎหมายที่จะชวยเหลือ
เด็กจึงควรจะเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
    (1) ตองเห็นแกความสัตยจริงเปนใหญ  ทั้งนี้  เพราะถาที่ปรึกษากฎหมายเห็นแตความ
แพชนะในคดีก็อาจทําใหเด็กหรือเยาวชนเสียไปได เชน เอาพยานเท็จมาเบิกความชวยเด็กหรือ
เยาวชน  เปนตน   เด็กหรือเยาวชนนั้นอาจรูสึกวาในอนาคตแมตนจะกระทําผิดก็อาจมีผูที่ชวยเหลือ
ตนได  โดยเอาพยานเท็จมาใหการตอศาล 
    (2) ตองเปนผูที่เสียสละไมเห็นแกความสะดวกในการวาคดี  มีตัวอยางในตางประเทศ
ที่ปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด  และเด็กหรือ
เยาวชนนั้นไดรับสารภาพโดยไมไดกระทําความผิด  และเด็กหรือเยาวชนนั้นไดรับสารภาพโดย
ไมไดกระทําความผิด  เพราะอยากจะเปนผูกลาหาญหรือเด็กอยากไปเสียจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีบิดามารดาหรือผูปกครอง ฯลฯ  ซ่ึงเปนคนขี้ครานได  แนะนําให
บุตรหรือผูอยูใตปกครองของตนรับสารภาพ  เพราะคิดวาศาลคดีเด็กและเยาวชนคงจะไมลงโทษ
รุนแรงเรื่องจะไดเสร็จไป  ที่ปรึกษากฎหมายไมควรจะยอมใหการเปนไปเชนนั้น  
    (3) ตองมีจิตใจรวมมือกับศาล  โจทกและเจาพนักงานของสถานพินิจ ในการที่จะให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุแหงการกระทําผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนปรากฏแกศาล  ทั้งนี้เพราะ
การที่ทราบสาเหตุแหงการกระทําความผิดและบุคลิกลักษณะของเด็กเทานั้น  ที่จะทําใหการจัดตั้ง
ศาลคดีเด็กและเยาวชนเปนผล  เพราะการทราบสาเหตุยอมจะทําใหศาลทราบไดวาจะใชวิธีการหรือ
ลงโทษแกเด็กหรือเยาวชนอยางไร   เด็กหรือเยาวชนจึงจะรูสึกเสียใจในการกระทําผิดที่ไดกระทํา
มาแลว  และกลับตนเปนคนดี การสืบสวนโดยทางราชการของพนักงานคุมประพฤติหรือเจาหนาที่
อ่ืนของสถานพินิจอาจมีการขาดตกบกพรองไดเพราะในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติไปสอบถาม
ขอเท็จจริงจากบิดามารดาหรือผูปกครองเด็ก  บุคคลดังกลาวอาจเขาใจวาจะเอาขอเท็จจริงนั้นไปใช
ใหเปนผลรายแกเด็ก  แตถาที่ปรึกษากฎหมายเปนผูสอบสวนขอเท็จจริง  บิดามารดาหรือผูปกครอง
เด็กยอมจะเต็มใจใหขอเท็จจริง  เพราะแนใจวาจะเอาไปใชใหเปนประโยชนแกเด็ก  การไววางใจ
ของบิดามารดาหรือผูปกครองที่มีตอที่ปรึกษากฎหมายยอมจะทําใหไดขอเท็จจริง  ซ่ึงจะเปนเหตุให
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ทราบสาเหตุแหงการกระทําผิด  นอกจากนี้ที่ปรึกษากฎหมายยังอาจทราบขอเท็จจริงเชนวานี้จาก
บุคคลภายนอก  เชน  เพื่อนบาน  ซ่ึงที่ปรึกษากฎหมายควรจะไดเสนอขอเท็จจริงและพยานหลกัฐาน
ตอศาล  
    (4) ตองเปนผูมีความรูในทางวาคดี  ความจริงหรือเด็กเยาวชนจะกระทําความผิด
หรือไมก็ตาม  ถาเด็กจะถูกลงโทษ  หรือถูกใชวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนโดยที่เด็กหรือเยาวชน
นั้น  เห็นพยานเท็จมาใหการที่ศาลปรักปรําตน  และศาลเชื่อพยานเท็จนั้น  ยอมจะแสลงแกจิตใจ
ของเด็ก  ที่ปรึกษากฎหมายที่เกงอาจทําใหศาลไมเชื่อ  พยานเท็จโดยวิธีซักคานพยาย  
    (5) ตองเปนผูที่เคยมีและกําลังมีซ่ึงประวัติและความประพฤติอันดีงาม ไดกลาวแลว
ในตอนตนวา  วาถาที่ปรึกษากฎหมายมีประวัติหรือประพฤติตนไมดีก็ทําใหความไววางใจของบิดา
มารดาฯ  ไมเกิดมีขึ้น  และยอมไมไดผลสมความมุงหมาย  
     เมื่อคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายมีดังกลาวแลว  ยอมจะเห็นไดวาคุณสมบัติ
บางอยางยอมจะสรางขึ้นไดดวยการอบรม  บางอยางก็ไมสามารถจะสรางไดดวยการอบรม  และ
สําหรับผูที่ไมใชเปนทนายความ  ถาจํานวนผูสมัครที่จะมาจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายตาม
มาตรา 48 (2) มากพอ  ก็อาจทําการคัดเลือกไดโดยการสอบไลซ่ึงอาจมีการสอบสัมภาษณรวมอยู
ดวย  อันจะทําใหรูจักอุปนิสัยใจคอ  ประวัติและความประพฤติของผูที่ประสงคจะเปนที่ปรึกษา
กฎหมาย  
      มาตรา  48  ผูที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
     (1)   เปนทนายความตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือ  
     (2)  ไดรับปริญญาทางกฎหมายไมต่ํากวาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเทา และไดจด
ทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลคดีเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 50 วรรคสอง สําหรับที่ปรึกษา
กฎหมายตาม (2) นี้มีความมุงหมายจะใหผูที่มิใชทนายความแตมีจิตใจสงเคราะหเด็กทําหนาที่ที่
ปรึกษากฎหมายได  แตโดยท่ีหนาที่ของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชวิชากฎหมาย  จึงได
กําหนดวาตองเปนผูที่ไดรับปริญญาทางกฎหมายดวย  
     (3) การจดทะเบียนนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  ซ่ึงไดมีกฎกระทรวงกําหนดใหมีการอบรมที่ปรึกษากฎหมายตามอนุมาตรา (2) นี้
เสียกอน  
      มาตรา 49  บุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายแกเด็กหรือเยาวชน  
ตามความในมาตรา  47  นั้นหากปรากฏแกศาลวามีผูใดเปนผูไมเหมาะสมที่จะเปนผูชวยเหลือเด็ก
หรือเยาวชนในกรณีใด  มิใหศาลแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกเยาวชนหรือเด็กเยาวชนใน
กรณีนั้น  และถาเปนผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็ก
หรือเยาวชนในกรณีใดอยู  ก็ใหส่ังเพิกถอนเสีย    
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      และในเวลาตอมาในป พ.ศ. 2506 นั้นบทบัญญัติในมาตรา 47 เดิม นั้นไดมี
การเปลี่ยนแปลงแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2506 ทําใหความเดิมนั้นเปลี่ยนไป
โดยบัญญัติวา “มาตรา 4718 หามมิใหเด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน
ความผิด มีทนายความวาคดีแทนในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน แตใหเด็กหรือ
เยาวชนมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได ในกรณีที่เด็กหรือ
เยาวชนไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี จะไมแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได”  จะเห็นไดจาก
บทบัญญัติที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงภายหลังป พ.ศ. 2494 นี้  มีความแตกตางจากบทบัญญัติเดิม
เพราะเนื่องจากเหตุที่มีการแกไขใหมนั้น19 เกิดจากกฎหมายเดิมกอนแกไขโดยฉบับที่ 2 พ.ศ .2506 
ศาลคดีเด็กฯตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายทุกคดีไป แมคดีเล็ก ๆ นอย ๆ ที่จําเลยรับสารภาพ และไม
ตองการที่ปรึกษากฎหมาย ทําใหคดีลาชา แทนที่จะเสร็จไปโดยเร็วไดก็กลับตองเสียเวลาหลายนัด
และบางครั้งที่ปรึกษากฎหมายไมมาศาลตามนัดก็ตองเลื่อนคดีไปอีกแลวนัดใหม หรือพิจารณาขอ
แรงที่ปรึกษากฎหมายใหม นอกจากเปนการลาชาแลวยังเปนการสิ้นเปลื้องคาปวยการที่ปรึกษา
กฎหมายโดยใชเหตุดวย ความจริงฝายเด็กมีผูปกครองชวยเหลืออยูแลว ในสวนศาลก็ยอมจะ
สอดสองเพื่อใหความสงเคราะหแกเด็กอยูแลว ดวยเหตุนี้เอง จึงมีผลทําใหมีการแกไขบทบัญญัติใน
มาตรา 47 ใหม ในป 2506  คือ  ตองทั้งเด็กไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนดวย มิใชลําพังเด็ก
ไมตองการอยางเดียว ซ่ึงผิดกับบทบัญญัติเดิมที่จะตองตั้งใหทุกกรณี ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้น
จะตองการหรือไมก็ตาม  

 4.3.2 หลักเกณฑในการตั้งท่ีปรึกษากฎหมายในกฎหมายปจจุบัน 
     ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกกลาวหานั้นเด็กหรือเยาวชนนั้นจะมีทนายความในการ
แกตางคดีไมไดแตสามารถจะมี ไมมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหนาที่อยางทนายความในศาลเยาวชน
และครอบครัวได โดยหลักการที่ไมใหมีการตั้งทนายความนั้นก็สืบเนื่องมาจากแนวความคิดที่วา
เด็กหรือเยาวชนนั้นไมใชการที่จะมาใชเร่ืองการตอสูคดีเพื่อจะใหเกิดความแพชนะของคดี แตผูที่จะ
เขามาใหความชวยเหลือนั้นควรจะเปนผูที่มาใหคําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนดวยเหตุนี้จึงไมใหมี
ทนายความ แตอยางไรก็ตามการที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กหรือเยาวชนนั้นไดก็
จะตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายนั้นเปนอยางดีเชนกัน  ดังนั้นการที่จะใหบุคคลใดมาเปนที่

                                                           
18  ขอความเดิมของมาตรานี้ ยกเลิกและใหใชขอความใหมแทนโดย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็ก

และเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 มาตรา 13. 
19  สงา ลีนะมิต.  (2520).  กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน.  หนา 123-124. 
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ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว จึงจะตองมีหลักกฎหมายที่กําหนดถึงคุณสมบัติของ 
ผูที่จะมาใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเยาวชน ซ่ึงมีหลักกฎหมายไดวางไวดังนี้   
  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 ในมาตรา 83-88 ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาล
เยาวชนและครอบครัวตลอดจนคุณสมบัติของผูที่จะเขามาทําหนาที่ดังกลาวไว จึงอาจพอจะกลาวได
อยางพอเขาใจดังนี้ 
  มาตรา 83 บัญญัติวา ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจําเลยจะมี
ทนายความแกคดีแทนไมไดแตใหจําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกันกับ
ทนายความได ในกรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแต
จําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี จะไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได      
  มาตรา 84  บัญญัติวา     ที่ปรึกษากฎหมายตาม มาตรา 83  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
  (1)   เปนทนายความตามกฎหมายวาดวยการนั้น  หรือ  
  (2)  ไดรับปริญญาทางกฎหมายไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาซึ่งไมใชทนายความ  
และประสงคจะเปนที่ปรึกษาทนายกฎหมาย และไดจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาล
เยาวชนและครอบครัว หากปรากฏแกศาลวาผูใดเปนผูไมเหมาะสมที่จะเปนผูชวยเหลือเด็กหรือ
เยาวชนในกรณีใด  มิใหศาลแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กหรือเยาวชนในกรณีนั้นและ
ถาไดเปนผูรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กหรือเยาวชนใน
กรณีใดอยู  ก็ใหส่ังเพิกถอนเสีย20  
          4.3.2.1   คุณสมบัติของผูเปนจะจดทะเบียนเปนท่ีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
                       ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชน พ.ศ. 2534 ( แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2543 )ในมาตรา 83 ไดบัญญัติวา ในศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจําเลยจะมีทนายความแกคดีแทนไมได แตใหจําเลยมีที่
ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได ในกรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษา
กฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตจําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปน
แกคดีจะไมแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได  จากบทบัญญัติดังกลาวนั้นบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางไร
ที่จะสามารถเปนที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนไดนั้นโดยเฉพาะบุคคลตามมาตรา 84 (2) เราจึง

                                                           
20  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2534 มาตรา 88.  
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ตองพิจารณาจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ที่มีเนื้อหาวา  
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
      ขอ 1.  ผูไดรับปริญญาทางกฎหมายไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซ่ึง
ไมใชทนายความและประสงคจะจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวใหยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กําหนด ตอศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงผูนั้นประสงคจะปฏิบัติหนาที่ 
      ขอ 2.  กอนที่จะมีการรับจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนตามขอ 1  ตองไดรับการ
อบรมตามระเบียบที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผูพิพากษาหัวหนาแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล
จังหวัด ซ่ึงผูขอจดทะเบียนประสงคจะปฏิบัติหนาที่  กําหนด 
               ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนตามขอ 1 เปนหรือเคยเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือเคย
ไดรับการอบรมมากอน หากอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผูพิพากษา
หัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวใน
ศาลจังหวัดเห็นสมควรอาจพิจารณายกเวนไมตองรับการอบรมตามวรรคหนึ่งได 
      ขอ 3.  เมื่อผูขอจดทะเบียนตามขอ 1  ไดผานการอบรมตามขอ 2 แลวใหอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
หรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แลวแตกรณีรับจดทะเบียน
และออกใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายตามแบบที่อธิบดีผูพิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกําหนด ใหแกผูขอจดทะเบียน 
      ขอ 4.  ใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายใหใชไดสามป
นับแตวันที่ออกใบสําคัญ 
      ขอ 5.  ในกรณีที่มีผูรองขอหรือปรากฏแกศาลเยาชนและครอบครัววาที่ปรึกษา
กฎหมายประพฤติตนอยางใด  ซ่ึงถาเปนทนายความอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความให
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ 
ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล แลวแตกรณีตั้งคณะกรรมการเพื่อ
สอบสวน 
      คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนและตองเปน 
ผูพิพากษาหรือผูพิพากษาสมทบแหงศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นอยางนอยหนึ่งคน  
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      ในการสอบสวนตองใหโอกาสที่ปรึกษากฎหมายที่จะกลาวแกและนําพยาน 
หลักฐานมาสืบหักลางตามสมควร 
       ถาคณะกรรมการเห็นวาตามที่มีผูรองหรือปรากฏแกศาลนั้นเปนความจริง ให
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหรือผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด แลวแตกรณี ส่ังใหลบ
ช่ือที่ปรึกษากฎหมายนั้นออกจากทะเบียน   
            4.3.2.2 บทบาทและหนาท่ีของท่ีปรึกษากฎหมาย  
                       ที่ปรึกษากฎหมาย ในการพิจารณาอาญาเด็กหรือเยาวชนจะมีทนายความวาความ
แกตางคดีแทนไมไดแตสามารถมีที่ปรึกษากฎหมาย   เพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความ
ไดทั้งนี้เพราะเจตนารมณของกฎหมายตองการที่จะคุมครองเด็กหรือเยาวชนใหมีที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่อเปนหลักประกันวาเด็กหรือเยาวชนนั้นไมตกเปนฝายเสียเปรียบในรูปคดี21 แตประการหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการเปนที่ปรึกษากฎหมายนั้นก็คือ การเขามาแสวงหาขอเท็จจริงตลอดจนสืบประวัติ
ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนผูเปนจําเลย เพื่อใหศาลไดใหดุลพินิจตัดสินคดีใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกจําเลย  ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งในการดําเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน   
          4.3.2.3   ความแตกตางระหวางบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายกับทนายความ22 
   จากศึกษานั้นจะพบวา การมีสิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายนั้น
มีความสําคัญอยางมากในการตอสูคดีโดยหลักการที่วาการตอสูคดีควรที่จะมีความทัดเทียมกัน แต
อยางไรก็ตามในการดําเนินการเกี่ยวกับคดีของผูใหญกับเด็กหรือเยาวชนนั้นก็มีหลักการ
แนวความคิดที่มีความแตกตางกัน กลาวคือ ปรัชญาหรือหลักการในการดําเนินคดีเด็กนั้นก็เพื่อ
แกไขบําบัดฟนฟูแกไขการกระทําความผิดของเด็กโดยไมไดมุงหมายที่จะเนนการลงโทษเด็กหรือ
เยาวชนใหหลาบจําแตอยางใด ดวยเหตุนี้บุคคลผูมาเปนที่ปรึกษากฎหมายจึงมีบทบาทที่แตกตางกัน
ออกไปจะพบจากการศึกษาซึ่งสามารถแยกอธิบายความแตกตางไดดังนี้ 
   1)  ที่ปรึกษากฎหมายเนนบทบาทในการคนหาความจริงใหเกิดขึ้น และแนะนํา
สงเคราะหตลอดจนนําเสนอขอเท็จจริงเพื่อเปนการชวยสงเคราะห หรือ แกไขฟนฟูใหเด็กและ
เยาวชนนั้นกลับตัวเปนพลเมืองที่ดี โดยทั้งนี้จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของเด็กเปนสําคัญ โดยไม

                                                           
21  พจน  กูมานะชัย.  (2539).   คูมือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว.  หนา 71. 
22  ปญจพัฒน  บัวพวงชน.  (2547).  บทบาทที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงตอศาล

เยาวชนและครอบครัว.    
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มุงหวังตอผลชนะของคดี  และในขณะเดียวกันที่ปรึกษากฎหมายจะตองนําเสนอแนวทางแมเด็กนั้น
จะไมมีความผิด เชน เพื่อใหเด็กนั้นไมมีความเสี่ยงตอการกระทําความผิดนั้นไดอีก  
    สวนทนายความมักจะเนนผลแพชนะของคดีในการวาความ 
   2)  ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการนําเสนอวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
หรือเยาวชนตอศาลเพื่อเปนแนวทางในการที่ศาลจะใชดุลพินิจในการกําหนดมาตรการสําหรับเด็ก 
ที่เหมาะสมเปนรายๆ ไป   
    แตทนายความไมมีบทบาทดังกลาวเพียงแตบทบาทในการเสนอเหตุบรรเทา
โทษ อันมีผลทําใหคูความของตนไดรับโทษนอยลงเทานั้น 
   3) ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ทุก ๆดานไมวาจะเปนบุคลิกภาพ สุขภาพ ภาวะทางจิตใจ นิสัย อายุ การศึกษา อาชีพ ฐานะตลอดจน
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของนั้นดวย ดังมีปรากฏในบทบัญญัติ มาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครบครัว  
    แตทนายความมีบทบาทเพียงพิสูจนเกี่ยวกับความผิดเทานั้น 
   4)  ที่ปรึกษากฎหมายเนนบทบาทในการดําเนินคดีที่ไมเปนทางการ (Informal 
system ) เพราะดําเนินกระบวนการที่เปนกันเอง ใสสูท ไมสวมชุดครุยทั้งที่ปรึกษากฎหมาย อัยการ
และผูพิพากษา การวาความไมเครงครัดในกระบวนพิจารณา ดังนั้นในการซักถาม ถามคาน หรือ 
ถามติง จึงไมตองเครงครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
    แตทนายความจะเนนบทบาทในการดําเนินคดีอยางเครงครัด 
   5) ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการติดตามความประพฤติเด็กหรือทัณฑบน
ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษา ตองคอยสอดสองดูวาเด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติตนเปนคนดีตามที่
ไดวางขอกําหนดไวหรือไม   ถาหากมีการปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแลว ก็อาจจะเสนอตอศาลเพื่อ
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษา หรือโทษนี้ได   
    แตทนายความไมมีบทบาทเพียงแตเสนอในการอุทธรณ ฎีกาเทานั้น 
   6) ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการหาขอยุติ โดยการปรึกษาหารือรวมมือกับ
ศาลและรวมมือกับสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการแกไขฟนฟูเด็ก  
    แตทนายความเนนบทบาทในลักษณะคูความฝายตรงขามในลักษณะเปน
ปรปกษ 
   7) ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการใหคําปรึกษาที่ไมใชเฉพาะในทางคดี
ความที่เกี่ยวกับทางดานกฎหมายเทานั้น แตรวมถึงการใหคําปรึกษาในดานอื่นๆ ดวย ทั้งนี้เพื่อเปน
การอนุเคราะหและเพื่อการอนุเคราะหเด็กและเยาวชน เชน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลาเรียน 
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การหาสถานที่ในการประกอบสัมมาอาชีพ  สวนทนายความนั้นมีเพียงบทบาทเฉพาะการให
คําปรึกษาทางกฎหมายเทานั้น 
   8) ภายหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลว ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการ
นําเสนอขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปล่ียนแปลง แลวเสนอวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก เพื่อเห็น
ศาลแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาได สวนทนายความมีบทบาทเพียงการอุทธรณฎีกา คําพิพากษา
ของศาลเทานั้น  
  
