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โดยการน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนมาปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและผู้เสียหาย
อีกด้วย   
 
 
 
 

ฆ 

DPU



 ง 

Thesis Title The proper treatment to children and youths who are rapists.  
Author Duangkamon  Chantararatmanee 
Thesis Advisor Assoc.  Prof.  Dr.  Udom  Rathamarit 
Department Law 
Academic Year 2011 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis is to examine the handling of crimes committed both by 
and against children and adolescents. Among the most serious types of crime involving children 
are sex crimes, and especially rape committed by juveniles. Many young people, who by nature 
are curious, driven to experimentation and excited by a challenge, often see sex as a small matter 
and therefore fail to appreciate the possible consequences of their actions. Many school-age 
children today are sexually active. Many young girls have abandoned traditional sexual mores 
that value virginity. Many adolescent boys deny responsibility when their sexual partners become 
pregnant. Cases involving sex between minors are increasingly frequent as children and young 
people tend to live from day to day, giving little thought to the future. In cases of rape committed 
by juveniles, most of the victims are likewise minors. The two parties may be mutually attracted, 
or the two people involved may be simply sexually curious. But when one of the parties is 
accused of rape, he is likely to claim that the other party gave her consent to the sexual act in 
hope of avoiding punishment. However, because the law does not recognize consent in cases 
where those involved are under the age of 15, the party accused of rape may be found guilty of a 
criminal offense. This research suggests that special measures should be adopted to deal 
appropriately with children and adolescents accused of rape in those cases where the victim 
admits to having given consent. These measures should replace the current system whereby the 
accused is subject to criminal proceedings and sentencing to a juvenile detention center. Such a 
change would ensure fairer treatment of both parties in cases of rape involving minors.        
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นานาประเทศต่างยอมรับว่าเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญของชาติและ
เป็นอนาคตของชาติ  เด็กและเยาวชนในสายตาของประชาชนทั่วไป  จัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อน
ด้วยประสบการณ์  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และขาดความรู้เท่าทันในด้านต่างๆ การเรียนรู้ และ         
การอบรมจากผู้ใหญ่รอบข้างจึงนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  
ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  และความประพฤติ  หากเด็กและเยาวชนประพฤติตนเป็นคนดี 
ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นก าลังบุคคลที่ส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต  แต่ถ้าหากประพฤติ
ตนไม่ดีหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางไม่ดี  และร้ายแรงจนกระทั่งกระท าผิดและประกอบ
อาชญากรรมก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติ   

การคุ้มครองเด็กหรือสิทธิเด็กและเยาวชนนั้น  ได้รับความสนใจจากทั่ วโลก  ใน  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Conventional on  the Rights of  the Child  ค.ศ. 1989) ได้บัญญัติให้มุ่ง
คุ้มครองสิทธิเด็ก  4  ประการ1 คือ   

1)  สิทธิในการอยู่รอด  (Survival  rights)  เป็นสิทธิขั้นมูลฐานในอันที่จะมีชีวิตรอดอยู่
เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อไป  โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ  มีบ้านอยู่อาศัย  และ
ได้รับบริการสาธารณสุข   

2)  สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง  (Protection  rights)  เป็นสิทธิที่จะได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากการกระท าทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย  และจิตใจ  การแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ  รวมทั้งสิทธิในครอบครัว  สิทธิที่จะมีชื่อและสัญชาติของตนเอง  สิทธิที่จะได้รับความ
ยุติธรรมจากรัฐในกรณีถูกกล่าวหาและการพิจารณาคดี   

3)  สิทธิในการพัฒนา  (Development rights)  เป็นสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตามขั้นตอน
ในด้านการศึกษา  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเล่น การสันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรม  
สิทธิที่จะคิด  พัฒนาสติปัญญา  และนับถือศาสนา   

                                      
1  วิชา  มหาคุณ ก (2539).  ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล.  หน้า  17 – 18. 
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4)  สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation rights) เป็นสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและ
กล่าวถึงชีวิตของตนเอง  รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม  และมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน 

ประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  รวมถึงประเทศไทยที่ได้ลงนามเข้าเป็น
ภาคีสมาชิก  เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  และมีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2535  
ต่างก็เร่ิมให้ความส าคัญโดยมีมาตรการที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชน  ภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กและเยาวชนไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะสามารถท า
ความผิดทางอาญาได้อย่างผู้ใหญ่  และให้ความสนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น  
เนื่องเพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่งของประเทศชาติ  ดังค า
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2  ทรงตรัสไว้ว่า  “...อนาคต  ของชาติทุกชาติ
ย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก  เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า  ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม  เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์  เมื่อเติบโตขึ้น
พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี  และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ก็โดย  ต้องมีพลเมืองดี
ดั่งว่านี้  ข้าพเจ้าจึงมีความพอใจที่รัฐบาลของข้าพเจ้าได้มีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิด และพยายามคิดหาทางที่จะอบรมบุคคลเหล่านี้  ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี...”  
กล่าวได้คือ  ถ้าหากเด็กและเยาวชนได้รับการขัดเกลาทางสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม  มีการพัฒนา
ศักยภาพมีวิถีชีวิตที่ด าเนินไปตามครรลองครองธรรมของสังคม  ย่อมท าให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดี  
มีคุณภาพ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าเด็ก
และเยาวชนไม่ได้รับการขัดเกลาจากสังคมก็จะก่อให้ เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในสังคม             

ปัญหาการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นผู้ที่กระท า
ความผิดเองหรือว่าเป็นเหยื่อของอาชญากรรมก็ตาม  ปัญหาหน่ึงที่ส าคัญเป็นอย่างมาก  ก็คือ  ปัญหา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ  การข่มขืนกระท าช าเราโดยเด็กและเยาวชนนั้น  เด็กและเยาวชนจะเห็นเร่ือง
ของการมีเพศสัมพันธ์เป็นเร่ืองปกติธรรมดา  เพราะธรรมชาติของเด็กและเยาวชนอยู่ในวั ยอยากรู้  
อยากลอง  ชอบความท้าทาย  โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสม  ความพร้อมในวัยของตนเอง  การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  การไม่รักนวลสงวนตัวของผู้หญิง    
ความไม่รับผิดชอบของผู้ชาย  ปัญหาการผิดลูกผิดเมียของคนอ่ืน  ก่อให้เกิดเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทางเพศอย่างมากเพราะการใช้ชีวิตที่ไร้ระเบียบแบบแผนของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับ

                                      
2  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  (2495).  เนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง

และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. วันที่ 28 มกราคม 2495. 

DPU



 3 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว        
มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามา  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วน
ส าคัญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตของประชากรชาว
ไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  จากเดิมผู้คนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตด าเนินไปอย่างเรียบ
ง่ายเป็นสังคมเกษตรกรรม  แต่ปัจจุบันเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม  มีการแข่งขัน
เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่สถาบันครอบครัวกลับล่มสลายขาดการขัดเกลา
ดูแลเด็กและเยาวชน  การป้องกันโดยใช้กลไกของศาสนาก็ดูจะสั่นคลอนขาดความสนใจจากสังคม  
รวมถึงการด้อยคุณภาพของระบบการศึกษา  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้เด็กและเยาวชน
กระท าความผิด   

คดีความผิดฐานกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  277 เป็นคดีความผิด
อาญาต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้  แต่ถ้าหากเด็กได้ให้ความยินยอมในการร่วมประเวณี  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  2773 วรรคท้าย มีบทยกเว้นโทษให้ส าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบ
แปดปี  กระท าต่อเด็กอายุไม่ต่ ากว่าสิบสามปี  และไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นยินยอม  และศาลสั่ง
ในภายหลังให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักกฎหมาย
อาญาเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ยังไม่มีความ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการทางด้านต่างๆ  เช่น  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และประสบการณ์ที่
เพียงพอในการสร้างครอบครัว  และก่อนที่ศาลจะได้มีการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิด ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ซึ่งท าให้เด็กและเยาวชนได้รับความ   
อับอายหรือความเสื่อมเสีย  เกิดทรรศนะคติที่ไม่ดีต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และต่อสังคม  และการที่เด็ก
และเยาวชนได้รับการยกเว้นโทษจากการที่ศาลพิจารณาพิพากษาให้สมรสกันนั้น  ความรู้สึกของ
เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดคงเป็นไปได้ยากที่จะสร้างครอบครัวให้แข็งแรง  และรับผิดชอบ
ต่อเด็กหรือเยาวชนผู้เสียหายอย่างแท้จริง  

อีกทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2534  จะมีจุดประสงค์เพื่อต้องการแยกวิธีการปฏิบัติระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด  และค้นหาสาเหตุแห่งการกระท าผิด ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชน   
อันเป็นเหตใุห้บุคคลเหล่านั้นกระท าผิด  การด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดโดยไม่มี
มาตรการอ่ืนในการระงับคดีเพื่อท าให้คดีน้ันจบไปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม   

                                      
3  ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2499, มาตรา  277.   
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คดีความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดนั้นมีเป็นจ านวน         
ไม่น้อยไปกว่าความผิดฐานอ่ืนๆ ซึ่งดูได้จากข้อมูลสถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
กระทรวงยุติธรรม  จ านวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ  จ าแนกตามฐานความผิด  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2547 – 2553 (ม.ค. – ธ.ค.)      

จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ4 

ตารางที่  1.1  จ าแนกตามฐานความผิด  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2547 – 2553  (ม.ค. – ธ.ค.) 

ฐานความผิด 
ปี  พ.ศ. 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ความผิด 
เกี่ยวกับทรัพย์ 

10,496 10,733 14,314 14,764 12,658 10,073 9,742 

ความผิดเกี่ยวกับ 
ชีวิตและร่างกาย 

5,969 6,112 8,284 7,784 6,661 6,388 5,474 

ความผิด 
เกี่ยวกับเพศ 

2,416 2,680 3,652 2,154 1,916 2,538 1,812 

ความผิดเกี่ยวกับ 
ความสงบสุข  
เสรีภาพ  ชื่อเสียง
และการปกครอง 

1,149 1,271 1,731 3,247 2,989 2,407 2,300 

ความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดให้โทษ 

5,310 6,542 8,803 10,279 11,207 12,352 14,695 

ความผิดเกี่ยวกับ 
อาวุธและวัตถุ
ระเบิด 

2,031 2,404 3,414 3,650 3,251 3,413 2,889 

ความผิดอื่นๆ 5,937 6,338 8,020 9,250 8,299 9,200 7,145 
รวม 33,308 36,080 48,218 51,128 46,981 46,371 44,057 

                                      
4  กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ  กระทรวงยุติธรรม.  (2554, 31 มกราคม). ส านักพัฒนาระบบงาน

ยุติธรรมเด็กและเยาวชน  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.  สืบค้นเมือ่  21  มิถุนายน  2554,  จาก  
http://www.djop.moj.go.th    
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คดีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดจึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท าให้คดีล้นศาล

และล้นสถานพินิจ  ท าให้เป็นภาระที่หนักต่อกระบวนการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดให้เป็น  คนดีสู่สังคม  และเป็นภาระหนักอย่างยิ่งต่องบประมาณในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  ในขณะที่ศักยภาพของครอบครัวและชุมชน  
ไม่ได้รับการน ามาใช้ประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น  ทั้งๆ ที่ครอบครัวและชุมชนควรเข้ามามีบทบาท
ร่วมกับภาครัฐ  ในการแก้ไขฟื้นฟู  พฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด  
ท าให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตกมาอยู่ในกระบวนการนี้เป็นอันมาก  ปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริง  เนื่องจากการที่บุคคลแต่ละคน
กระท าผิดย่อมมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น  วิธีการแก้ไขจึงต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่
ผู้กระท าผิดเฉพาะรายซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมือนกัน หรือต้องใช้การลงโทษเสมอไป   

กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเด็กและเยาวชนของไทยจึงมีบทบัญญัติให้ศาลใช้วิธีการส าหรับ
เด็กแทนการลงโทษได้  ดังนั้น  หลักการที่ใช้ปฏิบัติกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  จะใช้วิธีการ
แก้ไขแทนการลงโทษ  หลักการนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วทุกประเทศ  โดยสหประชาชาติได้
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2502  ข้อ  2  ความว่า5 

“เด็กมีความส าคัญมาก  จึงควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย  ดังนั้น  เมื่อเด็กกระท าผิด  
จึงไม่ควรถูกลงโทษแบบเดียวกับผู้ใหญ่  ทั้งนี้เพราะเด็กกระท าความผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึ งการณ์  
หรือเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนๆ บีบบังคับ  เช่น  ความยากจนท าให้เด็กต้องลักขโมย  
คบเพื่อนไม่ดี  ถูกหลอกลวง  จนถูกจับในที่สุด  เป็นต้น  ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใน
ปัจจุบันแล้วว่า  ความผิดที่เด็กกระท านั้นแตกต่างกับความผิดที่ผู้ใหญ่กระท าทั้งในแง่เจตนาและการ
กระท า” 

นานาอารยประเทศจึงมีแนวการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นความเป็นอยู่
ที่ดีของเด็กและเยาวชน  และการปฏิบัติต่อผู้ที่กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะต้องได้
สัดส่วนกับสภาพแวดล้อม  ทั้งของผู้กระท าความผิดและความผิดที่ได้กระท าลงไป  ซึ่งการปฏิบัติ
ต่อผู้ที่กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมิใช่พิจารณาแค่ความรุนแรงของความผิดเท่านั้น  
แต่จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้กระท าความผิด  รายละเอียดเฉพาะตัวของ
ผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  เช่น  สถานะภาพทางสังคม  สภาพครอบครัว  ความ เสื่อมเสียที่เกิด

                                      
5  ศิริชัย  จันทร์สว่าง.  (2544).  การปรับปรุงและพฒันาทางเลือกของศาลในการแก้ไขฟืน้ฟูเด็กและ

เยาวชนท่ีกระท าผิด.  หน้า  9 – 10. 
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จากการรบกวนพฤติกรรมส่วนบุคคล  ความพยายามของผู้กระท าความผิดที่จะชดใช้แก่ผู้เสียหาย  
ความตั้งใจจริงของผู้กระท าความผิดที่จะกลับตัวเป็นคนดี  การใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ซึ่งควรมีผล
ต่อสัดส่วนการปฏิบัติ  เพื่อให้มีผลเป็นการสงเคราะห์  แก้ไข  ฟื้นฟู  เด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็น
คนดี       

ด้วยเหตุนี้  การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดนั้น  มีความมุ่งหมายที่จะ
แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้  การใช้มาตรการต่างๆ 
หรือการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดีจึ งต้องมีความเหมาะสมควรแก่การ
กระท าความผิดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนอันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคต  ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย  ได้รับความสนใจที่จะแก้ไขอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2494  โดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  
และได้มีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจ  สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  การกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับสภาพปัญหาการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน  เพื่อที่จะสามารถก าหนด  แนวทางและมาตรการในการแก้ไข  ฟื้นฟู  บ าบัดเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดได้อย่างเหมาะสม  และบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้หลายประการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม  ไม่ได้น าปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมาเป็นตัวตั้งใน    
การหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  แต่มุ่งที่จะท างานแบบแยกส่วน  มุ่งเน้นการตรวจสอบ  คานอ านาจ
ซึ่งกันและกัน  ท าให้ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดไม่ได้รับการดูแล  แก้ไขอย่างจริงจัง  และเป็น
ปัญหาเร้ือรังสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมการด าเนิน
คดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  โดยให้มีมาตรการพิเศษที่เหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดทางเพศฐานกระท าช าเราเด็ก  เพราะเนื่องจากเด็กมีข้อจ ากัดในเร่ืองของ
ความเยาว์วัย  สภาพทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  ตลอดจนความด้อยประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษา
อบรมและประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นผู้หย่อนความรู้ผิดชอบชั่วดี  ยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจและ
ค านึงถึงผลได้หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น  ขาดความรับผิดชอบ  การใคร่ครวญ  การมีเหตุผล  จิตส านึก
ในผลแห่งการกระท าหรือคาดหมายผลที่จะได้ รับ  อาจจะกระท าความผิดไปด้ว ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์   ทั้งในแง่เจตนาและการกระท า  เด็กและเยาวชนย่อมมีความยั้งคิดน้อยกว่าผู้ใหญ่  
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน  จึงต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ  อนาคตรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
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และเยาวชนเป็นส าคัญ  โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับนโยบายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายของ
ต่างประเทศหรือมาตรการทางกฎหมายอ่ืนที่มีความเหมาะสมในการน ามาปฏิบัติเพื่อช่วยในการ
แก้ไข  บ าบัด  ฟื้นฟู  คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสมและให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน    