4.4 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการตั้งท่ีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนนั้นมีความสําคัญอยางมากในการพิจารณาคดีอาญา
ของเยาชนเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายนั้นจะเปนผูที่มีบทบาทในการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนและทําใหมีความสามารถในการตอสูคดีไดดียิ่งขึ้น การที่จะกลาววา
ทีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนนั้นก็ไมไดแตกตางอยางไรกับทนายความทั่วไปไมวาจะเปน
คุณสมบัติของผูเปนที่ปรึกษากฎหมายนั้นก็จะตองมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพทนายความ
ดวยเชนกัน สําหรับบทบาทหนาที่ก็ไมไดแตกตางอะไรกับทนายความทั่วไปแตอาจจะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการใหสิทธิแกที่ปรึกษากฎหมายสามารถเสาะแสวงหาขอเท็จจริงขอมูลเกี่ยวกับความ
ประพฤติของเยาวชนผูเปนจําเลยเพื่อเสนอตอศาล อันเปนสิ่งที่ดีในการเขาไปคุมครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนใหไดรับประโยชนสูงสุดในการดําเนินคดีอาญาโดยเฉพาะเมื่อเด็กหรือเยาวชนนั้นตก
เปนจําเลย สําหรับกฎหมายตาง ๆนั้นในการใหความชวยเหลือนั้นก็จะมีการกําหนดใหศาลตั้งที่
ปรึกษากฎหมายให ตัวอยางเชน กฎหมายของประเทศเยอรมนีที่กําหนดวาในการพิจารณาคดีของ
เด็กและเยาวชนนั้นก็ตองมีการตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กและเยาวชนนั้นดวย เชนเดียวกันกับ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเชนเดียวกันมีการออกกฎหมายขึ้นมาเปนกฎหมาย
เฉพาะที่กําหนดใหศาลจะตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อแกตางคดีใหกับเด็กและเยาวชน สําหรับ
ประเทศไทยนั้นมีไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งที่ปรึกษาไวในกฎหมายเฉพาะ 
 ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  มาตรา 83   โดย
กําหนดใหศาลทําการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตจําเลยไมตองการและศาลเห็นวาไมจําเปน
ตอคดีเทานั้น 
 ดังนี้ถาเปนปญหาเกี่ยวกับคดีที่ เห็นวามีความจําเปนแลวเพราะเปนคดีที่มีขอหา
อุกฉกรรจหรือพฤติการณแหงคดียังมีขอสงสัยอยูแตศาลกลับไมทําการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให  
ดังนี้ควรจะนําหลักการใดมาพิจารณาวาความจําเปนนั้นอยูที่ไหนหากศาลใชดุลพินิจวาไมมีความ 
จําเปนนั้นก็จะไมตองตั้งก็ไดอีกทั้งเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแลวกระบวนพิจารณาก็
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ยอมจะสมบูรณ หาไดเสียไปไม ดังที่ไดมีแนวคําพิพากษาในป 2545 คือ คําพิพากษาศาลฎีกาโดยที่
ประชุมใหญที่ 3667/2545  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ฟองของโจทก  
  โจทกฟองวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2529 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา จําเลยกับพวกอีก 
1  คน ที่หลบหนียังไมไดตัวมาฟอง (ขณะเกิดเหตุจําเลยเปนเยาวชนอายุ 17 ปเศษ) ไดรวมกัน 
ชิงทรัพยเอาสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท จํานวน 1 เสน ราคา 4,000 บาท เหรียญเสมารัชกาลที่ 5 
จํานวน 1 เหรียญ ราคา 1.500 บาท สรอยขอมือทองคําหนัก 2 สลึง จํานวน 1 เสน ราคา 2,000 บาท 
แหวนทองคําหัวนิลลอมเพชร จํานวน 1 วง ราคา 2,500 บาท ของนางอนงค ยิ้มชาญกาญจน 
ผูเสียหายและเอานาฬิกาขอมือจํานวน 1 เรือน ราคา 1,000 บาท ของนายชลอ ภูพัฒน ผูเสียหายซึ่ง
เปนของนายจางของจําเลยไปโดยทุจริต ในการชิงทรัพยจําเลยกับพวกมีเจตนาฆานางอนงคและนาย
ชลอใหถึงแกความตาย โดยจําเลยกับพวกรวมกันใชกําลังประทุษรายดวยการใชไมทอนเหล่ียม
ขนาดกวาง 4 นิ้วหนา 2นิ้ว ยาว 3 ฟุตเศษ จํานวน 2 ทอน เปนอาวุธตีที่ศีรษะ ใบหนาและลําตัวของ
นางอนงคและนายชลอหลายครั้ง จนเปนเหตุใหนางอนงคและนายชลอถึงแกความตายสมดังเจตนา
ของจําเลยกับพวก การกระทําของจําเลยกับพวกก็เพื่อความสะดวกแกการชิงทรัพย เพื่อยึดถือเอา
ทรัพยนั้นไว เพื่อพาเอาทรัพยไป เพื่อจะเอาไวซ่ึงผลประโยชนอันเกิดแกการที่ตนไดกระทําความผิด
ฐานชิงทรัพย เพื่อปกปดความผิด และเพื่อหลีกเล่ียงใหพนอาญาที่กระทําไป เหตุเกิดที่แขวงบางออ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 289, 339 
และใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยจํานวน 10,000 บาท แกทายาทของนางอนงค ยิ้มชาญกาญจน
ผูตาย และจํานวน 1,000 บาท แกทายาทของนายชลอ ภูพัฒน ผูตายดวย 
 2. คําใหการของจําเลย 
  จําเลยใหการรับสารภาพ และแถลงไมตองการที่ปรึกษากฎหมาย 
 3.   คําพิพากษาศาลชั้นตน 
  ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,339 
วรรคทาย 83 การกระทําของจําเลยเปนความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ซ่ึงเปนบทหนักที่สุด ขณะกระทําความผิดจําเลยมีอายุ 17 ปเศษ 
ลดมาตราสวนโทษใหจําเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ประกอบดวยมาตรา 
52(2) ลงโทษจําคุก 30 ป จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ 
ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุกมีกําหนด 15 ป ใหจําเลยคืนหรือใช
ราคาทรัพยจํานวน 10,000 บาท แกทายาทของนางอนงค ยิ้มชาญกาญจน ผูตายและจํานวน 1,000 
บาท แกทายาทนายชลอ ภูพัฒน ผูตายดวย  
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  จําเลยอุทธรณ 
 4. ศาลอุทธรณพิพากษา 
           ศาลอุทธรณพิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนดําเนินกระบวน
พิจารณาใหมโดยใหตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลยกอนทําการสืบพยานโจทกจําเลย แลวพิพากษา
ใหมตามรูปคดี 
  โจทกฎีกา  
 5. คําพิพากษาศาลฎีกา 
  ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยวา “คดีมีปญหาที่ตองวินิจฉัยตาม
ฎีกาของโจทกวา การที่ศาลชั้นตนไมแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลยนั้น เปนการดําเนินกระบวน
พิจารณาที่ชอบหรือไม ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญพิเคราะหแลว เห็นวา คดีนี้แมโจทกฟองขอให
ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 อันเปนคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ซ่ึงศาล
ช้ันตนตองถามจําเลยกอนเริ่มพิจารณาวา จําเลยมีทนายหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายใหตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคแรก ก็ตามแตกฎหมายดังกลาวบัญญัติไว
สําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาที่ไดกระทําในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา สวน
ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนละครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เมื่อตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ไดมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะตามมาตรา 83 วา 
“ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จําเลยจะมีทนายความแกคดีแทนไมได แตให
จําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกันกับทนายความได ในกรณีที่จําเลยไมมี 
ที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลตั้งที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตจําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็นวา 
ไมจําเปนแกคดี จะไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายก็ได  ดังนั้นการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชน
และครอบครัว ไมวาความผิดที่จําเลยถูกฟองนั้นมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือไมก็ตาม ใหศาล
แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลย เวนแตจําเลยไมตองการที่ปรึกษากฎหมายและศาลเห็นวา 
ที่ปรึกษากฎหมายไมจําเปนแกคดี เมื่อเขาขอยกเวนทั้งสองประการนี้แลว ศาลจะไมแตงตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายใหจําเลยก็ได  
  บทกฎหมายดังกลาวถือไดวาเปนกฎหมายเฉพาะยอมยกเวนประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 173 อันเปนกฎหมายทั่วไป และไมอาจนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวซ่ึงขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาใชในกรณีนี้ได เหตุนี้เมื่อจําเลย
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ซ่ึงอายุเกินสิบแปดปบริบูรณแลวขณะที่โจทกยื่นฟอง แตเนื่องจากขณะกระทําความผิดจําเลยมีอายุ
ไมถึงสิบแปดปบริบูรณจึงตองดําเนินคดีในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 5 การ
แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลยก็ตองปฏิบัติตามมาตรา 83 อันเปนบทเฉพาะ หาใชปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 อันเปนบททั่วไปไม การที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ซ่ึงเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จดรายงานกระบวน
พิจารณาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 วา “นัดสอบถามวันนี้อานและอธิบายคําฟองใหจําเลยฟงแลว 
จําเลยใหการรับสารภาพในขอหาตามฟอง และไมตองการที่ปรึกษากฎหมายจําเลย ศาลเห็นวาไม
จําเปนตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายจําเลย  จึงใหนัดสืบพยานประกอบคํารับสารภาพในวันที่ ... ” เปน
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ชอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 83 ครบถวนทุกประการ ที่ศาลอุทธรณใหยก
คําพิพากษา ศาลชั้นตน โดยเห็นวาการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนไมชอบนั้น ไมตอง
ดวยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวฎีกาของโจทกฟงขึ้น” 
  พิพากษายกคําพิพากษาศาลอุทธรณ ใหยอนสํานวนไปสํานวนไปใหศาลอุทธรณ
พิจารณาคดีใหมแลวพิพากษาตามรูปคดี 
 6. การวิเคราะห 
  จากคําพิพากษากฎหมายดังกลาวนั้นจะเห็นไดวาตามแนวความคิดซึ่งนาจะมีการ
ตีความของกฎหมายออกเปนสองแนวทางดวยกันกลาวคือศาลชั้นตนและศาลฎีกานั้นมีความเห็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  สวนศาลอุทธรณกลับมีความเห็นที่แตกตางออกไปโดยใหศาลชั้นตนตองตั้งที่
ปรึกษากฎหมายใหจําเลย ซ่ึงแนวความคิดทั้งสองแนวทางนั้นอาจแยกพิจารณาดังนี้  
  1) ความเห็นแรก เห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 83 ไมไดบัญญัติวาคดีมีโทษระดับใดใหศาลตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายใหจําเลย โดยมาตรานี้บังคับใหศาลตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายแกจําเลยในทุกคดีไมวาจะมี
โทษสถานใด ไมวาจําเลยจะใหการรับสารภาพหรือไมก็ตาม เวนแตจําเลยจะไมตองการและศาล
เห็นวาไมจําเปนแกคดี ศาลไมอาจใชดุลพินิจไมตั้งเพราะเห็นวาไมจําเปนแกคดี แมจําเลยแถลงวา 
ไมตองการที่ปรึกษากฎหมาย ศาลก็ตองตั้งใหทั้งนี้เพราะไมมีมาตรฐานใดที่ศาลจะยึดเปนบรรทัด
ฐานไดเพียงใดที่จะถือเปนความจําเปนหรือไมจําเปนในการตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลยเพียง
ความไมตองการของจําเลยอยางเดียวไมเปนเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายให
จําเลย โดยกฎหมายมอบใหศาลใชดุลพินิจกฎหมายใหจําเลยหรือไม ในการใชดุลพินิจของศาล 
ก็ตองใชโดยรอบคอบและตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายเปนสําคัญ เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
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2534  มาตรา 83 วางหลักวาศาลตองตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลยในคดีทุกคดีเปนการคุมครอง
เยาวชน นอกจากนั้นในบทบัญญัติมาตราอื่นๆ ของพระราชบัญญัตินี้ยังคุมครองเยาวชนใน 
ทุกขั้นตอนในชั้นสอบสวนเมื่อตํารวจจับเยาวชนที่กระทําความผิดแลวจะตองรีบสอบปากคํา 
ใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง และตองสงตัวไปสถานพินิจ หากสงไปไมทันก็ไมใหควบคุมปะปนกับ
ผูใหญหรือหองคุมขังที่จัดใหสําหรับผูใหญ ในชั้นพิจารณาศาลก็ตองพิจารณาจําเลยในหองพิจารณา
ที่ไมใชหองพิจารณาคดีธรรมดาตองพิจารณาเปนลับและไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
วิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด 
   จะเห็นไดวากฎหมายประสงคที่จะคุมครองผูตองหาหรือจําเลยอยางมาก การที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 วรรคหนึ่ง เปนแมบทในการพิจารณาคดีอาญา
ทั่วไป บัญญัติไววา ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายใหก็เปนบทบังคับวาศาลจะตองแตงตั้งทนายใหจําเลย 
แสดงใหเห็นวากฎหมายนั้นตองการที่จะคุมครองจําเลยโดยเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษสูง ทั้งนี้
กฎหมายนั้นไมไดคํานึงเลยวาจําเลยนั้นจะตองการทนายความหรือไม นั้นก็เพราะวากฎหมาย
ตองการที่จะใหความคุมครองสิทธิของจําเลยในคดีอาญาในคดีอุกฉกรรจ หากจําเลยถูกดําเนินคดี
ในศาลอื่นซ่ึงไมใชศาลเยาวชนและครอบครัวศาลจะตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 173 มาใชบังคับโดยตองตั้งทนายความใหจําเลยสถานเดียว แตเหตุใดเมื่อจําเลยเปนเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งอยูในอํานาจในการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงศาลจะตองใหความ
คุมครองสิทธิมากเปนพิเศษมากกวาศาลธรรมดาศาลกลับไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกจําเลย 
  2) ความเห็นที่สอง เห็นวา การตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว ไมวาความผิดที่จําเลยถูกฟองนั้นมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือไมก็ตาม ให
ศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหจําเลย  เวนแตจําเลยไมตองการที่ปรึกษากฎหมายและศาลเห็นวา 
ที่ปรึกษากฎหมายไมจําเปนแกคดี เมื่อเขาขอยกเวนทั้ง 2 ประการนี้แลว ศาลจะไมแตงตั้งที่ปรึกษา
กฎหมายใหแกจําเลยก็ได บทบัญญัติดังกลาวถือไดวาเปนกฎหมายเฉพาะ ยอมยกเวนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 อันเปนกฎหมายทั่วไปและไมอาจนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวซ่ึงขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ดังไดมีคําพิพากษาซึ่ง
ไดวางเปนแนวไวดังไดกลาวมาแลวขางตน   
   ดวยความเคารพตอคําพิพากษาดังกลาว ผูเขียนนั้นมีความเห็นวา  การตีความวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญานั้นขัดตอพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 83 อาจจะเปนการตีความ
ตามตัวอักษรที่เห็นวาเปนเรื่องที่ขัดกันแทจริงแลวผูเขียนกลับเห็นวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา 173 เปนบทบัญญัติที่ชวยเสริมใหมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 หากพิจารณาจาก
การตีความกฎหมายตามเจตนารมณแลว เนื่องจากเจตนารมณของกฎหมายนั้นตองการใหความ
คุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเปนอยางมากเมื่อมีกฎหมายที่ใหคุณหรือใหประโยชนแกเด็กและ
เยาวชนก็ควรจะสามารถนํามาใชเพื่อใหเปนการคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนอยางสูงสุดตาม
หลักสากลที่ใชกันทั่วไปอีกทั้งใหการตีความกฎหมายอาญายอมจะตองตีความเพื่อใหเปนคุณ 
แกจําเลยอีกประการหนึ่งดวย   ซ่ึงสําหรับกฎหมายในตางประเทศไมวาจะเปนระบบกฎหมายคอม
มอนลอวหรือระบบกฎหมายซิวิลลอวก็ตางจะตองตั้งทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายใหเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะคดีอาญาเชนประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศเยอรมนีเปนตน 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป  
 สิทธิการมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายนั้นเปนสิทธิสําคัญประการหนึ่งที่รัฐนั้น
จะตองใหความสําคัญในการดูแลสิทธิเหลานี้ใหแกประชาชนเนื่องจากหลักการในการพิจารณา
คดีอาญานั้นหัวใจสําคัญอยางมากนั้นก็คือหลักในการคนหาความจริง  การที่คูความนั้นมี
ความสามารถอยางเต็มที่ในการตอสูคดียอมทําเปนการคนหาความจริงนั้นเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
นอกจากนี้แลวประชาชนทั่วไปไมใชบุคคลที่มีความสามารถที่เขาใจถึงบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
องคประกอบทางกฎหมายตลอดจนผลทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบสิทธิของตนเอง ซ่ึงการมี 
ที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความก็เพื่อเขามาดูแลสิทธิที่ประชาชนควรจะตองทราบโดยผูที่เปน
ผูตองหาหรือจําเลยนั้นก็เพื่อใหจําเลยมีความสามารถในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ตามหลักอาวุธ 
เทาเทียมกัน  เพราะแมวาในบางกรณีนั้นจําเลยจะกระทําผิดจริงแตก็เปนเพราะวาจําเลยนั้นเขาใจ
ขอเท็จจริงผิดไปทําใหจําเลยกระทําความผิดไป ซ่ึงหากเปนคดีซ่ึงผูกระทําความผิดนั้นเปนเด็กหรือ
เยาวชนแลวที่ปรึกษากฎหมายนั้นมีบทบาทสําคัญอยางมากในการเขาไปคุมครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนดังนี้ การที่กําหนดใหประชาชนนั้นสามารถมีสิทธิไดรับการตั้งทนายความหรือที่ปรึกษา
กฎหมายยอมเปนสิ่งที่ สําคัญอยางมากในการดําเนินคดีทางอาญา   การที่มีบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2543  โดยมีหลักปรากฏไวในเรื่องนี้คือ   
 มาตรา 83 ซ่ึงกําหนดไววา  “ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจําเลย
จะมีทนายความแกคดีแทนไมไดแตใหจําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับ
ทนายความได  ในกรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให  เวนแต
จําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็นวาจําเปนแกคดีจะไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได” ปญหาที่เกิดขึ้น
คือในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดมีอัตราโทษประหารชีวิต จําเปนวาตองตั้ง 
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ที่ปรึกษาใหจําเลยแมจําเลยไมตองการหรือไม 1 เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173 กําหนดไววา “ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต  กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถาม จําเลยวามี
ทนายความหรือไม  ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายความให”  ซ่ึงในทางปฏิบัติเร่ืองนี้ยังไมชัดเจน  มีอยู
หลายคดีที่ไมมีการตั้งที่ปรึกษากฎหมายโดยผูพิพากษาเจาของสํานวนมีความเห็นวา  การพิจารณา
คดีตามพระราชบัญญัตินี้   เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองเด็กหรือเยาวชนเปนพิเศษตางหากอยู
แลวและศาลเองก็ดูแลอยูแลว ไมจําเปนตองนํามาตรา173 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชอีก แตก็มีผูใหความเห็นวา  ควรใหเด็กหรือเยาวชนไดรับการดูแลยิ่งกวากรณีที่ผูใหญ
เปนผูตองหาหรือจําเลย    ซ่ึงหากพิจารณาแลวเดิมที่เดียวนั้นกอนที่จะมีการแกไขกฎหมายในป 
2506   นั้นมีการบัญญัติถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายไววา  มาตรา 47 เด็กมีความวา  “หามมิให
เด็กหรือเยาวชนนี้ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด  มีทนายความวาคดีแทนใน
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  แตใหเด็กหรือเยาวชนมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมมีที่ปรึกษากฎหมาย  ใหศาล
แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็กหรือเยาวชนนั้น ทั้งนี้ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นประสงคหรือไม” 

จะเห็นไดวาบทบัญญัติเดิมดังกลาวนั้นความคุมครองแกเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก
อีกทั้งมิไดมองถึงอัตราโทษวาโทษนั้นจะทําได แตการคุมครองสิทธิของเด็กกลับเปนหัวใจสําคัญ
ในการตั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งผูเขียนนั้นเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวนั้นมีความเปนสากลและ
สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไทยนั้นก็ได
เปนภาคีนั้นดวย  

ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) 
จึงไดมีการเสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ  ฉบับนี้เพื่อใหมีความชัดเจนวา  ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต  หรือโทษจําคุกตลอดชีวิต  กอนเริ่มพิจารณาคดีใหศาลถามจําเลยวามีที่ปรึกษา
กฎหมายหรือไม  ถาไมมีก็ใหศาลตั้งที่ปรึกษากฎหมายให  เวนแตจําเลยนั้นไมตองการและศาลเห็น
วาจําเปนแกคดีจะไมตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวารางบทบัญญัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.)ไดเสนอแกไขนั้นก็เพื่อใหมีเกิด 
ปญหาเกี่ยวกับการนําบทบัญญัติในวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 มาใชในคดีเยาวชนซึ่งศาล
เยาวชนและครอบครัวนั้นมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาโดยการลอบทบัญญัติดังกลาวมาเทานั้น  
 

 

                                                           
1  สุรางคณา กมลละคร.  (2546).  “นิติทัศนะ เรื่องกระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กกับ พ.ร.บ.จัดตั้งศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534.”  วารสารนิติศาสตร, 33, 1.  
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แตหากจะทําใหเด็กและเยาวชนนั้นจะไดรับความคุมครองอยางเด็ดขาดและเกิดเปนประโยชน
สูงสุดนั้น ผูเขียนนั้นเห็นวาควรจะดูเทียบบทบัญญัติกอนที่จะมีการแกไขพระราชบัญญัติคดีเด็กและ
เยาวชน ในป 2506 

นอกจากนี้แลวหากจะบัญญัติเกี่ยวเรื่องที่วาหากจําเลยนั้นไมตองการที่ปรึกษานั้น ควร
จะตองมีบทบัญญัติกําหนดถึงสิทธิการสละสิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายนั้นอีกดวย กลาวคือหาก
จําเลยนั้นจะใชสิทธิในการสละสิทธิในการมีที่ปรึกษากฎหมายนั้น จําเลยจะตองไดรูถึงสิทธิการมีที่
ปรึกษากฎหมายดวยความเขาใจที่ถูกตองดังที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว
อยางชัดเจนซึ่งประเทศไทยนั้นไมเคยมีปรากฏในเรื่องดังกลาว  ซ่ึงผูเขียนเห็นวากฎหมายไทยนั้น
ควรจะตองมีหลักการนี้นั้นอยูดวยเพราะเปนสิทธิของจําเลยในการที่จะตองไดรับความคุมครองจาก
กระบวนการยุติธรรม    

 
5.2 ขอเสนอแนะ  
  จากการที่ไดกลาวมาแลวในบทสรุปนั้นจะเห็นประเด็นสําคัญนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
ความสามารถในการตอสูคดีที่ผูตองหาหรือจําเลยในคดีควรจะตองมีซ่ึงโดยเฉพาะในการพิจารณา
คดีอาญาของเด็กและเยาวชนแลวนั้นที่ปรึกษากฎหมายยอมมีความสําคัญอยางมาก จากบทบัญญัติ
ในมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวซ่ึงจะอาจเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ที่ใหรัฐตองจัดหาทนายความใหแกผูตองหา
หรือจําเลย อยางไรก็ตามเมื่อกฎหมายเยาวชนและครอบครัวนั้นเปนกฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความซึ่งในบางมาตราที่ความเชื่อมโยงเกี่ยวของกับวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ง
เปนบทบัญญัติทั่วไปในการพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 
ก็กําหนดใหนําบทบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญามาใชเทาที่ไมขัดกัน จากการศึกษานั้นจะพบวา 
บทบัญญัติมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัตินี้ มีความขัดแยงกับบทบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา
โดยเฉพาะ มาตรา 173  ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัตินี้มีการแกไขครั้งลาสุด ในป 2547  หากจะนํามา
เปรียบเทียบกันแลว บทบัญญัติในมาตรา 173 แหงประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันใหความ
คุมครองสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยมากกวา บทบัญญัติในมาตรา 83 ดังที่กลาวมาแลวนั้น 
ผูศึกษาวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวไวดังนี้  
 1.  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาความเยาวชนและครอบครัว ในบทบัญญัติในมาตรา 83 โดยใหมีเนื้อที่สอดคลองกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความตามมาตรา 173  ซ่ึงเห็นควรแกไขใหมีบทบัญญัติดังนี้  
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  “มาตรา 83  หามมิใหเด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวากระทําการอันเปนความผิด
กฎหมาย มีทนายความวาคดีแทนในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว แตใหเด็กหรือ
เยาวชนมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได ในกรณีที่เด็กหรือ
เยาวชนไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให  ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นจะตอง
การหรือไมก็ตาม ” 
        2. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาความเยาวชนและครอบครัว ในบทบัญญัติในมาตรา 6 โดยใหมีเนื้อที่สอดคลองกับ
ประมวลหลักการสากลเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ที่มีปรัชญาวา การ
กระทําใดๆ ของรัฐภาคีจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ควรมี
บทบัญญัติวา  มาตรา 6  “ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัตินี้   ทั้งนี้หากบทบัญญัติใดที่ขัดหากศาลจะเลือกเพื่อ
ปรับใช ใหนําบทบัญญัติที่เปนคุณประโยชนแกเด็กและเยาวชนนั้นยิ่งกวามาปรับแกกรณี ” 
      3. เพื่อใหที่ปรึกษาสามารถเขาใจในบทบาทหนาที่ของที่ปรึกษาในการทําหนาที่ในการ
เปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถออกขอบังคับสําหรับผูที่จะมาเปน 
ที่ปรึกษาใหเขาอบรมเกี่ยวกับความรูทางกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ และขอแนะนําในการดําเนินคดี
เยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเจตารมณแหงกฎหมาย ที่รัฐตั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ใหแกเด็กและเยาวชน  
    4. เนื่องดวยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 เปนเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิของจําเลยในการที่จะใหศาลตั้งทนายความใหนั้น ทั้งนี้บทบัญญัติดังกลาวกําหนดให
ศาลตองถามจําเลยวาตองการทนายความหรือไมนั้น จากการศึกษานั้นพบวาสิทธิดังกลาวเปนการ
บอกกลาวตามแบบพิธีเทานั้นแตกลับไมสนใจในเรื่องเนื้อหาเทาที่ควร ผูศึกษาจึงเห็นสมควรจะควร
มีบทบัญญัติใหศาลจะตองอธิบายสิทธิตางๆ ที่จําเลยจะไดรับเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายนั้น โดยบัญญัติ เพิ่มเติม ในมาตรา  173  วรรคสี่  วา  “ใหศาลแจงสิทธิในการมีทนายความ
ใหจําเลยทราบโดยชัดแจงวาจําเลยนั้นจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในกรณีที่ศาลตั้งทนายใหซ่ึงมี
เงื่อนไขวาจําเลยนั้นตองประสงคที่จะมีทนายความดวย”  เพราะเนื่องจากพบวาจําเลยบางคนมีความ
เขาใจวาตนจะตองเสียคาใชจายจึงไมตองการทนายความเปนตน  โดยทั้งนี้  ดังที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง การสละสิทธิในการมีทนายความ ซ่ึงประเทศไทยเราไมมี
เร่ืองนี้บทบัญญัตินี้ 
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                       รางฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว 
                                                                                                        เร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๐ – ๑๗๑/๒๕๕๒ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ............ 
 
หลักการ 
 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 
คดีเยาวชนและครอบครัว  
 
เหตุผล 
 โดยที่ปจจุบันไดมีการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยมีสํานักงานศาล
ยุติธรรมเปนหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ และกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิ ธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัวใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ 
และโครงสรางใหม ประกอบกับสมควรปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิ  
สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในสวนของ
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 
พระราชบัญญัต ิ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. …. 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ….”  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 (๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 
 “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 
 “คดีเยาวชนและครอบครัว” หมายความวา คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจ 
พิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “คดีครอบครัว” หมายความวา  คดีแพงที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทํา 
การใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผูเยาวหรือครอบครัว ซ่ึงจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยหรือกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว 
 “คดีธรรมดา” หมายความวา คดีอ่ืนๆ นอกจากคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
 “ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” หมายความวา ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลอุทธรณแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “ศูนยฝกและอบรม” หมายความวา ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
 “ฝกอบรม” หมายความวา ระบบการบําบัดฟนฟูหรือการแกไขพฤติกรรมเด็กหรือ
เยาวชน หรือการฝกอาชีพหรือวิชาชีพใหกับเด็กหรือเยาวชน  
 “ผูอํานวยการสถานพินิจ” หมายความรวมถึงผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม หรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมใหปฏิบัติราชการ
แทนหรือทําหนาที่แทน 
 “พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผู ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้และใหหมายความรวมถึงพนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายอื่น  
 “ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผู ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยเหลือ
พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝกและ
อบรม หรือสถานแนะนําทางจิต เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือ 
เปนจําเลย หรือเปนผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 “คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด ใหถืออายุเด็กหรือ
เยาวชนนั้นในวันที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้น 
 มาตรา ๖ ใหนําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  มาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัว 
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๗ ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ขอบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน  
 กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๒ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
 มาตรา ๘  ใหจัดตั้ง 
 (๑) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร และใหมีเขตอํานาจตลอด
กรุงเทพมหานคร 
 (๒) ศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นในทุกจังหวัด และใหมีเขตอํานาจตลอดเขตจังหวัด
นั้น 
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 ในจังหวัดใดที่มีศาลจังหวัดมากกวาหนึ่งศาล  หากมีความจําเปนจะเปดแผนก 
คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดที่ยังมิไดมีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นอีกก็ได  
ทั้งนี้ จะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาและใหระบุเขตอํานาจศาลไวใน 
พระราชกฤษฎีกาดวย 
 มาตรา ๙  การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ 
ซ่ึงจะตองระบุเขตอํานาจของศาลนั้นไวดวย และจะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราช
กฤษฎีกา 
 เมื่อไดจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขึ้นในจังหวัดที่มีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวเปดทําการอยูแลว  ใหถือวาเปนการยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น  
และใหโอนบรรดาคดีที่คางพิจารณาในแผนกดังกลาวไปพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น 
 มาตรา  ๑๐   ศาลเยาวชนและครอบครัวมี อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ัง 
ในคดี ดังตอไปนี้ 
 (๑)  คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 
 (๒)  คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโอนมาตามมาตรา ๙๒ วรรค
หนึ่ง 
 (๓)  คดีครอบครัว  
 (๔) คดีคุมครองสวัสดิภาพตามหมวด ๑๕ 
 (๕)  คดีอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว  
 มาตรา ๑๑  ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาล
ยุติธรรมอื่น ไมวาจะเกิดปญหาขึ้นในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น ใหประธาน
ศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาใหเปนที่สุด 
 การขอใหประธานศาลฎีกาวินิจฉัยช้ีขาดตามวรรคหนึ่ง คูความจะตองรองขอกอน 
วันสืบพยาน  แตในกรณีที่ศาลเห็นสมควรใหกระทําไดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตน  
และในกรณีเชนวานี้ ใหศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวช่ัวคราว 
 คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาไมมีผลกระทบตอกระบวนพิจารณาของศาล 
ที่ไดดําเนินการไปแลว 
 มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยการโอนคดีในทองที่ 
ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปดทําการแลว หามมิใหศาลชั้นตนอื่นใดในทองที่นั้นรับคดีที่อยูใน
อํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวไวพิจารณาพิพากษา 
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 มาตรา ๑๓ ในระหวางการพิจารณาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว แมจําเลยจะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณหรือเกินสิบแปดปบริบูรณ ใหศาลนั้นคงมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จสํานวน และถาจะมีอุทธรณหรือฎีกาก็ใหเปนอํานาจของศาล
อุทธรณแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ที่จะพิจารณาพิพากษาตอไป และใหศาลดังกลาว 
คงมีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาขอเท็จจริงเรื่องอายุหรือการบรรลุนิติภาวะ
ดวยการสมรสของบุคคลที่เกี่ยวของผิดไป หรือศาลอื่นใดไดรับพิจารณาพิพากษาคดีโดยไมตอง
ดวยมาตรา ๑๒ ซ่ึงถาปรากฏเสียแตตนจะเปนเหตุใหศาลดังกลาวไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ขอบกพรองดังกลาวไมทําใหการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาและศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเสียไป 
 ถาขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหวางการพิจารณา ไมวาในศาลชั้นตน ศาล
อุทธรณ หรือศาลฎีกา ใหศาลนั้นๆ โอนคดีไปยังศาลที่มีอํานาจเพื่อพิจารณาพิพากษาตอไป 
 มาตรา ๑๕  ในศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาล ใหมีผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ
ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 
 มาตรา ๑๖  การแตงตั้งผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรม ซ่ึงเปนผูมีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชน และเปนผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปญหาครอบครัว 
 ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะเปนผูพิพากษาในศาลชั้นตนอื่นดวยก็ได  
 มาตรา ๑๗  ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางหนึ่งคน รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสองคน และ
เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งแตงตั้งจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา 
จะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนก็ได 
 ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดศาลละหนึ่งคน ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดใด 
ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดนั้นหนึ่งคน และ
เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมีฐานะเชนเดียวกับผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
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 มาตรา ๑๘  เมื่อตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวางลงหรือ 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางเปนผูทําการแทน ถามีผูดํารงตําแหนงนั้นมากกวาหนึ่งคน ใหผูมีอาวุโสสูงสุดเปนผูทําการ
แทน ถาผูมีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูมีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูทําการแทน 
 เมื่อตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผูพิพากษา
หัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววางลง หรือผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหผูพิพากษาผูมีอาวุโสสูงสุดในศาลหรือแผนกนั้นเปนผูทําการแทน ถา 
ผูพิพากษาผูมีอาวุโสสูงสุดในศาลหรือแผนกนั้นไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูพิพากษา ผูมีอาวุโส
ถัดลงมาตามลําดับเปนผูทําการแทน 
 ในกรณีที่ไมมีผูทําการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ประธานศาลฎีกาจะสั่งให 
ผูพิพากษาศาลใดศาลหนึ่งเปนผูทําการแทนก็ได 
 มาตรา ๑๙  อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปนผูรับผิดชอบงานของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอธิบดีผูพิพากษาศาล
ช้ันตนและอธิบดีผูพิพากษาภาคตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 มาตรา ๒๐ ใหรองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหมี
หนาที่เปนผูชวยอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางมอบหมาย 
 มาตรา ๒๑ ใหอธิบดีผูพิพากษาภาคมีอํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ แหง 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในสวนที่ เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวที่อยูในเขตอํานาจ 
ของตน และใหเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานธุรการของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ที่อยูในเขตอํานาจของตนตามที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมาย  
เมื่อมอบหมายแลวใหผูมอบหมายรายงานไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม 
 มาตรา ๒๒ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูพิพากษาหัวหนาศาลตามที่บัญญัติไวในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวตองมีผูพิพากษาไมนอย
กวาสองคน และผูพิพากษาสมทบอีกสองคนซึ่งอยางนอยคนหนึ่งตองเปนสตรี จึงเปนองคคณะ
พิจารณาคดีได สวนการทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลนั้น ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งจะตองทําโดย
องคคณะพิจารณาคดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามคะแนนเสียงฝายขางมากของ 
ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบที่เปนองคคณะพิจารณาคดีนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ให
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นําบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใดจะตองมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะหรือ
ไมใหเปนไปตามมาตรา ๑๔๒ 
 มาตรา ๒๔ ในคดีซ่ึงอยูในอํานาจอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือผูพิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เห็นวาในการพิจารณา 
คดีนั้นมีเหตุอันสมควรจะสั่งใหผูพิพากษาสมทบคนใดคนหนึ่งนั่งพิจารณารวมกับตนหรือรวมกับ 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวก็ได หรือจะสั่งใหผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
คนใดคนหนึ่งรวมเปนองคคณะดวยก็ได  และใหองคคณะเชนวานี้มี อํานาจพิพากษาคดี 
ตามมาตรา ๒๕ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 มาตรา ๒๕  ผูพิพากษาสมทบตามมาตรา ๑๕ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบประธานศาลฎีกา และตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑)  คุณสมบัติ 
  (ก)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
  (ข) มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดู เด็ก  หรือเคยทํางานเกี่ยวกับการ
สงเคราะหหรือการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเปนเวลาไมนอยกวาสามป 
  (ค) มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม เวนแตพื้นฐานความรูซ่ึงตองไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 
  (ง) มีความสุขุมรอบคอบ  ทัศนคติ  อัธยาศัย  และความประพฤติเหมาะสม 
แกการพิจารณาคดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 (๒)  ลักษณะตองหาม ไมเปนขาราชการประจํา ขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา 
ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 กอนเขารับตําแหนง ผูพิพากษาสมทบจะตองไดรับการอบรมความรูและผานการ
ทดสอบในเรื่องเจตนารมณและการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรูเกี่ยวกับ
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จิตวิทยา การสังคมสงเคราะห การใหคําปรึกษาแนะนํา และการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว ตลอดจนหนาที่ของตุลาการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
ในระเบียบประธานศาลฎีกา และจะตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงตนจะเขาสังกัด แลวแตกรณี วาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  
ดวยความเที่ยงธรรม และรักษาความลับในราชการ 
 ผูพิพากษาสมทบใหดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งผูที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได ผูพิพากษาสมทบ 
ที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระใหคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหม 
จะเขารับหนาที่  
 มาตรา ๒๖ ผูพิพากษาสมทบเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
 มาตรา ๒๗  ผูพิพากษาสมทบพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑)  ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓)  ลาออก 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๕ 
 (๕) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้งโดยไมมี เหตุ 
อันสมควร หรือกระทําการใดๆ ซ่ึงถาเปนขาราชการตุลาการแลวจะตองพนจากตําแหนงเพราะ 
ถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม 
 การพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถาเปน
การพนจากตําแหนงตาม (๔) หรือ (๕) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและใหนําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 
 มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ตําแหนงผูพิพากษาสมทบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระตามมาตรา ๒๗ (๑) จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งบุคคลที่คณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกขึ้นแทน
ตําแหนงที่วางก็ได ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนดํารงตําแหนงแทน 
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 มาตรา ๒๙  ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
แลวแตกรณี กําหนดเวรปฏิบัติการของผูพิพากษาสมทบซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ 
 ผูพิพากษาสมทบที่นั่งพิจารณาคดีใด จะตองพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เวนแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น ในกรณีเชนวานี้ ใหผูมีอํานาจตามวรรค
หนึ่งจัดใหผูพิพากษาสมทบอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทน 
 ผูพิพากษาสมทบจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และคาตอบแทน
อยางอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๓๐  ใหนําบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกผู
พิพากษาสมทบดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑ในระหวางพิจารณาคดี ถาศาลเห็นสมควรหรือคูความรองขอ ใหศาลเรียก
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย จิตวิทยา การใหคําปรึกษาแนะนํา การสังคมสงเคราะห หรือการคุมครอง
สวัสดิภาพ หรือผูเช่ียวชาญดานอื่น มาใหคําปรึกษาแนะนําและใหความเห็นเกี่ยวกับสภาพรางกาย 
อนามัย จิตใจ สวัสดิภาพและความเปนอยูของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว คูความ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของก็ได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูเช่ียวชาญใหไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก 
และคาตอบแทนอยางอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด โดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๓๒  ในกรณีศาลสั่งใหเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว คูความ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของเขารับการตรวจรักษา รับคําปรึกษาแนะนํา รับการแกไข บําบัดฟนฟู หรือรับการ
สงเคราะหในสถานศึกษา สถานแนะนําทางจิต สถานพยาบาล หรือองคการดานเด็ก เยาวชน สตรี 
หรือครอบครัว  ใหหนวยงานหรือองคการดังกลาวไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๓๓ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีหนาที่ในการรับจดแจงองคการดานเด็ก 
เยาวชน สตรี หรือครอบครัวที่ประสงคจะปฏิบัติงานดานแกไขบําบัดฟนฟู ดานการสังคม
สงเคราะห หรือดานใหคําปรึกษาแนะนํา รวมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแหงทองที่นั้นๆ 
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หมวด ๓ 
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 
 มาตรา ๓๔  สถานพินิจเปนหนวยงานในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม มีผูอํานวยการสถานพินิจเปนผูบังคับบัญชา 
 ใหอธิบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการสถานพินิจ 
 มาตรา ๓๕  ใหจัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 วันเปดทําการ เขตอํานาจ และการแบงแยกกิจการของสถานพินิจออกเปนสาขาตางๆ 
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๓๖  ใหสถานพินิจมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (๑) สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด และ 
ของบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวง
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทําความผิด เพื่อรายงานตอศาลหรือ 
เพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด 
 (๒) ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในระหวางการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  
 (๓) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการสงเคราะห 
แกไข และบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุมหรือภายหลังปลอย  
 (๔) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการตรวจรักษา
และพยาบาลเด็กหรือเยาวชนในระหวางการสอบสวน การพิจารณาคดี หรือการควบคุมตัวในสถาน
พินิจ 
 (๕) ดําเนินการและประสานงานรวมกับหนวยงานและองคการอื่นในการจัดการศึกษา 
การฝกอบรม หรือการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยูในความควบคุม 
 (๖) สืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวในคดีครอบครัว รวมทั้งจัดใหแพทยหรือ
จิตแพทยตรวจรางกาย สุขภาพ หรือจิตใจของคูความในกรณีที่ศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๑๔๗ 
 (๗) ประมวลและรายงานขอเท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นตอศาลในคดีครอบครัวตาม
มาตรา ๑๖๒ 
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 (๘) ศึกษาคนควาถึงสาเหตุแหงการกระทําของเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทํา
ความผิดโดยทั่วๆ ไป จัดทําสถิติการกระทําความผิดดังกลาวของเด็กและเยาวชนและเผยแพรวิธี
ปองกันหรือทําใหการกระทําความผิดนั้นลดนอยลง 
 (๙) ปฏิบัติตามคําส่ังศาลซึ่งส่ังตามกฎหมายอื่น 
 (๑๐) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด 
 มาตรา ๓๗  ผูอํานวยการสถานพินิจมีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงตลอดจนการ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานของสถานพินิจนั้น และใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานคุม
ประพฤติและนักสังคมสงเคราะห รวมทั้งอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๓๘  รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนสําหรับ
สถานพินิจ เพื่อทําหนาที่ 
 (๑) ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสถานพินิจ 
 (๒) ชวยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน 
 (๓) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 กรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคราวละสามป 
และอาจไดรับแตงตั้งใหมได   
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วิธีการสรรหาและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  ๓๙   ใหมีแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา  พนักงานคุมประพฤติ นักสังคม
สงเคราะห ครู และพนักงานอื่นตามที่จะไดมีกฎกระทรวงระบุตําแหนงเพื่อชวยเหลือผูอํานวยการ
สถานพินิจตามสมควร 
 มาตรา ๔๐ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีอาญาใหสงตัวเด็กหรือเยาวชน 
ไปอยูในความดูแลของสถานพินิจ ใหศาลสงเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจ เวนแตเด็กหรือ
เยาวชนจะอยูในการควบคุมของสถานพินิจแลว และใหผูอํานวยการสถานพินิจมีหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาว 
 มาตรา ๔๑ ในระหวางที่ เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจ ให
ผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดให เด็กหรือเยาวชนไดศึกษาเลา เรียนวิชาสามัญ  ฝกอาชีพหรือวิชาชีพ  
รับการอบรม หรือปฏิบัติการงานอื่นใดใหเหมาะสมกับสภาพจิตใจ สุขภาพ และสภาพแวดลอมทาง
สังคมของบุคคลดังกลาว 
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 (๒) ออกกฎขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชน ซ่ึงอยูในความ
ควบคุม 
 (๓) ลงทัณฑตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๒ แกเด็กและเยาวชนที่ละเมิดกฎหมาย 
ประพฤติช่ัว หรือกระทําผิดวินัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๔)  สงบุคคลที่อยูในความควบคุมซึ่งมิใชเด็ก ที่มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
อันจะเปนภัยตอเด็กหรือเยาวชนอื่นไปควบคุมไวในสถานที่ที่จัดไวโดยเฉพาะหรือเรือนจําโดย
ไดรับอนุญาตจากศาลกอน เวนแตในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งอันจะเปนภัยตอบุคคลอื่น จะสงบุคคล
ดังกลาวไปยังเรือนจํากอนก็ได แลวรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว 
 (๕) อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเปนครั้งคราวตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนด 
 (๖) อนุญาตใหเด็กหรือเยาวชนในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแลวออกไป
ศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดและรายงานใหศาล
ทราบโดยเร็ว ถาศาลเห็นวาการอนุญาตเชนนั้นไมสอดคลองกับประโยชนสูงสุดของเด็กหรือ
เยาวชน ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 
 ๗) ยายเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมหรือฝกอบรมในสถานพินิจ หรือสถานที่อ่ืนที่จัดตั้ง
ขึ้น และรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว ถาศาลเห็นวาการยายเชนนั้นไมสอดคลองกับประโยชนสูงสุด
ของเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๔๒ ทัณฑที่จะลงแกเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยูในความควบคุมของสถานพินิจใหมี
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เขาแผนฟนฟูพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรม 
 (๒)  ตัดสิทธิประโยชนและความสะดวกที่สถานพินิจอํานวยใหบางประการ 
 มาตรา ๔๓ ใหมีคณะกรรมการสหวิชาชีพประจําสถานพินิจ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ในวิชาชีพจิตวิทยา สังคมสงเคราะห สาธารณสุข และการศึกษาอยางละหนึ่งคน มีหนาที่ให
ขอเสนอแนะตอผูอํานวยการสถานพินิจในกรณีดังตอไปนี้  
 (๑)  การจําแนกเด็กและเยาวชน 
 (๒)  การฝกอบรมเด็กหรือเยาวชนแตละราย 
 (๓)  หนาที่อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 คณะกรรมการสหวิชาชีพอยางนอยกึ่งหนึ่งตองไมเปนเจาหนาที่ของสถานพินิจและใน
แตละสถานพินิจอาจมีคณะกรรมการสหวิชาชีพหลายคณะก็ได 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสหวิชาชีพใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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 มาตรา ๔๔  สถานพินิจตองจัดใหมีการแยกเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยูในความควบคุม 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) แยกเด็กหรือเยาวชนหญิงและชายใหมีที่อยูตางหากจากกัน 
 (๒) แยกเด็กหรือเยาวชนตามอายุ พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิด 
 (๓ )  แยกเด็กหรือ เยาวชนซึ่ งมี ลักษณะที่อาจ เปนภัยตอ เด็กหรือ เยาวชนอื่น 
ไวตางหาก 
 การแยกเด็กหรือเยาวชนในสถานที่อ่ืนนอกจากที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ให
เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  
 มาตรา ๔๕ ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมมีอํานาจรับเด็กหรือเยาวชนเขารับการ
ฝกอบรมแบบเชามาเย็นกลับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 
 มาตรา ๔๖ ใหผูอํานวยการสถานพินิจและผูปกครองสถานศึกษา สถานฝกและอบรม 
หรือสถานแนะนําทางจิตที่รับเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไวในความควบคุม 
รายงานความประพฤติ สุขภาพ จิตใจ นิสัย ผลการฝกอบรมและเรื่องอ่ืนๆ ที่ศาลตองการทราบหรือ
ที่เห็นวาศาลควรทราบตอศาลไมนอยกวาหกเดือนตอคร้ัง หรือภายในระยะเวลาเร็วกวานั้นตามที่
ศาลสั่ง 
 มาตรา ๔๗ ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และตาม
กฎหมายอื่น และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) สืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๖ (๑) เกี่ยวกับเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งเปนผูตองหาและบุคคลอื่น 
 (๒) คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคําสั่งศาล ตลอดจนดูแลอบรมสั่งสอนเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งอยูระหวางคุมประพฤติ 
 (๓) สอดสองใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามที่ศาล
กําหนด 
 (๔) ใหคําแนะนําแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย
ในเรื่องการเลี้ยงดู อบรม และส่ังสอนเด็กหรือเยาวชน 
 (๕) ประมวลและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูเยาว ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
จะตองบังคับใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในคดีแพงที่ผูเยาวมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสีย เพื่อรายงานตอศาลตามที่ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมาย 
 (๖) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (๑) และ (๕) เพื่อเสนอตอศาล
ตามที่ผูอํานวยการสถานพินิจมอบหมาย 
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 (๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ศาลสั่งเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวหรือที่ผูอํานวยการ
สถานพินิจมอบหมาย 
 มาตรา ๔๘  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ใหพนักงานคุมประพฤติ
มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยูในที่นั้น 
 (๒)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งผูเยาวอาศัยอยู
ดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยูในที่นั้นเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีครอบครัว 
 (๓) สอบถามครู อาจารย หรือผูจัดการสถานศึกษาที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทาํ
ความผิดศึกษาหรือเคยศึกษาอยู เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและสติปญญาของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหบุคคลเชนวานี้ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวยก็ได 
 (๔) เรียกบุคคลซึ่งสามารถใหขอเท็จจริงมาพบและสาบานหรือปฏิญาณตน และให
ถอยคํา 
 (๕) ส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองวัตถุหรือเอกสารอันจะใชเปนพยานหลักฐานได สง
วัตถุหรือเอกสารนั้น 
 ในกรณีที่มีความจํา เปนอยางยิ่ งที่จะตองเขาไปในสถานที่ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  
ในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น พนักงานคุมประพฤติจะกระทําไดตอเมื่อ 
มีคําส่ังศาล 
 มาตรา ๔๙ ใหมีผูชวยพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่อยางพนักงานคุมประพฤติ
เพียงเทาที่อธิบดีไดมอบหมาย 
 ใหอ ธิบดีแต งตั้ งและถอดถอนผู ช วยพนักงานคุมประพฤติตามหลัก เกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๐  ใหนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายอื่น และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  สงเคราะห แกไข และบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุมอยูใน
สถานพินิจ หรือที่ไดปลอยไปแลว ตลอดจนใหคําแนะนํา ควบคุมดูแล และอบรมสั่งสอนเด็ก 
หรือเยาวชนนั้น 
 (๒) ใหคําแนะนําแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 
เกี่ยวกับการเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพื่อประโยชนในการสงเคราะหและบําบัด
ฟนฟูเด็กหรือเยาวชน 
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 (๓) ปฏิบัติตามคําส่ังศาลในการสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวและไกลเกล่ีย
ประนีประนอมขอพิพาทในคดีครอบครัว 
 (๔)  ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อเสนอตอ
ศาลหรือผูอํานวยการสถานพินิจ 
 (๕)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามคําส่ังศาลหรือคําส่ังผูอํานวยการสถานพินิจ 
 มาตรา ๕๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๐ ใหนักสังคมสงเคราะหมี
อํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยูในที่นั้น 
 (๒)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งผูเยาวอาศัยอยู
ดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของ หรือเขาไปในสถานที่อยูอาศัย
ของคูความในคดีครอบครัวหรือของบุคคลซึ่งคูความอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทํา
การงาน หรือมีความเกี่ยวของ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และสอบถาม
บุคคลซึ่งอยูในที่นั้น  
 (๓)  เรียกบุคคลซึ่งสามารถใหขอเท็จจริงมาพบและสาบานปฏิญาณตนและใหถอยคํา 
 (๔)  เรียกคูความหรือบุคคลใดมาพบเพื่อไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาทในคดี
ครอบครัว 
 ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาไปในสถานที่ตาม (๑) หรือ (๒) ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น นักสังคมสงเคราะหจะกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาล 
 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการสถานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ และนักสังคมสงเคราะห แสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวให เปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
 มาตรา ๕๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการสถานพินิจ 
แพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา ครู พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห และพนักงานอื่นตามที่
จะไดมีกฎกระทรวงระบุตําแหนงเพื่อชวยเหลือผูอํานวยการสถานพินิจ  เปนเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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หมวด ๔ 
ศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม และสถานแนะนําทางจิต 