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์การกระท าความผิดทางเพศ   
1.2.2  เพื่อศึกษาสภาพปัญหา  และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีในกระบวนการ

ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด   
1.2.3 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในชั้นสถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน 
1.2.4  เพื่อศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมของต่างประเทศในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ผู้กระท า

ความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 
1.2.5  เพื่อศึกษาแนวทางส าหรับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพส าหรับการ   

ปฏิบัตแิละหลักการพิจารณาคดีต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดให้มีความเหมาะสมชัดเจน   
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  นานาประเทศต่างก็ยอมรับว่า  เป็นการกระท าที่
ไม่ถือว่าเป็นอาชญากร  สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้  การที่คดีความผิดทางเพศฐานกระท าช าเรา
เด็กนั้นเป็นคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้  จึงท าให้เด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีทางเลือกอ่ืน  ท าให้มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ      
และร่างกายเป็นอย่างมาก  ซึ่งถ้าผลทางคดีแพ่งปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนผู้เสียหายรวมถึงผู้ปกครอง  
ให้ความยินยอมที่จะให้เด็กและเยาวชนทั้งสองฝ่ายอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาตามกฎหมาย  และ    
ศาลอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนทั้งสองฝ่ายสมรสกันตามกฎหมาย  ก็จะท าให้ผลในทางคดีอาญา
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษ  ผู้เขียนเห็นว่า  ควรน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาในชั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาบังคับใช้  เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกมิให้     
เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดต้องถูกด าเนินคดีอาญา  หากปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชน  รวมถึงผู้ปกครอง  
ผู้เสียหายให้ความยินยอม   
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าค านิยามและความหมาย  ความเป็นมา  

แนวความคิด  และหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดทางเพศ  รวมถึงศึกษาการน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับกรณีความผิด
ฐานกระท าช าเราเด็กโดยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ  เพื่อน าเสนอ
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม  ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดได้รับความเป็นธรรม  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เด็กและ
เยาวชนควรจะได้รับสิทธิในการปกป้องคุ้มครองทั้งทางร่ายกายและจิตใจ 

  
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาการน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามา
ปรับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก  ซึ่งจะใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร 
(Documentary Research) โดยท าการค้นคว้า  รวบรวมเอกสารทางกฎหมาย  เอกสารทางด้าน
วิชาการต่างๆ อาทิเช่น  รัฐธรรมนูญ  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ประกาศกระทรวง  ต ารา  หนังสือ  
วารสาร  บทความ  รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  ค าพิพากษาฎีกา  และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง      
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการประกอบการวิเคราะห์ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางเพศกรณีความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1  ท าให้ทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์ของการกระท าความผิดทางเพศ   
 1.6.2  ท าให้ทราบสภาพปัญหา  และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีในกระบวนการ

ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด   
 1.6.3  ท าให้ทราบถึงหลักกฎหมายและมาตรการของต่างประเทศในการปฏิบัติต่อเด็กและ

เยาวชนที่กระท าความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 
1.6.4  ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดใน       

ชั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 1.6.5  ท าให้สามารถน ามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

ผู้กระท าความผิดในคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด 
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บทที ่2 
แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของเดก็และเยาวชน 

กรณีกระท าผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 
 

เด็กและเยาวชน  คือ  ทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญใน  
การพัฒนาชาติบ้านเมือง  ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  เพื่อท าหน้าที่ดูแลสังคม  ตลอดจนเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ความเปลี่ยนแปลง  
และอ่ืนๆ  หากเด็กและเยาวชนได้รับการดูแลที่ดีย่อมเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็น      
ผู้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ  เนื่องจากเด็กยังเป็นผู้ขาดประสบการณ์และความรู้สึกผิดชอบ  การปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนจึงเป็นเร่ืองส าคัญและมีความละเอียดอ่อน  เด็กและเยาวชนควรได้รับ              
การคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง จึงควรศึกษาและท าความเข้าใจความหมายของค าว่า  “เด็กและ
เยาวชน”  ตลอดจนศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชน  และหลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามหลักสากลระหว่าง
ประเทศ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน  แก้ไข  เยียวยาเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิดให้ได้รับความคุ้มครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม       
 
2.1  แนวคิดความรับผิดของเด็กและเยาวชนกรณีกระท าผิดฐานกระท าช าเรา 
       2.1.1  ค านิยามของเด็กและเยาวชน 

ในประเทศไทยมีการให้ค านิยาม  “เด็กและเยาวชน”  ไว้แตกต่างกัน  โดยเฉพาะ          
ค านิยามในทางกฎหมายที่ปรากฏในประมวลกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  
หรือระเบียบต่างๆ ดังนี ้

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
“เด็ก”  หมายถึง  บุคคลที่อ่อนเยาว์ด้วยอายุ6 
“เยาวชน”  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ ปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์7  

และไม่ใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส 

                                         
6  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หน้า  308.     
7  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หน้า  679. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  19  บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะ
ผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์”  อย่างไรก็ดี  บุคคลอาจจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ได้  
หากท าการสมรสก่อนอายุยี่สิบปี  กล่าวคือ  เมื่อมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์  หรือตามอายุที่ศาลอนุญาต
ให้ท าการสมรสได้ก่อน 

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  74  บัญญัติว่า  “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี
กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ…” 

มาตรา  75  บัญญัติว่า  “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปี  แต่ต่ ากว่าสิบแปดปี  กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น     
ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่  ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษา
ลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา  74  หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ  ก็ให้ลดมาตราส่วน
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง”   

พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2521  มาตรา  3  ก าหนด
ว่า  “เยาวชน”  หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี9 แม้จะใช้ค าว่าเยาวชน  แต่ค านี้ก็ให้
ครอบคลุมถึงเด็กด้วย 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ.  2553  มาตรา  4  บัญญัติว่า   

“เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์  
“เยาวชน”  หมายความว่า  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก  พ.ศ. 2540   

มาตรา  4  บัญญัติว่า  “เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลผู้มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  มาตรา  4  บัญญัติว่า  เด็ก หมายความ

ว่าเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก   เว้นแต่เด็กที่สอบได้ปีที่เก้าของการศึกษาภาค
บังคับแล้ว 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 นิยามว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคล
ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับเด็กของสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย  พ.ศ. 2530  ก าหนด
ว่า  “เด็ก”  หมายถึง  บุคคลอายุไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ 

                                         
9  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.  (2539).  รวมกฎหมาย  

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวข้องกบัเด็กและเยาวชน.  หนา้  45.  
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ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  294  (27 พฤศจิกายน 2515)  เร่ือง  เด็กประพฤติไม่
สมควรแก่วัย  ข้อ  1  ก าหนดว่า  “เด็ก”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์  และยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