 
  มาตรา ๕๔  ใหผูอํานวยการสถานพินิจสงเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ไปยังศูนยฝกและอบรมตามที่ศาลกําหนดในคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
 ในกรณีมีความจําเปนตองสงเด็กหรือเยาวชนไปยังศูนยฝกและอบรมอื่นซ่ึงอยูในความ
ดูแลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหผูอํานวยการสถานพินิจมีอํานาจสงไปได  แต
ตองรายงานเหตุผลและความจําเปนใหศาลดังกลาวทราบโดยเร็ว  ถาศาลเห็นวาไมสอดคลองกับ
ประโยชนสูงสุดของของเด็กหรือเยาวชน  ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๕๕ ศูนยฝกและอบรมเปนสวนราชการในกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชา มีอํานาจหนาที่ปกครองดูแล ฝกอบรม
เด็กและเยาวชนที่ผูอํานวยการสถานพินิจสงตัวมาตามมาตรา ๕๔ แลวรายงานผลการฝกอบรมให
ผูอํานวยการสถานพินิจทราบตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  
 มาตรา ๕๖  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับศูนยฝกและอบรมโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๗ใหอธิบดีมีอํานาจออกใบอนุญาตใหเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝกและ
อบรม หรือสถานแนะนําทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนผูตองหาวากระทําความผิด  
เปนจําเลย หรือเปนผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและ
เยาวชน และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่ดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ไดออกให
นั้นดวย   
 การออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๘  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๗ ตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดให
ผูรับใบอนุญาตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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หมวด ๕ 
การฝกอบรม 

 
 มาตรา ๕๙  การฝกอบรมเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเขารับการ
ฝกอบรมใหกระทําโดยศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่ศาลเห็นสมควร 
 การจัดใหเด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใด ตองจัดใหเหมาะสมกับอายุ 
สภาพรางกาย จิตใจ วุฒิภาวะ และประโยชนที่เด็กหรือเยาวชนจะไดรับในอนาคต โดยคํานึงถึงความ
ประสงคของเด็กหรือเยาวชนประกอบดวย 
 มาตรา ๖๐  เด็กหรือเยาวชนที่เขารับการฝกอบรมตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ
ของสถานที่ที่เขารับการฝกอบรม หากผลการฝกอบรมกาวหนาเปนที่ประจักษ หรือไดทําความชอบ
เปนพิเศษ ใหคณะกรรมการสหวิชาชีพเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา 
สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตพิจารณาใหเด็กหรือเยาวชนไดรับประโยชนอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เล่ือนชั้น 
 (๒)  ลาเยี่ยมบาน 
 (๓)  ลดวันฝกอบรม 
 (๔)  พักการฝกอบรม 
 การเลื่อนชั้น การลาเยี่ยมบาน การลดวันฝกอบรม และการพักการฝกอบรมใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด แตการลดวันฝกอบรมและการพักการฝกอบรมจะพึงกระทําไดตอเมื่อเด็ก
หรือเยาวชนไดรับการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการฝกอบรมตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล แลวรายงานใหศาลทราบภายในสิบหาวัน  ทั้งนี้ ศาลอาจมีคําสั่งเปนอยางอื่นได
หากมีเหตุอันสมควร  
 มาตรา ๖๑  เด็กหรือเยาวชนที่ไดรับประโยชนตามมาตรา ๖๐ (๒) (๓) และ (๔) ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด หากฝาฝนระเบียบใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา 
สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตมีอํานาจแกไข เปลี่ยนแปลง หรืองดประโยชนที่ไดให
นั้น แลวรายงานใหศาลทราบภายในสิบหาวัน  ทั้งนี้ ศาลอาจมีคําสั่งเปนอยางอื่นไดหากมีเหตุอัน
สมควร 
 มาตรา ๖๒ เด็กหรือเยาวชนที่ไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของสถานที่ที่เขารับ
การฝกอบรม ไมตั้งใจรับการฝกอบรม หลบหนีหรือพยายามหลบหนี หรือกระทําการใดอันกอใหเกิด
ความเดือดรอน รําคาญ หรือขัดตอความสงบสุขของเด็กหรือเยาวชนอื่น หรือกอความไมสงบ
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เรียบรอยในสถานที่ฝกและอบรม ใหคณะกรรมการสหวิชาชีพเสนอแนะตอผูอํานวยการศูนยฝกและ
อบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิต พิจารณาตัดประโยชนแกเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (๑) ลดชั้น 
 (๒) งดการลาเยี่ยมบานเปนเวลาไมเกินสองเดือน 
 (๓) ลดการเขารวมกิจกรรมบางประการที่ศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและ
อบรม หรือสถานแนะนําทางจิตแหงนั้นจัดให 
 (๔) งดหรือเปลี่ยนแปลงประโยชนที่ไดรับตามมาตรา ๔๑ (๖) และมาตรา ๖๐ (๓) และ 
(๔) แลวรายงานใหศาลทราบ ศาลอาจพิจารณามีคําส่ังตามที่เห็นสมควร  
 มาตรา ๖๓ เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเขารับการฝกอบรม
ในศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิต ไดผานหลักสูตร
การฝกอบรมตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางแลว หรือเมื่อผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหวิชาชีพประจํา
ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อบ รม  สถ านศึ ก ษ า  สถ านฝ ก แ ล ะ อบ รม  ห รื อสถ านแนะนํ า ท า ง จิ ต  
เห็นวาเด็กหรือเยาวชนไดประพฤติตนเปนคนดีและไมมีความจําเปนตองควบคุมตัวไวฝกอบรม 
อีกตอไป ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนํา 
ทางจิต เสนอรายงานตอศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนเขารับการฝกอบรมเพื่อขอให
พิจารณาปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งไดผานหลักสูตรการฝกอบรมนั้นหรือปลอยตัวเด็กหรือ 
เยาวชนกอนครบกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมขั้นต่ํ าตามคํ าพิพากษาหรือคําสั่ งศาล  
แลวแตกรณี ได 
 ระหวางการฝกอบรมถาปรากฏเหตุที่ เด็กหรือเยาวชนสมควรได รับการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนในทาง 
ที่เปนคุณแกเด็กหรือเยาวชน ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม 
หรือสถานแนะนําทางจิต เสนอรายงานตอศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนรับการ
ฝกอบรมเพื่อขอใหศาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษ 
หรือวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชน 
 ในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่พนการฝกอบรมแลวประสงคเขารับการศึกษา ฝกอาชีพหรือ
วิชาชีพตอใหจบหลักสูตร ใหผูอํานวยการศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา หรือสถานฝกและอบรม มี
อํานาจใหการสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนโดยจัดใหอยูในศูนยฝกและอบรม หรือสถานที่รับการฝก
และอบรมหรือใหเขารับการศึกษา หรือฝกอาชีพหรือวิชาชีพแบบเชามาเย็นกลับ 
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 มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีอาญาใหสงตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปฝกอบรมหรืออยูในความดูแลของสถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตอ่ืน 
นอกจากสถานที่ซ่ึงอยูในความดูแลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหเด็กหรือเยาวชน
ยังคงมีสิทธิไดรับหรือถูกตัดประโยชนในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒  และมาตรา ๖๓  โดยใหผูดูแลหรือผูปกครองสถานที่ดังกลาวที่รับเด็กหรือเยาวชนไวใน
ความควบคุมเปนผูทํารายงานเสนอ และใหศาลมีคําสั่งตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกําหนด  
 

หมวด ๖ 
การสอบสวนคดีอาญา 

   
 มาตรา ๖๕  หามมิใหจับกุมเด็กซึ่งตองหาวากระทําความผิด เวนแตเด็กนั้นไดกระทํา
ความผิดซึ่งหนา หรือเปนกรณีจําเปนเรงดวนตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง หรือมีหมายจับหรือคําสั่ง
ของศาล การจับกุมเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 มาตรา ๖๖ การพิจารณาออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด 
นอกจากตองอยูภายใตบังคับมาตรา ๖๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว 
ใหศาลคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องอายุ เพศ และ 
อนาคตของเด็กหรือเยาวชนที่พึงไดรับการพัฒนาและปกปองคุมครอง หากการออกหมายจับจะมี
ผลกระทบกระเทือนตอจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอยางรุนแรงโดยไมจําเปน ใหพยายามเลี่ยง 
การออกหมายจับโดยใชวิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นดวยวิธีอ่ืนกอน  
 มาตรา ๖๗ ในการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ใหเจาพนักงาน 
ผูจับแจงแกเด็กหรือเยาวชนนั้นวาเขาตองถูกจับ และแจงขอกลาวหาใหทราบ  หากมีหมายจับให
แสดงตอผูถูกจับ แลวนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับทันที 
เพื่อใหพนักงานสอบสวนของทองที่ดังกลาวสงตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบโดยเร็ว  
 ถาขณะจับกุมมีบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยูดวย อยูดวยในขณะนั้น ใหเจาพนักงานผูจับแจงเหตุแหงการจับใหบุคคลดังกลาวทราบ 
และในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป 
เจาพนักงานผูจับจะสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได แตถาในขณะนั้นไมมีบุคคลดังกลาวอยูกับผูถูกจับ ใหเจาพนักงานผูจับ
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แจงใหบุคคลดังกลาวคนใดคนหนึ่งทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรกเทาที่สามารถกระทําได และ
หากผูถูกจับประสงคจะติดตอส่ือสารหรือปรึกษาหารือกับบุคคลเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอุปสรรคตอการ
จับกุมและอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได ใหเจาพนักงานผูจับดําเนินการใหตามควรแกกรณีโดย 
ไมชักชา 
 ในการจับกุมเด็กหรือเยาวชนตองกระทําโดยละมุนละมอม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและไมเปนการประจานเด็กหรือเยาวชน และหามมิใหใชวิธีการควบคุมเด็กหรือเยาวชน
เกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนผูถูกจับหรือ
บุคคลอื่น  แตหามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กไมวากรณีใดๆ เวนแตมีความจําเปนเพื่อปองกัน
การหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กผูถูกจับหรือบุคคลอื่น  
 กอนสงตัวผูถูกจับใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ ถูกจับ ใหเจาพนักงานผูจับ 
ทําบันทึกการจับกุม โดยแจงขอกลาวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบ  
ทั้งนี้ หามมิใหถามคําใหการผูถูกจับ ถาขณะทําบันทึกดังกลาวมีบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคล 
หรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย อยูดวยในขณะนั้น ตองกระทําตอหนาบุคคล
ดังกลาวและจะใหลงลายมือช่ือเปนพยานดวยก็ได ถอยคําของเด็กหรือเยาวชนในชั้นจับกุมมิใหศาล
รับฟงเปนพยานเพื่อพิสูจนความผิดของเด็กหรือเยาวชน แตศาลอาจนํามาฟงเปนคุณแกเด็กหรือ
เยาวชนได 
 มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิเด็กหรือเยาวชน หามมิใหควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือใชมาตรการอื่นใดอันมี
ลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือจําเลย เวน
แตมีหมายหรือคําส่ังของศาล 
 เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชน 
ซ่ึงตองหาวากระทําความผิดถูกเรียกมา สงตัวมา เขาหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู 
ตอหนาพนักงานสอบสวน หรือมีผูนําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวน  
และคดีนั้นเปนคดีที่ตองพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ใหพนักงานสอบสวน 
รีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องตนเพื่อทราบชื่อตัว ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ถ่ินที่อยู สถานที่เกิด
และอาชีพของเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนชื่อตัว ช่ือสกุล และรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย แลวแจงขอกลาวหาใหบุคคลดังกลาว
ทราบ และแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจเพื่อดําเนินการตาม
มาตรา ๗๘ 
 การสอบถามเบื้องตนตามวรรคสอง ใหกระทําในสถานที่ที่เหมาะสม มีความเปนสวน
สัดไมปะปนกับผูตองหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม เกี่ยวของอยูในสถานที่นั้นอันมีลักษณะ 
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เปนการประจานเด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ 
และตองใชภาษาหรือถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดโดยงาย โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ถาเด็กหรือเยาวชนไมสามารถสื่อสารหรือไมเขาใจภาษาไทยก็ใหจัดหาลามใหตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเด็กหรือเยาวชนประสงคจะติดตอส่ือสารหรือ
ปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย
และอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหตามควรแกกรณีโดยไมชักชา  
 มาตรา  ๖๙  เมื่อไดสอบถามเบื้องตนและแจงขอกลาวหาตามมาตรา  ๖๘  แลว  
ใหพนักงานสอบสวนนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีทันที แตตองภายในเวลา
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  
หรือปรากฏตัวยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ แลวแตกรณี แตมิใหนับเวลาเดินทาง
ตามปกติที่นําตัวเด็กหรือเยาวชนผู ถูกจับจากที่ทําการของพนักงานสอบสวนมาศาลเขาใน
กําหนดเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมงนั้นดวย ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งใหไปศาล  
ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นเพื่อนําตัวไปศาลได โดยถือวาเปนกรณี
จําเปนเรงดวนที่จับไดโดยไมตองมีหมายจับ 
 ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดมีบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคล
หรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย และบุคคลหรือองคการดังกลาวแสดงใหเห็นวายัง
สามารถปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนได  พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชน 
ใหแกบุคคลดังกลาวไปปกครองดูแลและสั่งใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมง  
นับแตเวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนภายหลังถูกจับหรือปรากฏตัว 
ยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี ในกรณีเชนวานี้ หากมีพฤติการณนาเชื่อวาเด็ก 
หรือเยาวชนจะไมไปศาล พนักงานสอบสวนจะเรียกประกันจากบุคคลดังกลาวตามควรแกกรณีก็ได 
 บทบัญญัติมาตรานี้มิ ใหนํ าไปใชบังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาคดี 
อาจเปรียบเทียบปรับได 
 มาตรา ๗๐ เมื่อเด็กหรือเยาวชนมาอยูตอหนาศาล ใหศาลตรวจสอบวาเปนเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือไม การจับและการปฏิบัติตอเด็กหรือเยาวชนเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือไม หากการจับเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ก็ใหปลอยตัวเด็กหรือเยาวชน
ไป ถาเด็กหรือเยาวชนยังไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลแตงตั้งให และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็ก
หรือเยาวชน ศาลอาจมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือ
องคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยเปนผูดูแลเด็กหรือเยาวชนในระหวางการดําเนินคดี โดย
กําหนดใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่นําตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปพบพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
คุมประพฤติหรือศาล แลวแตกรณี 
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 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ
ที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการรองขอให
ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ศาลอาจมีคําสั่งใหควบคุมไวในสถานพินิจ
หรือในสถานที่อ่ืนใดตามที่เห็นสมควร 
 ถาเยาวชนนั้นมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป และมีลักษณะหรือพฤติการณ 
ที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่น หรือมีอายุเกินยี่สิบปบริบูรณแลว ศาลอาจมีคําสั่งใหควบคุมไวในเรือนจํา
หรือสถานที่อ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 การมอบตัวเด็กหรือเยาวชนใหแกผูดูแลตามวรรคหนึ่งหรือการปลอยช่ัวคราว  
หากปรากฏตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนมีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาหรือรับคําปรึกษา
แนะนําหรือเขารวมกิจกรรมบําบัดใดๆ ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการเชนวานั้นดวยก็ได  
 มาตรา ๗๑  กอนมีคําสั่งควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด
หรือซ่ึงเปนจําเลยทุกครั้ง  ใหศาลสอบถามเด็กหรือเยาวชนหรือที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือ
เยาวชนนั้นวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมาชี้แจงความจําเปนหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาไตสวนเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได  
 ในการพิจารณาออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงการคุมครองสิทธิ และ
ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ และการควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชน 
ใหกระทําเปนทางเลือกสุดทาย 
 มาตรา ๗๒  ในการสอบสวน ใหกระทําในสถานที่ที่เหมาะสมมีความเปนสวนสัด 
ไมปะปนกับผูตองหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยูในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเปนการ
ประจานเด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ และ
ตองใชภาษาและถอยคําที่ทําใหเด็กหรือเยาวชนสามารถเขาใจไดงาย โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ถาเด็กหรือเยาวชนไมสามารถสื่อสารหรือไมเขาใจภาษาไทยใหจัดหาลามใหตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในการแจงขอกลาวหาและสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด
จะตองมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนรวมอยูดวยทุกครั้ง พรอมทั้งแจงดวยวาเด็กหรือ
เยาวชนมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของเด็กหรือเยาวชนอาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ทั้งนี้ เมื่อคํานึงถึงอายุ เพศ และสภาพจิตใจของเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดแตละราย หากมีเหตุจําเปนตองคุมครองเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ก็ใหพนักงานสอบสวนสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนนั้นผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
แลวแตกรณี 
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 ในการแจงขอหาและการสอบปากคําเด็กหรือเยาวชนตามวรรคหนึ่ง บิดา มารดา 
ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยจะเขารวมรับฟงการสอบสวน
ดวยก็ได 
 มาตรา ๗๓  เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด 
หามมิใหเจาพนักงานผูจับกุมเด็กหรือเยาวชน หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมีหรืออนุญาตใหมีหรือ
ยินยอมใหมีการถายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด เวนแตเพื่อ
ประโยชนในการสอบสวน 
 ในระหวางการสอบสวนหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็กที่ถูกจับกุม หรือควบคุม  
ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวนตอไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แตถาปรากฏเปนที่แนชัดวาเด็กซึ่งถูกจับกุมหรือถูกควบคุมนั้นในขณะกระทําความผิดอายุไม
เกินสิบปบริบูรณ ใหปลอยหรือมอบตัวเด็กแกบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็ก
อาศัยอยูดวยทันที หรือถาเด็กอยูในความควบคุมของสถานพินิจหรือองคการอื่นใด ใหสถานพินิจ
หรือองคการดังกลาวปลอยหรือมอบตัวเด็กแกบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็ก
อาศัยอยูดวยทันที แลวแจงใหศาลและบุคคลที่เกี่ยวของทราบ หากพนักงานสอบสวนเห็นวามีเหตุ
จําเปนตองสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กดําเนินการตอไป 
 มาตรา ๗๔ เมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๖๗ 
วรรคหนึ่ง หรือกรณีเด็กหรือเยาวชนปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๘ วรรค
สอง ใหพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวน และสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็น
ไปยังพนักงานอัยการ เพื่อใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัวใหทันภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุมหรือปรากฏตัวอยูตอหนาพนักงานสอบสวน 
แลวแตกรณี 
 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินหก
เดือนแตไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หากเกิดความจําเปนไมสามารถฟองเด็ก
หรือเยาวชนนั้นตอศาลไดทันภายในระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แลวแตกรณี ยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอผัดฟองตอไปไดอีกครั้งละไมเกินสิบหาวนั แต
ทั้งนี้ตองไมเกินสองครั้ง 
 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินหาป 
ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม เมื่อศาลสั่งอนุญาตใหผัดฟองครบสองครั้งแลว หากพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอผัดฟองตอไปอีก โดยอางเหตุจําเปน ศาลจะ
อนุญาตตามคําขอนั้นไดตอเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไดแสดงถึงเหตุจําเปนและ
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นําพยานมาเบิกความประกอบจนเปนที่พอใจแกศาล ในกรณีเชนวานี้ศาลมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผัด
ฟองตอไปไดอีก คร้ังละไมเกินสิบหาวัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสองครั้ง 
 ในการพิจารณาคํารองขอผัดฟอง เด็กหรือเยาวชนผูตองหาจะตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ
แถลงขอคัดคานหรือซักถามพยานก็ได 
 มาตรา ๗๕  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมในระหวาง
สอบสวน มิใหนับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๔ 
 มาตรา ๗๖  หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๔ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด 
 มาตรา ๗๗  ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานสอบสวน จําตอง
ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนผูตองหาไวกอนสงตัวไปศาลตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ หามมิให
ควบคุมตัว เด็กหรือ เยาวชนผู ตองหานั้นไวปะปนกับผูตองหาหรือจํ า เลยที่ เปน ผู ใหญ  
และหามมิใหควบคุมไวในหองขังที่จัดไวสําหรับผูตองหาหรือจําเลยที่เปนผูใหญ  
 มาตรา ๗๘  เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจไดรับแจงการจับกุมเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 
๖๘ วรรคสอง หรือไดรับตัวเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา ๗๐ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑)  ส่ังใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๖ (๑) เวนแตใน
คดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูอํานวยการสถานพินิจเห็นวาการสืบเสาะขอเท็จจริงดังกลาว 
ไมจําเปนแกคดี จะสั่งงดการสืบเสาะขอเท็จจริงนั้นเสียก็ได แลวใหแจงไปยังพนักงานสอบสวน 
ที่เกี่ยวของ 
 (๒)  ทํารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๖ (๑) และ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชน แลวสงรายงานและ
ความเห็นนั้นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี และถามีการฟองรองเด็ก
หรือเยาวชนตอศาล ใหเสนอรายงานและความเห็นนั้นตอศาลพรอมทั้งความเห็นเกี่ยวกับ 
การลงโทษ หรือการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนดวย 
 (๓)  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจ ใหเด็กหรือเยาวชน
ไดรับการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  (ก)  ทําความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเครื่องแตงกาย 
  (ข)  ใหแพทยตรวจรางกายและถาเห็นสมควรใหจิตแพทยตรวจจิตใจดวย 
  (ค)  ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนเจ็บปวย ซ่ึงควรจะไดรับการรักษาพยาบาลกอน
ดําเนินคดี ใหมีอํานาจสั่งใหได รับการรักษาพยาบาลในสถานพินิจหรือสถานพยาบาลอื่น 
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ตามที่เห็นสมควร ในกรณีเชนวานี้ใหแจงไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของ
ดวย 
 มาตรา ๗๙ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ใหศาลหัก
จํานวนวันที่เด็กหรือเยาวชนอยูในความควบคุมของสถานพินิจหรือเรือนจําหรือสถานที่อ่ืนใดที่
ไดรับการมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนระหวางสอบสวนหรือพิจารณาคดี 
 ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหเด็กหรือเยาวชนเขาตรวจรางกายหรือจิตใจ หรือรับการ
รักษาพยาบาลหรือแกไข บําบัด หรือฟนฟูในสถานพยาบาล หรือศาลกําหนดเงื่อนไขระหวางปลอย
ช่ัวคราวตามมาตรา ๗๐ วรรคส่ี ใหศาลหักจํานวนวันที่เด็กหรือเยาวชนอยูในเงื่อนไขดังกลาวใหแก
เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 
 มาตรา ๘๐ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน หามมิใหเปดเผยหรือนําประวัติ
การกระทําความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาใหเปนผลรายหรือเปนการเลือกปฏิบัติอัน
ไมเปนธรรมแกเด็กหรือเยาวชนนั้นไมวาในทางใดๆ เวนแตเปนการใชประกอบดุลพินิจของศาลเพือ่
กําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน หากมีการฝาฝนใหศาลสั่งระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือเพิก
ถอนการกระทํานั้น และอาจกําหนดคาเสียหายหรือบรรเทาผลรายหรือมีคําสั่งใหจัดการแกไขเพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร 
 เด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือเปนจําเลยที่อยูในระหวางการ
ควบคุมดูแลของบุคคลหรือองคการใดๆ จะตองไดรับการฟนฟูทั้งรางกายและจิตใจ และสงเสริมให
มีโอกาสกลับคืนสู สังคม  รวมทั้งได รับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศ รี 
ความเปนมนุษย  หากมีการแสวงหาประโยชน  การกระทําอันมิชอบ การทรมาน การลงโทษ การ
ปฏิบัติที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ําชารูปแบบอื่น หรือกระทําการใดๆ ที่มิไดเปนไปเพื่อฟนฟู
รางกายหรือจิตใจหรือเพื่อการกลับคืนสูสังคม และมีลักษณะที่ขัดตอประโยชนสูงสุดของเด็ก 
หรือเยาวชน ใหศาลสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําที่ฝาฝน และกําหนดคาเสียหายหรือบรรเทา
ผลรายหรือมีคําส่ังใหจัดการแกไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร  
 มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนถูกสงตัวไปควบคุมไวเพื่อฝกอบรมตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลหลบหนีไปจากการควบคุมแลวภายหลังจับตัวมาได ใหศาลชั้นตนที่
พิพากษาหรือมีคําสั่ง  หรือศาลชั้นตนที่มี เขตอํานาจในทองที่ที่ เด็กหรือเยาวชนถูกสงตัว 
ไปควบคุมไวเพื่อฝกอบรม มีอํานาจสั่งกําหนดเวลาที่ตองฝกอบรมเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร 
แทนการลงโทษอาญาก็ได แตตองไมเกินกวาเวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
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หมวด ๗ 
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา 

___________ 
 
 มาตรา ๘๒  ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยาง
สูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏ
วาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หากเด็กหรือเยาวชนรับสารภาพกอนฟองคดี  
เมื่อคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต อาชีพ 
ฐานะ และเหตุแหงการกระทําความผิดแลว หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือ
เยาวชนนั้นอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติ และหากจําเปนเพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กหรือเยาวชนอาจกําหนดให 
บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือผูแทนองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติดวยก็ได  
ทั้งนี้ เพื่อแกไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชย 
ความเสียหายแกผูเสียหาย หรือเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกชุมชนและสังคม แลวเสนอความเห็น
ประกอบแผนแกไขบําบัดฟนฟูตอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ เด็กหรือเยาวชนและผูเสียหาย
ตองใหความยินยอมกับแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวดวย 
 เมื่อพนักงานอัยการไดรับแผนแกไขบําบัดฟนฟูและความเห็นของผูอํานวยการสถาน
พินิจตามวรรคหนึ่งแลว หากมีขอสงสัยอาจสอบถามผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได ถาพนักงานอัยการไมเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหส่ัง
แก ไขแผนแก ไขบํ าบั ดฟนฟูห รือ ส่ังดํ า เนินคดีต อไปและให ผู อํ านวยการสถานพินิ จ 
แจงคําสั่งของพนักงานอัยการใหพนักงานสอบสวนและผูที่เกี่ยวของทราบ หากพนักงานอัยการ
เห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหรายงานใหศาลทราบ ศาลอาจสอบถามพนักงานอัยการ 
ผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวของแลวพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร หรืออาจจะสั่ง 
ใหปรับปรุงแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหม หากเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  
 มาตรา ๘๓  ในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา ๘๒ ผูอํานวยการสถานพินิจ
อาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ฝายเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ฝายผูเสียหาย ผูแทน
ชุมชน หรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิด นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการมารวมประชุมดวยตามความเหมาะสมแกกรณี และจะตอง
จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหแลวเสร็จและเสนอใหพนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่เด็กหรือเยาวชนรับสารภาพ  
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 แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือ
เยาวชน เวนแตเปนการกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพื่อคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ และไมมีลักษณะเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กหรือเยาวชน  
 แนวทางหรือขอตกลงของแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดใหวากลาว
ตักเตือน กําหนดเงื่อนไขใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจําเปนเพื่อประโยชนในการคุมครอง
เด็กหรือเยาวชน อาจกําหนดใหบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัย
อยูดวยปฏิบัติดวยก็ได กําหนดใหชดใชเยียวยาความเสียหาย กําหนดใหทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนไมเกินสามสิบชั่วโมง หรือกําหนดใหนํามาตรการอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางมาใชเพื่อประโยชนในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
แผนแกไขบําบัดฟนฟูตองไมเกินหนึ่งป 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา ๘๔  ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
แกไขบําบัดฟนฟูนั้น หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานใหพนักงาน
อัยการทราบ และแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป  
 เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูครบถวนแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจ
รายงานใหพนักงานอัยการทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือ
เยาวชนนั้น  คําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุด และสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ  
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะดําเนินคดีสวนแพง หรือรองขอใหริบทรัพยตามกฎหมายอื่น 
และใหผูอํานวยการสถานพินิจรายงานคําส่ังไมฟองใหศาลทราบ 
 มาตรา ๘๕  ในระหวางจัดทําและปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟู ใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการงดการสอบปากคําหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีที่เด็กหรือเยาวชน
ตองหาวากระทําความผิดไวกอน  ทั้งนี้ มิใหนับระยะเวลาในการจัดทําและการปฏิบัติตามแผน
แกไขบําบัดฟนฟูรวมเขาในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๔ 
 มาตรา ๘๖  เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตรา
โทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ถา
ปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมวาเวลาใดๆ  กอนมีคําพิพากษา  
ถาศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได และผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยเยียวยาตาม
สมควร หากนําวิธีจัดทําขอตกลงระหวางผูมีสวนเกี่ยวของมาใชจะเปนประโยชนตออนาคตของเด็ก
หรือเยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิพากษาลงโทษ ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูอํานวยการสถาน
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พินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการเพื่อจัดทําขอตกลงดังกลาวโดยมีเงื่อนไขให
เด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยปฏิบัติ 
แลวเสนอตอศาลเพื่อพิจารณา หากศาลเห็นชอบใหส่ังปฏิบัติตามขอตกลงและใหงดการพิจารณาคดี
ไวช่ัวคราว หากไมเห็นชอบใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
 มาตรา ๘๗  การประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอตกลงตามมาตรา ๘๖ ใหผูอํานวยการ
สถานพินิจหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเปนผู
ประสานการประชุม โดยในการประชุมจะตองประกอบดวยบุคคลไมนอยกวาสามฝาย คือ 
ผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาล
เห็นสมควร แลวแตกรณี ฝายเด็กหรือเยาวชนผูตองหาวากระทําความผิด และฝายผูเสียหาย  ทั้งนี้ 
พนักงานอัยการจะเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ได แตหากการกระทําความผิดมีผลกระทบตอชุมชน
หรือหนวยงานใด หรือชุมชนหรือหนวยงานเกี่ยวของกับการขจัดปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดการกระทํา
ความผิด ใหผูแทนชุมชนหรือหนวยงานนั้นเขารวมประชุมดวย และหากเห็นสมควรจะจัดใหมี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมประชุมดวยก็ได 
 ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหทุกฝายที่เขารวมประชุมกําหนดแนวทาง เงื่อนไขหรือ
ขอตกลงรวมกัน เพื่อบําบัดฟนฟูเด็กหรือเยาวชน แกไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือ
เยาวชน เยียวยาหรือฟนฟูผูเสียหาย รวมทั้งขจัดปจจัยเส่ียงที่เกิดขึ้นจากทุกฝาย สรางหลักประกัน
ความปลอดภัยในชุมชนและสังคม และเพื่อใหทุกฝายอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข  
 หามมิใหนําพยานหลักฐานที่ไดมาระหวางการประชุมเพื่อจัดทําขอตกลงตามวรรคสอง
มาใชอางตอศาล 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําขอตกลงตามมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติตามขอตกลงที่ศาลเห็นชอบ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตาม หรือมีเหตุจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงนั้น ใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่
ศาลสั่งใหจัดทําขอตกลงรายงานใหศาลทราบและใหศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรหรือยกคดี
ขึ้นพิจารณาตอไป แตถาปฏิบัติตามขอตกลงครบถวนแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่
ศาลสั่งใหจัดทําขอตกลงรายงานใหศาลทราบ หากศาลเห็นชอบดวยใหศาลสั่งจําหนายคดีออกจาก
สารบบความและใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสียที่จะ
ดําเนินคดีสวนแพง หรือรองขอใหริบทรัพยตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๘๙ใหผูเขารวมประชุมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูตามมาตรา ๘๒ หรือ
ขอตกลงตามมาตรา ๘๖ ไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และคาตอบแทนอยางอื่น
ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
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หมวด ๘ 
อํานาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา 

 
 มาตรา ๙๐  คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด ใหศาลเยาวชนและ
ครอบครัวซ่ึงมีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถ่ินที่อยูปกติ มีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
ความผิดนั้น แตถาเพื่อประโยชนแกเด็กหรือเยาวชนใหศาลแหงทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดมีอํานาจรับพิจารณาคดีนั้นได 
 มาตรา ๙๑  ถาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญารวมกับบุคคลซึ่งมิใชเด็กหรือ
เยาวชน ใหแยกฟองเด็กหรือเยาวชนตอศาลเยาวชนและครอบครัว ถาโจทกยื่นฟองเด็กหรือเยาวชน
รวมกับบุคคลซึ่งมิใชเด็กหรือเยาวชนตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา แตตอมาความปรากฏ
แกศาลนั้นวาจําเลยเปนเด็กหรือเยาวชนและถาศาลเห็นสมควร ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
ธรรมดามี อํ านาจโอนคดี เด็ กหรือ เยาวชนไปพิ จารณายั งศาล เยาวชนและครอบครั ว 
ตามกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ แตถาศาลเห็นวาไมสมควรโอนคดี ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
ธรรมดามีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้แกจําเลยที่
เปนเด็กหรือเยาวชนได  
 มาตรา ๙๒  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดอายุยังไมเกินยี่สิบปบริบูรณ 
กระทําความผิดและเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา ถาศาลนั้นพิจารณาโดย
คํานึงถึงรางกาย สติปญญา สุขภาพ ภาวะแหงจิต และนิสัยแลว เห็นวาบุคคลนั้นยังมีสภาพ
เชนเดียวกับเด็กหรือเยาวชน ใหมีอํานาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวที่มี
อํานาจและใหถือวาบุคคลนั้นเปนเด็กหรือเยาวชน 
 คดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถาศาลเยาวชนและครอบครัว
พิจารณาโดยคํานึงถึงรางกาย สติปญญา สุขภาพ ภาวะแหงจิต และนิสัยแลว เห็นวาในขณะกระทํา
ความผิดหรือในระหวางการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนที่ตองหาวากระทําความผิดมีสภาเชนเดียวกับ
บุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป ใหมีอํานาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีธรรมดาได 
 มาตรา ๙๓ ในกรณีที่มีการโอนคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวไปยังศาลอื่นตาม
มาตรา ๒๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะโอนคดีไปยังศาลอื่นที่ใชวิธีพิจารณา
คดีตางกับศาลเยาวชนและครอบครัวไมได 
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หมวด ๙ 
การฟองคดีอาญา 

  
 มาตรา ๙๔ หามมิใหผูเสียหายฟองคดีอาญาซึ่งมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือ
เยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ 
 เมื่อผู อํานวยการสถานพินิจได รับการรองขอของผู เสียหายที่จะฟองคดีอาญา 
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนินการสืบสวนและสอบสวนวาขอกลาวหานั้น 
มีมูลสมควรอนุญาตใหผู เสียหายฟองหรือไม แลวแจงใหผู เสียหายทราบวาอนุญาตใหฟอง 
หรือไมอนุญาตใหฟอง 
 ในกรณีที่ผูอํานวยการสถานพินิจไมอนุญาตใหฟอง ผูเสียหายจะรองตอศาลขอใหส่ัง
อนุญาตก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลเรียกผูอํานวยการสถานพินิจมาสอบถามแลวส่ังตามที่
เห็นสมควร คําส่ังศาลใหเปนที่สุด 
 เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองของผูเสียหายแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจ
ดําเนินการตามมาตรา ๗๘ ตามควรแกกรณี 
 มาตรา ๙๕  กอนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะอนุญาตใหโจทกถอนฟองคดีที่เด็กหรือ
เยาวชนตองหาวากระทําความผิด ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูใน
เขตอํานาจทราบกอน ในกรณีเชนนี้ ถาผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานึงถึงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา ๘๒ แลว เห็นวาเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน 
สมควรใหมีการคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้น ก็ใหเสนอความเห็นตอศาล ถาศาล
เห็นสมควร ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนไดและให
นํามาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๙๖  ในทองที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปดดําเนินการแลว ใหอัยการสูงสุด
แตงตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปนเพื่อใหมีหนาที่ดําเนินคดีที่มีขอหาวา
เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดและจะตองฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว 
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หมวด ๑๐ 
การพิจารณาคดีอาญา 

 
 มาตรา ๙๗  ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นเปนการสมควรที่
จะควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวในระหวางพิจารณา ใหศาลสั่งใหควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวยัง 
สถานพินิจหรือสถานที่อ่ืนใดทํานองเดียวกันตามที่ศาลเห็นสมควร 
 ผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูปกครองสถานที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือ
เยาวชน มีหนาที่จัดสงตัวเด็กหรือเยาวชนมายังศาลตามคําส่ังศาล 
 มาตรา ๙๘  หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกเด็กในระหวางเวลาที่จําเปนตองควบคุม
เด็กนั้นไวเพื่อการพิจารณาคดี เวนแตในคดีที่มีขอหาวาเด็กกระทําความผิดที่มีอัตราโทษอยางสูง
ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินสิบป  
 มาตรา ๙๙  เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชน
กระทําความผิด ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ และ
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยทราบถึงวันและเวลานั่งพิจารณา
ของศาลโดยไมชักชา ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรศาลจะเรียกใหบุคคลดังกลาวมาฟงการพิจารณาดวย
ก็ได 
 ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่พนักงานอัยการฟองตอศาลตาม
มาตรา ๗๖ ใหผูอํานวยการสถานพินิจดําเนินการตามมาตรา ๗๘ ตามควรแกกรณี  
 มาตรา ๑๐๐ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับฟองคดีที่มีขอหาวาเด็ก หรือเยาวชน
กระทําความผิดแลว อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
แลวแตกรณี จะเปนเจาของสํานวนหรือจะใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นเปนเจาของสํานวน
ก็ได 
 มาตรา ๑๐๑ ไมวาเวลาใดกอนศาลชี้ขาดตัดสินคดี ถาผูพิพากษาเจาของสํานวน
เห็นสมควร ใหมีอํานาจเรียกจําเลยไปสอบถามเปนการเฉพาะตัวเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอหา
และสาเหตุแหงการกระทําความผิด บุคลิกลักษณะ ทวงที วาจา และขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๑๐  
ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น  ทั้งนี้ ใหกระทําในหองที่เหมาะสมซึ่งมิใช 
หองพิจารณาคดี โดยอาจมอบหมายใหผูพิพากษาสมทบกระทําการแทนได 
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 มาตรา ๑๐๒  การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลยใหกระทําในหองที่มิใช
หองพิจารณาคดีธรรมดา แตถาไมอยูในวิสัยที่จะกระทําได ใหพิจารณาคดีในหองสําหรับพิจารณา
คดีธรรมดาแตตองไมปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา  
 มาตรา ๑๐๓  การพิจารณาคดีในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให
กระทําเปนการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีเทานั้นมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดีได  
ซ่ึงไดแก 
 (๑)  จําเลย ที่ปรึกษากฎหมายของจําเลย และผูควบคุมตัวจําเลย 
 (๒)  บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวย 
 (๓)  พนักงานศาล และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแลวแตศาลจะเห็นสมควร 
 (๔)  โจทก และทนายโจทก 
 (๕)  พยาน ผูชํานาญการพิเศษ และลาม 
 (๖)  พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นของสถานพินิจ 
 (๗)  บุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรอนุญาต 
 มาตรา ๑๐๔ ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นวาจําเลยไมควรฟง
คําใหการของพยานในตอนหนึ่งตอนใด ศาลมีอํานาจสั่งใหจําเลยออกไปนอกหองพิจารณาได แต
เมื่อศาลสั่งใหจําเลยกลับเขามาฟงการพิจารณา ใหศาลแจงขอความที่พยานเบิกความไปแลวให
จําเลยทราบเทาที่ศาลเห็นสมควร 
 มาตรา ๑๐๕  ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย ถาศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจําเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นวาบุคคลบางคน
ไมควรอยูในหองพิจารณา ศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นวาไมควรอยูใน
หองพิจารณาออกไปนอกหองพิจารณาได 
 มาตรา ๑๐๖  เพื่อประโยชนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปน
จําเลย ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจเรียกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือ
บุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของมาเปน
พยานเพื่อสอบถามขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับจําเลยได 
 มาตรา ๑๐๗  ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย เมื่อศาลเห็นเองหรือ
ปรากฏจากรายงานของผูอํานวยการสถานพินิจวา บิดา มารดา หรือผูปกครองใชอํานาจปกครองโดย
มิชอบเกี่ยวแกตัวเด็กหรือเยาวชน กระทําทารุณกรรม หรือกระทําการอันมีลักษณะเกื้อหนุนใหเด็ก
หรือเยาวชนประพฤติตนเสียหาย หรือปลอยปละละเลยใหเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด  
ใหศาลไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงได  หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งถอนอํานาจปกครองหรือความเปน
ผูปกครองทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวเปนเวลาไมเกินสองป แตตองไมเกินกวาเยาวชน
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นั้นบรรลุนิติภาวะ และตั้งบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือครอบครัวอุปถัมภหรือผูแทนองคการดาน
เด็กที่ยอมรับเด็กหรือเยาวชนนั้นไวในความปกครองดูแลเปนผูปกครองชั่วคราว หรือจะตั้ง
ผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนอยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองเด็กหรือเยาวชนนั้น
ช่ัวคราว หรือส่ังใหเด็กหรือเยาวชนไปรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
 ผูปกครองชั่วคราวที่ศาลตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจหนาที่อยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เกี่ยวกับการกําหนดที่อยู การอบรมสั่งสอน การคุมครองสวัสดิภาพ หรือการใหการอุปการะเลี้ยงดู 
แกเด็กหรือเยาวชนตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป และใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการใชอํานาจปกครองและการตั้งผูปกครองมาใชบังคับแกการตั้ง
ผูปกครองชั่วคราวโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๐๘  เมื่อครบระยะเวลาการตั้งผูปกครองชั่วคราวตามมาตรา ๑๐๗ ใหผูถูกถอน
อํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองกลับมีอํานาจหนาที่ดังเดิม เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น 
 ถาผูถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองตามมาตรา ๑๐๗ เห็นวาเหตุ
ดังกลาวสิ้นไปแลว เมื่อตนเองหรือญาติของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลหรือครอบครัวอุปถัมภหรือ
ผูอํานวยการสถานพินิจรองขอ ศาลจะสั่งใหผูถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองมี
อํานาจดังเดิมก็ได 
 การที่บิดา มารดา หรือผูปกครองถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครอง
บางสวนตามมาตรา ๑๐๗ ไมเปนเหตุใหผูนั้นพนจากหนาที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนตาม
กฎหมาย 
 มาตรา ๑๐๙  การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย ไมตองดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเครงครัด และใหใชถอยคําที่จําเลยสามารถเขาใจไดงาย 
กับตองใหโอกาสจําเลยรวมทั้งบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวย หรือบุคคล
ซ่ึงใหการศึกษา ใหทําการงาน หรือมีความเกี่ยวของ แถลงขอเท็จจริง ความรูสึก และความคิดเห็น 
ตลอดจนระบุและซักถามพยานไดไมวาในเวลาใดๆ ในระหวางที่มีการพิจารณาคดีนั้น 
 มาตรา ๑๑๐  ในการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวถือวาอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 
ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของจําเลย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับจําเลย และของ
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวย หรือบุคคลซึ่งใหการศึกษา ใหทําการงาน 
หรือมีความเกี่ยวของเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาดวย 
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 มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ไมมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา  ๗๘  (๑) ถาศาล
เห็นสมควร จะสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจสืบเสาะขอเท็จจริงขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดตาม
มาตรา ๓๖ (๑) และทํารายงานพรอมทั้งความเห็นตามมาตรา ๗๘ (๒) เสนอตอศาลก็ได 
 มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ไดมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือมาตรา ๑๑๑ 
แลว ถาศาลเห็นวารายงานของผูอํานวยการสถานพินิจเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๑๐ ยังมีขอที่
ควรสืบเสาะเพิ่มเติม ก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจสืบเสาะขอเท็จจริงเพิ่มเติมและทํา
รายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอศาลได 
 มาตรา ๑๑๓  การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเปนจําเลย ศาลที่มีอํานาจพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวจะรับฟงรายงานเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๑๐ ที่มิใชขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่ ถูกฟองโดยไมตองมีพยานบุคคลประกอบรายงานนั้นก็ได  
แตถาศาลจะรับฟงรายงานเชนวานั้นใหเปนผลรายแกจําเลยแลว ใหศาลแจงขอความตามรายงานนั้น
ใหจําเลยทราบ ในกรณีเชนวานี้จําเลยมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและสืบพยานหักลางได 
 มาตรา ๑๑๔ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิด ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งควรจะไดรับการฝกอบรม ส่ังสอน และสงเคราะหใหกลับตัวเปนพลเมืองดียิ่งกวา
การที่จะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นใหศาลคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแหงจิต
ของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกตางกันเปนคนๆ ไป และลงโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใชวิธีการสําหรับ
เด็กและเยาวชนใหเหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณเฉพาะเรื่อง แมเด็กหรือเยาวชน
นั้นจะไดกระทําความผิดรวมกัน 
 มาตรา ๑๑๕ ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จําเลยจะมีทนายความ
แกคดีแทนไมได แตใหจําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความได ใน
กรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายให 
 มาตรา ๑๑๖  ที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๑๑๕ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความและผานการอบรมเรื่องวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห และความรูอ่ืนที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา หรือ 
 (๒)  ไดรับปริญญาทางกฎหมายไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและผานการอบรม
เร่ืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห และความรู
อ่ืนที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา และไดจด
ทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๑๑๗ 
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 มาตรา ๑๑๗  ใหศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลมีหนาที่รับจดทะเบียนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๑๖ (๒) ซ่ึงประสงคจะจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 
 การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการลบชื่อออกจากทะเบียน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 มาตรา ๑๑๘  ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งศาลแตงตั้ง ใหไดรับคาปวยการตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๑๑๙  ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติของท่ีปรึกษากฎหมายใน
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 มาตรา ๑๒๐  ถาปรากฏแกศาลวาที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจําเลยหรือศาลแตงตั้งนั้นไม
เหมาะสมที่จะเปนผูชวยเหลือจําเลยในคดีใด ก็ใหศาลสั่งเพิกถอนเสีย 
 มาตรา ๑๒๑  ในระหวางที่เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวอยูในสถานพินิจหรือสถานที่
อ่ืนใดที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน ถาศาลเห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งปลอยตัว
เด็กหรือเยาวชนชั่วคราวโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได หรือจะ
มอบตัวเด็กหรือเยาวชนแกบิดา  มารดา  ผูปกครอง  บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชน 
อาศัยอยูดวย หรือบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรก็ได แตกอนที่ศาลจะมีคําส่ังมอบตัวเด็ก 
หรือเยาวชนแกบุคคลหรือองคการดังกลาว ใหศาลเรียกผูอํานวยการสถานพินิจหรือผูปกครอง 
สถานที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน แลวแตกรณี มาสอบถามความเห็นกอน 
 ถาบุคคลหรือองคการที่รับมอบตัวเด็กหรือเยาวชนไวจากศาล แสดงใหเปนที่พอใจแก
ศาลไดวาไมสามารถจะอบรมดูแลเด็กหรือเยาวชนตอไปได และขอมอบตัวเด็กหรือเยาวชนตอศาล 
ก็ใหศาลสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมไวในสถานพินิจหรือสถานที่อ่ืนใดทํานองเดียวกันตามที่
ศาลเห็นสมควร 
 มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่จําเลยไมสามารถมาฟงการพิจารณา ถาศาลเห็นสมควรศาลจะ
ส่ังใหสืบพยานในขอที่ไม เกี่ยวกับประเด็นที่วาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟองหรือไม 
ลับหลังจําเลยได แตทั้งนี้ตองกระทําตอหนาที่ปรึกษากฎหมายของจําเลยนั้น  
 มาตรา ๑๒๓ การใหผูตองหาหรือจําเลยซึ่งเปนเด็กหรือเยาวชนมาศาล ถาศาลไดมอบ
ตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไวกับบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู
ดวย หรือบุคคลหรือองคการอื่นตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๑๒๑ ใหศาลออกหมายเรียกใหเด็กหรือ
เยาวชนนั้นมาศาล ถาไดสงหมายเรียกใหบุคคลดังกลาวรับไวแลว ใหถือวาเด็กหรือเยาวชนนั้น
ไดรับหมายเรียกแลว ใหบุคคลซึ่งไดรับหมายเรียกสงตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาลตามหมายเรียก ถา
ไมสงตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นมาโดยจงใจหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคล
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เชนวานั้นชําระเงินจํานวนไมเกินหาพันบาทแกศาลภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร ในกรณีเชนวานี้ 
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการบังคับคดีมาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 มาตรา ๑๒๔  ในการควบคุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนผูตองหาหรือจําเลยมาหรือไปจาก
ศาล  หรือในระหวางควบคุมตัวไวกอนนําเขาหองพิจารณา  ถาไมได รับอนุญาตจากศาล 
หามมิใหควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นปะปนกับผูตองหาหรือจําเลยที่เปนผูใหญ 
 มาตรา ๑๒๕  หามมิใหผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียง
ของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือโฆษณาขอความซึ่ง
ปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือในทางพิจารณาคดี 
ของศาลที่อาจทําใหบุคคลอื่นรูจักตัว ช่ือตัว หรือช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณา
ขอความเปดเผยประวัติการกระทําความผิด หรือสถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของเด็ก
หรือเยาวชนนั้น 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยไดรับ
อนุญาตจากศาลหรือการกระทําที่จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 

 
หมวด ๑๑ 

การพิพากษาคดีอาญา 
 
 มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ไดมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๖ (๑) ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได
ตอเมื่อไดรับทราบรายงานและความเห็นจากผู อํานวยการสถานพินิจตามมาตรา  ๗๘  (๒)  
หรือมาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒ แลว และถาผูอํานวยการสถานพินิจขอแถลงเพิ่มเติมดวยวาจา
หรือเปนหนังสือ ใหศาลรับไวประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่ศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควรจะมีคําพิพากษา 
หรือบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวยรองขอ เมื่อศาลสอบถามผูเสียหายแลว 
ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราวแลวมอบตัวจําเลยใหบุคคลดังกลาวโดยไมมีประกัน หรือ
มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได โดยกําหนดเงื่อนไข เชน ใหจําเลยรายงานตัวตอ
พนักงานคุมประพฤติหรือเจาพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองคการดานเด็ก เขารับการแกไขบําบัด
ฟนฟู รับคําปรึกษาแนะนํา เขารวมกิจกรรมบําบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หรือใหใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบส่ีปบริบูรณ 
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ในการนี้ศาลมีอํานาจสั่งใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวยเขารวมกิจกรรม
หรือรับคําปรึกษาแนะนําดวยก็ได 
 ในกรณีศาลเห็นวาจําเลยไมสมควรใชวิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสงตัวจําเลยไปยัง
สถานพินิจ สถานศึกษา สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต หรือองคการดานเด็กหรือเยาวชน
แหงใดแหงหนึ่งที่ยินยอมรับตัวจําเลยไวดูแลชั่วคราวหรือจะใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไป
พลางกอนก็ได แตตองไมเกินกวาจําเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพ
ปญหา การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู การเตรียมความพรอมเพื่อมอบตัวจําเลยใหบิดา มารดา 
ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูดวย ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 มาตรา ๑๒๘  เมื่อจําเลยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดตาม
มาตรา ๑๒๗ แลว ใหศาลสั่งยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย 
เวนแตคําส่ังเกี่ยวกับของกลาง และใหถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ  
 ถาจําเลยผิดเงื่อนไขตามมาตรา ๑๒๗ ก็ใหศาลยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาตอไป 
 มาตรา ๑๒๙ ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหผูพิพากษาที่มีอาวุโส
สูงสุดซ่ึงเปนองคคณะเปนประธาน และใหประธานของที่ประชุมนั้นถามความเห็นของผูพิพากษา
สมทบกอน 
 มาตรา ๑๓๐  การอานคําพิพากษาใหกระทําเปนการลับ และใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ถาอยูในวิสัยที่จะกระทําได ใหศาลเรียกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคล ซ่ึงจําเลย
อาศัยอยูดวยมาฟงคําพิพากษาดวย 
 มาตรา ๑๓๑  ในการโฆษณาไมวาดวยวาจาหรือเปนหนังสือซ่ึงคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หามมิใหระบุช่ือ หรือแสดงขอความ หรือ
กระทําการดวยประการใดๆ อันจะทําใหรูจักตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลย เวนแตไดรับอนุญาต
จากศาล 
 มาตรา ๑๓๒ เมื่อไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและ
เยาวชนแลว และตอมาความปรากฏตอศาลเอง หรือปรากฏจากรายงานของผูอํานวยการสถานพินิจ 
หรือผูปกครองโรงเรียนหรือสถานฝกและอบรมของสถานพินิจ หรือปรากฏจากคํารองของบิดา 
มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย หรือสถานศึกษา สถานฝกและอบรม 
หรือสถานแนะนําทางจิตวาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๔ ได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถาศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซ่ึงพิพากษาหรือมีคําสั่ง
หรือซ่ึงมีเขตอํานาจในทองที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นกําลังรับโทษหรือถูกควบคุมตัวอยูเห็นวา มีเหตุ
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อันสมควรก็ใหมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนได ในกรณีที่ศาลที่แกไขเปลี่ยนแปลงไมใชศาลที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง ให
แจงศาลที่พิพากษาหรือมีคํ าสั่ งทราบ  และถาโทษหรือวิ ธีการสํ าหรับเด็กและเยาวชน 
ที่กําหนดภายหลังหนักกวาโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เด็กและเยาวชนนั้นไดรับอยู  
เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังที่แกไขเปลี่ยนแปลงนั้นได 
 ในคดีที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสงตัวเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งเปนจําเลยไปควบคุม เพื่อฝกอบรมยังสถานพินิจหรือสถานฝกและอบรม ใหศาลเยาวชน
และครอบครัวที่มี เขตอํานาจในทองที่ที่ เด็กหรือเยาวชนซึ่ ง เปนจํา เลยถูกควบคุมตัวอยู  
มีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการในวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๓๓  ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยไมมีความผิดและ
ปลอยเด็กหรือเยาวชนไป ถาศาลเห็นวามีเหตุอันสมควรเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก 
หรือเยาวชน ศาลจะวากลาวตักเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่ง
เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนก็ได ถาจะกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดวย ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติขอเดียวหรือหลายขอไวในคําพิพากษา ดังตอไปนี้ 
 (๑) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กหรือ
เยาวชนประพฤติช่ัว 
 (๒) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตจะมี
เหตุจําเปนหรือไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย 
 (๓) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ศาลเห็นไม
สมควร 
 (๔) หามมิใหเด็กหรือเยาวชนกระทําการใดอันจะจูงใจใหเด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติ
ช่ัว 
 (๕) ใหเด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวตอศาล พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคม
สงเคราะหเปนครั้งคราว 
 (๖) ใหเด็กหรือเยาวชนไปศึกษา เขารับการฝกอบรม รับคําปรึกษาแนะนํา รับการรักษา 
แกไขบําบัดฟนฟู หรือประกอบอาชีพเปนกิจจะลักษณะ 
 (๗) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคการซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย หรือ
บุคคลหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้น กระทําหรือหามมิใหกระทําการใดๆ เกี่ยวกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนตามที่ศาลกําหนด 
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 (๘)  กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพื่อพัฒนาและสงเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน 
 ในการกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดระยะเวลาที่จะใหเด็กหรือเยาวชน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามวรรคหนึ่งนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลเองหรือ
ปรากฏจากรายงานของบุคคลตามมาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง วาขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวแกการ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร
อาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดหรือทุกขอก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 
 มาตรา ๑๓๔  เมื่อศาลไดกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๑๓๓ แลว ใหเปนหนาที่ของ
พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห หรือผูดูแลคุมครองสวัสดิภาพที่จะสอดสองและ 
ทํารายงานเสนอตอศาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 ในกรณีที่ เด็กหรือเยาวชนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ศาลมีอํานาจออก
หมายเรียกหรือหมายจับเด็กหรือเยาวชนนั้นมาตักเตือน หรือสงตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปควบคุม
เพื่อฝกอบรมในสถานพินิจ สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตแหงหนึ่งแหงใดเปนเวลา
ไมเกินหนึ่งปก็ได แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 มาตรา ๑๓๕ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่จะมีการปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่ง
ไดรับการฝกอบรมในสถานพินิจ สถานศึกษา สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต หรือ
องคการดานเด็กหรือเยาวชน ครบตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดหรือตามที่ศาลมีคําสั่งแกไข
เปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๑๓๒ ถามีเหตุอันสมควรกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤตขิอง
เด็กหรือเยาวชนกอนปลอยตัวไป เมื่อศาลเห็นเองหรือผูอํานวยการสถานพินิจ หรือผูปกครอง
สถานศึกษาหรือสถานฝกและอบรมรองขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขดังที่ระบุไวในมาตรา ๑๓๓ 
ได ถาไดกําหนดเงื่อนไขไวใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๓๔  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๓๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รองอธิบดีผูพิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผูพิพากษาภาค ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว 
ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจตรวจสถานพินิจ สถานศึกษา 
สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต สถานพยาบาล องคการดานเด็ก เยาวชน หรือสตรี หรือ
เรือนจํา รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนหรือคูความในคดีครอบครัวหรือคดีคุมครอง
สวัสดิภาพซึ่งถูกสงตัวไปควบคุมหรือแกไขบําบัดฟนฟูหรือรับคําปรึกษาแนะนําในสถานที่ดังกลาว 
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หมวด ๑๒ 
การเปล่ียนโทษและการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน 

 
 มาตรา ๑๓๗  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยได ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เปลี่ยนโทษจําคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงประมวล
กฎหมายอาญา เปนการสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานพินิจ สถานศึกษา 
สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต หรือองคการดานเด็กหรือเยาวชนตามเวลาที่ศาลกําหนด 
แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 (๒)  เปลี่ยนโทษปรับเปนการคุมความประพฤติ โดยจะกําหนดเงื่อนไขขอเดียวหรือ
หลายขอตามมาตรา ๑๓๓ ดวยหรือไมก็ได ถาไดกําหนดเงื่อนไขไวใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ศาลไดพิจารณาความหนักเบาแหงขอหาและพฤติการณแหงคดีแลว 
เห็นวา ควรจะควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนตาม (๑) ตอไปอีกหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ
ยี่สิบสี่ปบริบูรณแลว ใหศาลระบุในคําพิพากษาใหสงตัวไปจําคุกไวในเรือนจําตามเวลาที่ศาล
กําหนด 
 ใหผูอํานวยการสถานพินิจและผูปกครองสถานศึกษา สถานฝกและอบรม สถานแนะนํา
ทางจิต หรือองคการดานเด็กหรือเยาวชนที่รับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลยไวในความควบคุมเพื่อ
ฝกอบรม รายงานความประพฤติ สุขภาพ จิตใจ นิสัยและเรื่องอื่นๆ ตามที่ศาลกําหนดหรือท่ีสมควร
รายงานใหทราบตอศาลซึ่งตองไมนอยกวาสามเดือนตอคร้ัง หรือภายในระยะเวลาเร็วกวานั้นตามที่
ศาลสั่ง 
 มาตรา  ๑๓๘ การสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานพินิจ 
สถานศึกษา สถานฝกและอบรม สถานแนะนําทางจิต หรือองคการดานเด็กหรือเยาวชน ถาศาล 
ไดกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําและขั้นสูงไว  ศาลจะปลอยตัวเด็กหรือเยาวชนไปในระหวางระยะเวลา 
ขั้นต่ําและขั้นสูงนั้นก็ได ในกรณีดังกลาวศาลจะกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติตามมาตรา ๑๓๓ 
ดวยหรือไมก็ได ถาไดกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติไวใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
และวรรคสาม และมาตรา ๑๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม และระยะเวลาที่จะฝกอบรมนั้นอาจจะเกิน
หนึ่งป แตตองไมเกินกําหนดระยะเวลาที่เหลืออยู 
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 มาตรา ๑๓๙  คดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษ
ไวแตรอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได แมวา 
 (๑) เด็กหรือเยาวชนนั้นไดเคยรับโทษจําคุกหรือโทษอยางอื่นตามคําพิพากษามากอน
แลว 
 (๒) โทษที่จะลงแกเด็กหรือเยาวชนเปนโทษอยางอื่นนอกจากโทษจําคุก 
 (๓)  ศาลจะกําหนดโทษจําคุกเกินกวาสามป 
 มาตรา ๑๔๐ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองโทษปรับไมวาจะมีโทษจําคุกดวยหรือไม 
ก็ตาม ถาเด็กหรือเยาวชนไมชําระคาปรับ หามมิใหศาลสั่งกักขังเด็กหรือเยาวชนแทนคาปรับ แตให
ศาลสงตัวไปควบคุมเพื่อฝกอบรมในสถานพินิจ สถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถานแนะนํา
ทางจิต ตามเวลาที่ศาลกําหนด แตตองไมเกินหนึ่งป 
 ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองโทษปรับแตไมมีเงินชําระคาปรับ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๓๐/๑ มาตรา ๓๐/๒  และมาตรา ๓๐/๓ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีมีการชําระคาปรับ  หากเด็กหรือเยาวชนได ถูกควบคุมตัวมาบางแลว  
ใหคิดหักระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวออกจากคาปรับที่จะตองชําระตามอัตราที่กําหนดในประมวล
กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๓ 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 

 
 มาตรา ๑๔๑  การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนิน
ไปแลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมกันใน 
 ขอพิพาทโดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัว เพื่อการนี้ใหศาล
คํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้เพื่อประกอบดุลพินิจดวย คือ 
 (๑) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชาย
และหญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสไดก็
ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของ
บุตรเปนสําคัญ 
 (๒)  การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้น
ตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกบุตรที่เปนผูเยาว 
 (๓)  การคุมครองสิทธิของบุตรและสงเสริมสวัสดิภาพของบุตร และ 
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 (๔) หามาตรการตางๆ  เพื่อชวยเหลือสามีภริยาใหปรองดองกันและปรับปรุง
ความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 
 มาตรา ๑๔๒  ในการกําหนดองคคณะตามมาตรา ๒๓ ถาศาลเห็นวาคดีครอบครัวใดที่
ศาลจะพิจารณาพิพากษาเปนคดีที่ผูเยาวไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย กอนเริ่มพิจารณาคดีให
ศาลสอบถามคูความวาประสงคจะใหมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะดวยหรือไม ถาคูความทั้งสอง
ฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะใหมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะดวย ใหผูพิพากษาไมนอย
กวาสองคนเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีได 
 ในระหวางการพิจารณาของศาลที่ไมมีผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะ ถาขอเท็จจริง
ปรากฏแกศาลวาคดีนั้นเปนคดีที่ผู เยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ใหศาลกําหนดใหมีผู
พิพากษาสมทบตามมาตรา ๒๓ เปนองคคณะ แตทั้งนี้ไมมีผลกระทบกระเทือนกระบวนพิจารณาที่
ไดดําเนินไปแลว 
 ในกรณีจําเปนตองฟงความเห็นจากผู เชี่ยวชาญดานการแพทย จิตวิทยา การให
คําปรึกษาแนะนํา การสังคมสงเคราะห และการคุมครองสวัสดิภาพ หรือผูเชี่ยวชาญดานอื่น  
ศาลอาจเรียกบุคคลดังกลาวมารวมปรึกษาหารือหรือใหความเห็นตามมาตรา ๓๑ ก็ได 
 มาตรา ๑๔๓  คดีครอบครัวที่มีขอพิพาท กอนเริ่มพิจารณาใหศาลตั้งผูประนีประนอม
คดีครอบครัว เพื่อไกลเกลี่ยใหคูความในคดีครอบครัวไดประนีประนอมกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ 
วิธีการไกลเกลี่ย และการรายงานผล ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกันในคดีครอบครัว  
ศาลอาจมอบหมายใหบิดา มารดา ผูปกครอง ญาติของคูความ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 
หนวยงานสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควร  ใหคํ าปรึกษาหรือชวย เหลือ 
ผูประนีประนอมคดีครอบครัวที่ศาลตั้งตามวรรคหนึ่งก็ได และในคดีครอบครัวที่มีผูเยาว 
เขามาเกี่ยวของและจําเปนตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ ศาลจะเรียกพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กมารวมในการไกลเกลี่ยดวยก็ได 
 เมื่อผูประนีประนอมคดีครอบครัวตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการตามคําสั่งศาลแลวให
รายงานผลการไกลเกล่ียประนีประนอมตอศาล ในกรณีการไกลเกลี่ยประนีประนอมเปนผลสําเร็จ 
ใหผูประนีประนอมคดีครอบครัวจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้น แลวรายงาน
ศาล หรือจะนัดหรือขอใหศาลเรียกคูความมาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันตอหนาศาลก็ได 
 เมื่อศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความไมฝาฝนตอกฎหมายหรือไมขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้น หรือศาลจะยังไมพิพากษาแตกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใหคูความทดลองปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความกอนก็ได โดยเฉพาะการใชอํานาจปกครองหรือการอุปการะเลี้ยงดู
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ผู เยาวหรือคนไรความสามารถ  ไมวากรณีจะเปนประการใด  ถาคดีครอบครัวนั้นผู เยาวมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียใหศาลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเยาวเปนสําคัญ 
 ในกรณีที่ศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความฝาฝนตอกฎหมายหรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนคดีที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
และมิไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเยาว ใหศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความนั้น 
 การไกลเกลี่ยคดีครอบครัว ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๔๔  ใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีหนาที่รับจดทะเบียนผูประนีประนอมคดี
ครอบครัว 
 ผูประนีประนอมคดีครอบครัวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ  
 (๒) มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการศาลยุติธรรมไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม เวนแตในเรื่องพื้นความรูใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของประธานศาลฎีกา  
 (๓) มีอัธยาศัย บุคลิกภาพ และความประพฤติเหมาะสมแกการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว  
 (๔) ไดรับการอบรมและฝกปฏิบัติจนสามารถผานการทดสอบในเรื่องเจตนารมณของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และวิธีการไกลเกลี่ยคดีครอบครัว 
 การจดทะเบียนหรือลบชื่อออกจากทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 มาตรา ๑๔๕  ผูประนีประนอมคดีครอบครัวตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เที่ยง
ธรรม และรักษาความลับที่ตนลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดตามคําแนะนําที่ประธานศาล
ฎีกากําหนด 
 ผูประนีประนอมคดีครอบครัวใหไดรับคาปวยการตามระเบียบที่คณะกรรมการ บริหาร
ศาลยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๑๔๖  ถาคูความไมอาจประนีประนอมยอมความกันได หรือลักษณะของคดีไม
อาจประนีประนอมยอมความกันได ใหศาลสั่งยุติการไกลเกลี่ยแลวดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ตอไป  
 บันทึกหรือถอยคําสํานวนในชั้นไกลเกลี่ยจะนํามารับฟงในชั้นพิจารณาไมได 
 มาตรา ๑๔๗  ในกรณีที่ศาลเห็นวาจําเปนเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรที่เปน
ผูเยาว ในระหวางการไกลเกลี่ยหรือพิจารณาคดี ศาลอาจมอบหมายใหผูอํานวยการสถานพินิจ 
นักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา ดําเนินการสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวเพื่อ
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ประโยชนในการเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมกันในขอพิพาท หรือเมื่อเห็น
เปนการสมควรและคูความไดยินยอมแลว จะสั่งใหแพทยหรือจิตแพทยตรวจรางกาย สุขภาพหรือ
จิตใจของคูความฝายใดฝายหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๑๔๘  เพื่อประโยชนในการไกลเกล่ียคดีครอบครัว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือ
ฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 
 ในการโฆษณาไมวาดวยวาจา เปนหนังสือ เผยแพรทางสื่อมวลชน ส่ือสารสนเทศหรือ
โดยวิธีการอื่นใดซึ่งคําคูความ ขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ในคดี หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีครอบครัวหรือการไกลเกล่ียคดีครอบครัว หามมิใหแพรภาพ แพรเสียง 
ระบุช่ือหรือแสดงขอความหรือกระทําการดวยประการใดๆ อันอาจทําใหรูจักตัวคูความหรือทําให
เกิดความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณของบุคคลที่เกี่ยวของหรือถูกกลาวถึงในคดี เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาล 
 มาตรา ๑๔๙  ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเพื่อชําระคาอุปการะ
เล้ียงดูหรือคาเลี้ยงชีพนั้น สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๒๘๖ (๑) (๒) 
และ (๓) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีเปน
จํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
จํานวนบุพการี และผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวย 
 ในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจตั้งเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานศาล 
เจาพนักงานอื่น หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเปนผูดําเนินการ โดยคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีใหไดรับการยกเวน 
 มาตรา ๑๕๐  ในการยื่นคําฟองหรือคํารองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ 
ในคดีครอบครัวเพื่อเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพ ใหไดรับการยกเวนไมตองชําระคาขึ้น
ศาล และคาฤชาธรรมเนียม 
 มาตรา ๑๕๑  การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความในคดีครอบครัว ใหสงไป
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยเจาพนักงานศาล หรือศาลจะกําหนดใหสงโดยวิธีอ่ืน 
 มาตรา ๑๕๒ ในการฟองคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียหรือฟอง
เรียกคาอุปการะเลี้ยงดู โจทกหรือผูรองอาจยื่นคําฟองหรือคํารองเปนหนังสือหรือมาแถลงขอหาดวย
วาจาตอหนาศาลก็ได ถามาแถลงขอหาดวยวาจาใหศาลมีอํานาจสอบถามตามที่จําเปนแลวบันทึก
รายการแหงขอหาเหลานั้น อานใหโจทกหรือผูรองฟงและใหลงลายมือช่ือไว 
 โจทกหรือผูรองตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหบุคคลหรือองคการใดดําเนินคดีแทน 
หรือบุคคลหรือองคการใดจะขออนุญาตตอศาลดําเนินคดีแทนผูเยาวก็ได 
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 มาตรา ๑๕๓  ในกรณีคูความไมมีทนายความ จะขอใหศาลแตงตั้งใหก็ได ทนายความ
ซ่ึงศาลแตงตั้งใหไดรับคาปวยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด โดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๑๕๔  ในคดีครอบครัวใหศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการหรือมาตรการคุมครอง
ช่ัวคราวในเรื่องสินสมรส ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยาและการพิทักษอุปการะเลี้ยงดู
บุตรหรือวิธีการใดๆ เพื่อคุมครองสิทธิหรือประโยชนของคูความหรือบุตรไดตามความจําเปนและ
สมควรแกพฤติการณแหงคดี   
 ในกรณีจําเปนเพื่อสงเคราะหผูเยาวที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณไมวาจะมีคูความ
ฝายใดหรือบุคคลที่ปกครองดูแลผูเยาวนั้นรองขอหรือไม ศาลมีอํานาจสั่งใหกองทุนคุมครองเด็ก
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กจายเงินสงเคราะหผูเยาวดังกลาวตามความจําเปนระหวางการ
ไกลเกลี่ยหรือการพิจารณาคดีก็ได โดยใหถือวาเปนเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองเด็ก 
 ใหนําวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ 
มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ 
มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ และมาตรา ๒๗๐ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๕๕ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในระหวางการพิจารณาคดี เมื่อคูความ
ฝายใดรองขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งใหคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของไปใหแพทยหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่ศาลเห็นสมควรตรวจรางกาย เก็บตัวอยางเลือด สารคัดหล่ัง สารพันธุกรรม หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการพิสูจนขอเท็จจริงอันเปน
ประเด็นขอพิพาทที่สําคัญแหงคดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธาน 
ศาลฎีกา 
 ในกรณีผูเยาวอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณ กอนที่แพทยหรือผูเชี่ยวชาญจะเก็บ
ตัวอยางเลือด สารคัดหล่ัง หรือสารพันธุกรรมของผูเยาวเพื่อใชในการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร 
จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวนั้นดวย 
 หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวใหความยินยอมใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อพิสูจนทาง
วิทยาศาสตรตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไว
กอนวาขอเท็จจริงที่ตองการใหตรวจพิสูจนเปนผลรายแกคูความฝายนั้น 
 ใหแพทย หรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลสั่งตามมาตรานี้ ไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่
ประธานศาลฎีกากําหนด 
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 มาตรา ๑๕๖  เมื่อศาลมีคําสั่งหรือคําบังคับที่ไมเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวตามมาตรา ๑๕๔ หากความปรากฏตอศาลเองหรือ
คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือผูแทนหรือผูมีสวนไดเสียรองตอศาลวาคูความหรือผูที่ถูกคําส่ังบังคับฝา
ฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําบังคับ ใหศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับตัวมาไตสวนและตักเตือน
ใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําบังคับของศาล หากยังไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําบังคับอีกโดยไมมีเหตุ
อันสมควรหรือมีพฤติการณจงใจหลบเลี่ยงไมปฏิบัติ ใหศาลมีอํานาจกักขังจนกวาจะปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําบังคับ แตหามมิใหกักขังแตละครั้งเกินกวาสิบหาวันนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแต
กรณี เวนแตจะไดรับการปลอยช่ัวคราว 
 มาตรา ๑๕๗  ในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจายคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเล้ียง
ชีพ ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหลูกหนี้ตามคําพิพากษานําเงินมาวางศาลตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่
ศ าลกํ าหนด  ในกรณี ลูกหนี้ ต ามคํ าพิพากษามี ร ายไดประจํ า  ศาลอาจสั่ ง ใหอายัด เ งิน 
เทาจํานวนที่จะชําระเปนคาอุปการะเลี้ยงดู หรือคาเลี้ยงชีพเปนรายเดือน แลวใหผูมีหนาที่จายเงิน
ดังกลาวนําเงินมาวางศาลแทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
 เมื่อความปรากฏตอศาลเองหรือผูมีสิทธิไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเล้ียงชีพรอง 
ตอศาลวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหศาลเรียกตัวมาสอบถาม หากปรากฏ
เปนความจริงใหศาลวากลาวตักเตือนใหปฏิบัติตามคําส่ังศาล 
 ในกรณีลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําตักเตือนของศาลตามวรรคสองโดยไมมี
เหตุอันสมควร ศาลมีอํานาจออกหมายจับและสั่งใหกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวจนกวาลูกหนี้จะ
นําเงินคาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพมาชําระหรือวางศาล แตหามมิใหกักขังลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาแตละครั้งเกินกวาสิบหาวันนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี เวนแตจะไดรับการปลอย
ช่ัวคราว 
 มาตรา ๑๕๘ ในคดีที่มีการรองขอใหศาลสั่งใหบุคคลเปนคนไรความสามารถ  ถาศาล
เห็นสมควรอาจสั่งใหแพทยหรือจิตแพทยตรวจพิเคราะหทางกายหรือทางจิตบุคคลที่ขอใหเปนคน
ไรความสามารถ หรือส่ังใหนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือเจาพนักงานอื่นจัดทํารายงาน
สภาพครอบครัว สภาวะความเปนอยู หรือสัมพันธภาพระหวางผูไรความสามารถกับผูขอเปน 
ผูอนุบาล แลวรายงานศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดี 
 ในกรณีศาลมีคําส่ังตั้งผูอนุบาลถาศาลเห็นสมควรเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ และทรัพยสิน
ของผูไรความสามารถ ศาลจะมีคําสั่งตั้งนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือเจาพนักงานอื่นทํา
หนาที่กํากับดูแลการใชอํานาจของผูอนุบาลเกี่ยวแกตัวผูไรความสามารถหรือทรัพยสินของผูไร
ความสามารถหรือคาอุปการะเลี้ยงดูและการรักษาพยาบาลผูไรความสามารถก็ได แลวให 
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เจาพนักงานที่ไดรับแตงตั้งรายงานใหศาลทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือตามที่ศาลสั่ง 
แลวแตกรณี 
 ใหแพทย จิตแพทย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือเจาพนักงานอื่นที่ศาลสั่งตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่ประธานศาลฎีกากําหนด 
 มาตรา ๑๕๙  ในคดีที่รองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับผูใชอํานาจปกครอง
หรือรองขอตั้งผูปกครองผูเยาว ถาศาลเห็นสมควรหรือคูความรองขอ ศาลจะมีคําสั่งหรือกําหนด
เงื่อนไขเปนการชั่วคราวใหผูจะใชอํานาจปกครองหรือผูที่จะเปนผูปกครองทดลองปกครองเลี้ยงดู
ผูเยาวนั้นเปนการชั่วคราวกอนเปนระยะเวลาไมเกินหกเดือนก็ได และใหศาลสั่งใหผูอํานวยการ
สถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือเจาพนักงานอื่นเปน 
ผูกํากับการทดลองปกครองเลี้ยงดูผูเยาวแลวรายงานใหศาลทราบตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 
 ในการพิจารณารายงานของผูอํานวยการสถานพินิจ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 
หรือเจาพนักงานอื่นตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบุคคลดังกลาวมาแถลงขอเท็จจริง
เพิ่มเติมก็ได เมื่อปรากฏวาผูที่จะใชอํานาจปกครองหรือจะเปนผูปกครองมีความเหมาะสม ใหศาลมี
คําพิพากษาหรือคําส่ังใหเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง แลวแตกรณี 

 
หมวด ๑๔ 

การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวท่ีผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย 
 
 มาตรา ๑๖๐ ในคดีครอบครัวที่ผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนอกจากการ
พิจารณาพิพากษาคดีจะอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวด ๑๓ แลว ยังอยูภายใตบังคับแหง
บทบัญญัติในหมวดนี้ดวย 
 มาตรา ๑๖๑ การดําเนินคดีครอบครัวที่ผู เยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ให
ผูอํานวยการสถานพินิจที่ผู เยาวนั้นอยูในเขตอํานาจมีอํานาจและหนาที่ เชนเดียวกับอํานาจ 
และหนาที่ของพนักงานอัยการที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๑๖๒ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับคําฟองหรือคํารองขอใดๆ ในคดี
ครอบครัวที่ ผู เยาวมีผลประโยชนหรือสวนได เสีย  ใหศาลแจงใหผู อํานวยการสถานพินิจ 
ที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจทราบ 
 เมื่อไดรับแจงจากศาลตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจประมวล และ
รายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอศาลโดยไมชักชา เมื่อศาลไดรับความเห็นของผูอํานวยการ
สถานพินิจแลว ใหศาลแจงความเห็นนั้นใหคูความทราบ คูความมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและนําสืบ
หักลางได 
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 มาตรา  ๑๖๓   กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีครอบครัวท่ีผู เยาวมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ใหศาลฟงความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขต
อํานาจ เมื่อไดรับความเห็นของผูอํานวยการสถานพินิจแลว ใหศาลแจงความเห็นนั้นใหคูความ
ทราบ ในกรณีเชนวานี้คูความมีสิทธิที่จะแถลงคัดคานและนําสืบหักลางได 
 มาตรา ๑๖๔  ศาลมีอํานาจตั้งผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจเปน 
ผูกํากับการปกครอง และใหผูกํากับการปกครองมีอํานาจหนาที่สอดสองวาบิดา มารดาหรือ
ผูปกครองของผูเยาวไดใชอํานาจปกครองเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผูเยาวหรือไม และใหมี
อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่ศาลมอบหมาย รวมทั้งรวบรวมและรายงานขอเท็จจริงและการปฏิบัติหนาที่
ของผูกํากับการปกครองตอศาลเปนครั้งคราวหรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลสั่ง 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกผูอนุบาลของผูเยาวซ่ึงเปนคนไรความสามารถ 
หรือผูพิทักษของผูเยาวซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถโดยอนุโลม 
 ในระหวางการกํากับการปกครองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผูอยูใตการกํากับ
การปกครองเห็นวาการกระทําหรือคําวินิจฉัยของผูกํากับการปกครองไมเปนไปเพื่อสวัสดิภาพและ
อนาคตของผูเยาว หรือตามที่ศาลมอบหมาย ผูอยูใตการกํากับการปกครองอาจรองตอศาลที่ส่ังตั้ง 
ผูกํากับการปกครองภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดทราบการกระทําหรือคําวินิจฉัยนั้น 
ในกรณีเชนวานี้ใหศาลมีอํานาจสั่งแกไขการกระทําหรือส่ังยืน กลับ หรือแกไขคําวินิจฉัยของ 
ผูกํากับการปกครองหรือส่ังการอยางอื่นตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๑๖๕  ในกรณีที่ศาลจะตั้งผูปกครองของผูเยาว ถาผูเยาวไมมีบิดา มารดา หรือ
บิดา มารดาถูกถอนอํานาจปกครองหรือความเปนผูปกครองของผูเยาวส้ินสุดลง หรือมีเหตุ 
จะถอนผูปกครองของผูเยาว และศาลเห็นวาไมมีผูเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาว หรือจัดการ
ทรัพยสินของผูเยาว ศาลจะตั้งผูอํานวยการสถานพินิจที่ผูเยาวนั้นอยูในเขตอํานาจหรือครอบครัว
อุปถัมภตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือบุคคลอื่นใด เปนผูปกครองผูเยาวหรือผูจัดการ
ทรัพยสินของผูเยาวก็ได 
 

หมวด ๑๕ 
การพิจารณาคดีคุมครองสวสัดิภาพ 

 
 มาตรา ๑๖๖ ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินคดีตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
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ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวเปนไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว 
และเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของเด็กและเยาวชนนั้นเปนสําคัญ 
 มาตรา ๑๖๗ ผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิรองขอใหศาลเยาวชน
และครอบครัวที่ตนมีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาหรือศาลที่มูลเหตุดังกลาวเกิดขึ้นออกคําสั่งกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวได 
 ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่จะรองขอ
ตามวรรคหนึ่งได ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ พนักงานเจาหนาที่ หรือองคการซึ่งมี
หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว จะกระทําการแทนก็ได 
 มาตรา ๑๖๘  เมื่อศาลไดรับคํารองขอตามมาตรา ๑๖๗ แลว ใหทําการไตสวนโดยมิ
ชักชา และไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด ในระหวาง
การไตสวนถาศาลเห็นวา ผู รองขอไมควรเผชิญหนากับผูที่ ถูกกลาวหาวา เปนผูกระทํา 
ดวยความรุนแรง ศาลอาจสั่งใหบุคคลดังกลาวออกนอกหองพิจารณาหรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อลดการ
เผชิญหนา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับแกการไตสวนโดย
อนุโลม 
 มาตรา ๑๖๙  ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยหามผูถูกกลาวหาเสพ
สุราหรือส่ิงมึนเมา  เขาใกลที่อยูอาศัยหรือที่ทํางานของผูรอง ใชหรือครอบครองทรัพยสิน  
หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเปนระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้
ตองไมเกินกวาหกเดือน และศาลอาจกําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษาแนะนํา หรือเขารับ
การอบรมหรือบําบัดรักษาจากศูนยใหคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือ
องคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ตามระยะเวลาที่ศาล
กําหนด 
 ในกรณีศาลสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งใหนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือ
เจาพนักงานอื่นติดตามกํากับให ผู ถูกกลาวหาปฏิบัติตามคําสั่ งและรายงานใหศาลทราบ 
ตามระยะเวลาที่ เห็นสมควรและจะสั่งใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาศาลเพื่อสอบถามความเปนไปหรือการปฏิบัติตามคําส่ังศาลก็ได 
 คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด แตถาพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป 
ศาลมีอํานาจสั่งแกไขคําส่ังเดิมได 
 มาตรา ๑๗๐ เมื่อศาลเห็นวาผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว และ
จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ บําบัดรักษา ศาลอาจสั่งใหผูรองเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารับ
การอบรมหรือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยใหคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงาน
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หรือองคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัวตามระยะเวลาที่ศาล
กําหนด 
 ในกรณีศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง ใหศูนยใหคําปรึกษา
แนะนํา สถานพยาบาล หนวยงาน หรือองคการซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี 
หรือครอบครัวไดรับคาตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด โดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๑๗๑  ใหศาลแจงคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจที่ผูถูกกลาวหามีถ่ินที่อยูหรือภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบ 
 ในกรณีผูถูกกลาวหาจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินกวาหนึ่ง
เดือน ถาผูถูกกลาวหาไดรับการปลอยช่ัวคราว ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติใน
ระหวางการปลอยช่ัวคราวก็ได 
 มาตรา ๑๗๒  เมื่อผูถูกกลาวหาหรือผูรองไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําส่ังคุมครอง
สวัสดิภาพครบถวนแลว  คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพเปนอันส้ินสุด  ผูรองหรือผู ถูกกลาวหา 
มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังยุติการคุมครองสวัสดิภาพได 
 มาตรา ๑๗๓  ในระหวางมีคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพศาลจะกําหนดใหฝายที่ตองรับผิด
จายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝายตามที่เห็นสมควรได ในกรณีไมมีการจดทะเบียนสมรส ใหศาลมี
อํานาจกําหนดเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะใหแกผูเสียหายหรือสมาชกิใน
ครอบครัวได  
 มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายวาดวยการคุมครอง
เด็ก ใหเด็กหรือผูปกครองของเด็กนั้นรองขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพตามหมวดนี้ได 
โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๖๙ มาตรา ๑๗๑ 
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๖ 
อุทธรณ 

 
 มาตรา ๑๗๕  คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษาหรือมีคําสั่งแลว ใหอุทธรณ
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไปยังศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา เวนแตในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิพากษา
หรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
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 (๑)  กําหนดใหใชวิธีการตามมาตรา ๗๔ (๑) และ (๕) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 (๒)  กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๗ เวนแตในกรณีที่การ
ใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนนั้นเปนการพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสงตัวเด็กหรือเยาวชนไป
ควบคุมเพื่อฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินสามป 
 (๓) กําหนดใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๘ เวนแตการฝกอบรม
นั้นมีกําหนดระยะเวลาขั้นสูงเกินสามป  
 มาตรา ๑๗๖ ในคดีซ่ึงหามอุทธรณตามมาตรา ๑๗๕ ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัว หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล
จังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคและอนุญาตใหอุทธรณ ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป 
 มาตรา ๑๗๗  ใหประธานศาลอุทธรณและประธานศาลอุทธรณภาคจัดตั้งแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาคแผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความ
จําเปน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีอุทธรณจากศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
หมวด ๑๗ 

ฎีกา 
 
 มาตรา ๑๗๘  คดีที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได
พิพากษาหรือมีคําส่ัง ใหฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไปยังศาลฎีกาไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาความเหมือนคดีธรรมดา เวนแตกรณีที่ตองหามมิใหอุทธรณตามมาตรา ๑๗๕ 
 มาตรา ๑๗๙ ใหประธานศาลฎีกาจัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลฎีกา
แผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความจําเปน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีฎีกาจากศาลอุทธรณหรือ
ศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  

 
หมวด ๑๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 มาตรา ๑๘๐  ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และไดรูความลับของผูอ่ืนเพราะการปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ กระทําการโดยประการใดๆ อัน
มิชอบดวยหนาที่ใหผูอ่ืนลวงรูความลับนั้น โดยประการที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา ๑๘๑  ผูใดชวยเหลือหรือกระทําดวยประการใดๆ ใหเด็กหรือเยาวชนหลบหนไีป
จากการควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงควบคุมไวระหวางสอบสวน ระหวางพิจารณาคดี หรือเพื่อ
ฝกอบรมตามคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาล  ตองระวางโทษจําคุกไม เกินหนึ่ งป  หรือ 
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา ๑๘๒  ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามมาตรา ๔๘ (๑) หรือ (๒) 
หรือมาตรา ๕๑ (๑) หรือ (๒) ขัดขืนไมยอมใหผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ ผูชวย
พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะหเขาไปในสถานที่ดังกลาวในระหวางเวลาที่บัญญัติไว
ในมาตรา  ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 มาตรา ๑๘๓ ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือเปนผูอยูในสถานที่ตามมาตรา ๔๘ 
(๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๕๑ (๑) หรือ (๒) ไมยอมตอบคําถามของผูอํานวยการสถานพินิจ 
พนักงานคุมประพฤติ ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะหโดยไมมีเหตุอันสมควร 
หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 มาตรา ๑๘๔  ผูใดเปนครู อาจารย หรือผูจัดการสถานศึกษาตามมาตรา ๔๘ (๓) ไมยอม
ตอบคําถามของผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ หรือผูชวยพนักงานคุมประพฤติ โดย
ไมมีเหตุอันสมควร หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 มาตรา ๑๘๕  ผูใดเปนครู อาจารย หรือผูจัดการสถานศึกษาไมยอมทํารายงานตาม
มาตรา ๔๘ (๓) หรือทํารายงานเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
 มาตรา ๑๘๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ 
ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะห โดยไมมายังสถานพินิจ ไมยอมสาบานหรือ
ปฏิญาณตัว ไมยอมใหถอยคําตามมาตรา ๔๘ (๔) หรือมาตรา ๕๑ (๓) หรือไมยอมสงวัตถุหรือ
เอกสารอันจะใชเปนพยานหลักฐานตามมาตรา ๔๘ (๕) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
 มาตรา ๑๘๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๑ หรือมาตรา ๑๔๘ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๑๘๘  ใหศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
คางการพิจารณาอยูในศาลเยาวชนและครอบครัวดังกลาวไดตอไป 
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 มาตรา ๑๘๙  ใหสถานพินิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๑๙๐  คดีตามมาตรา ๑๐ ที่คางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนตามมาตรา ๒ แหงพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลชั้นตนดังกลาวคงพิจารณาพิพากษา
ตอไปจนเสร็จ แตถาศาลนั้นเห็นวาคดีมีเหตุอันสมควรจะโอนคดีนั้นไปพิจารณาพิพากษาในศาล
เยาวชนและครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
โอนไป ก็ใหโอนไปได 
 มาตรา ๑๙๑  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวดังกลาวไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวและของเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี  
 มาตรา ๑๙๒  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับราชการของสถานพินิจที่จัดตั้งขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของสถานพินิจดังกลาว
ไปเปนของสถานพินิจ หรือของเจาหนาที่ของสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี  
 มาตรา  ๑๙๓   ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้  ขาราชการ  ลูกจางและเงิน
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๙๔ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับสถานพินิจที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของ
สถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๑๙๕  ใหอธิบดี ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  รองอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษา
หัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผูพิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และผูพิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึง
ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง รองอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาอาวุโสในศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เลขานุการศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผูพิพากษาอาวุโสในศาล
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เยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และผูพิพากษาสมทบใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 
 ใหผูพิพากษาหัวหนาศาล ผูพิพากษาอาวุโส ผูพิพากษา และผูพิพากษาสมทบในแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนผูพิพากษาหัวหนาศาล ผูพิพากษาอาวุโส ผูพิพากษา และผูพิพากษาสมทบในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี  
 ใหผูพิพากษาสมทบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบ
วาระ 
 มาตรา ๑๙๖  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอางถึงศาล
เยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงศาลเยาวชนและครอบครัวและสถานพินิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
แลวแตกรณี 
 มาตรา ๑๙๗ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังที่
ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๑๙๘  ในกรณีที่มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขึ้นในจังหวัดที่มี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเปดทําการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยมีเขตอํานาจ
เชนเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกลาว และไดมีการยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวนั้นแลว ใหโอนบรรดาคดีที่คางการพิจารณาในแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกลาว
ไปพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นแทน 
 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกลาวไปเปนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
ที่จัดตั้งขึ้น 
 มาตรา ๑๙๙  ใหกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงาน
คุมประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห และผูชวยพนักงานคุมประพฤติที่ไดรับการแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๓๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูอํานวยการ
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สถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห และผูชวยพนักงานคุมประพฤติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๒๐๐ ใหสถานศึกษา สถานฝกและอบรม และสถานแนะนําทางจิตที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสถานศึกษา สถานฝกและ
อบรม และสถานแนะนําทางจิตที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
............................... 
นายกรัฐมนตรี 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล สุชาติ  แนวประเสริฐ 
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับหนึง่-เหรียญทอง) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  ปการศึกษา 2547 
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