อย่างไรก็ตาม  เกณฑ์อายุที่ต้องรับผิดชอบทางอาญาไม่มีหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ  ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์อายุขั้นต่ าที่เด็กและเยาวชนสมควรจะต้องรับผิดชอบทางอาญา 10  มีเพียงแต่
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ค.ศ. 1989  (Convention on the Rights of the Child)  ได้ก าหนดค านิยาม
ของค าว่า  เด็ก11  หมายถึง “มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี นอกเสียจากว่าภายใต้กฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้ต่อเด็กผู้นั้นได้มีการก าหนดอายุการบรรลุนิติภาวะของการเป็นผู้ใหญ่ไว้ต่ ากว่านั้น”   

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี พ.ศ 2535  
ดังนั้น  ประเทศไทยจึงผูกพันและต้องด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามความหมายที่ให้
ไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ การให้ค านิยามในทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  ความหมาย
ต่างๆ เหล่านี้มีความหลากหลายแสดงให้เห็นถึงการขาดความเป็นเอกภาพและการเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเกี่ยวกับความหมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย   แต่ละเร่ือง
แต่ละฉบับ   
 
       2.1.2   ความหมายของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

ตามพจนานุกรมทางกฎหมายของ  Black  (Black’s  Law  Dictionary)  ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า  “Delinquent  Child”  ว่า  “An  infant  of  not  than  specified  age,  who  has  violated  
any  law,  or  who  is  incorrigible”  หมายความว่าผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้ฝ่าฝืน
กฎหมายใดๆ หรือซึ่งแก้ไขเยียวยาไม่ได้  

สอ เสถบุตร ให้ความหมายค าว่า Delinquent ว่า เด็กที่เหลวไหล (ที่ท าผิด  ที่ไม่ท า
หน้าที่) 12   

                                         
10  ยุทธนันท์  ย้ิมพูลทรัพย์.  (ม.ป.ป.).  เด็ก  เยาวชน  ผู้เยาว์.  สืบค้นเมื่อ  21  ธันวาคม  2552,  จาก  

http://www.coj.go.th   
11  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  มาตรา  1  A  child  means  every  human  being  below  the  age  of  

eighteen  years.  
12  บุญเพราะ  แสงเทียน.  (ม.ป.ป.).  ค าบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน.  
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สง่า  ลีนะสมิต  กล่าวว่าหมายถึง  เด็กที่กระท าความผิดอาญา  รวมทั้งเด็กที่กระท าการ
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดส าหรับเด็ก  ซึ่งในทางวิชาการยังไม่ถือว่าเด็กเหล่านี้เป็นอาชญากร  
จึงไม่นิยมเรียกว่ายุวอาชญากร13   

นวลจันทร์  ทัศนชัยกุล  กล่าวว่า  การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  หมายถึง  การ
กระท าผิดที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ  ค่านิยม  วัฒนธรรม  และจารีตของสังคมนั้นๆ ที่ส าคัญให้หมาย
รวมถึงการกระท าผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญา  ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้
เป็นสาเหตุที่ท าให้การกระท าผิดมีผลกระทบต่อสังคมหรือบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชนมีความหมายกว้างและมีความแตกต่างกับการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งเป็น
อาชญากรโดยทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นที่การกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาเท่านั้น  หรืออาจกล่าวได้ว่า   
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนมีความหมายตรงกับค าว่า  “Juvenile Delinquency”  นั่นเอง14 

Sol Rubin กล่าวไว้ในหนังสือ  Crime and Juvenile Delinquency ว่า ค าว่า “Juvenile 
Delinquency”  นั้น  นักสังคมสงเคราะห์  หมายถึง  การกระท าที่ยอมรับไม่ได้ทางสังคม  (socially  
unacceptable  acts)  นักจิตวิทยา  หมายถึง  การกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ  (is  activity  which  
deviates  from  normal)  และนักกฎหมาย  หมายถึง  การกระท าที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด  
(Juvenile  delinquency  is  what  the  law  says  it  is)15  

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ.  2553  ไม่ได้บัญญัตินิยามหรือค าจ ากัดความไว้โดยตรง  อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พบว่า  ในมาตรา  1016  ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวสามารถสรุปถึงลักษณะของการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนได้ดังต่อไปนี้  

(1)  คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด 
(2)  คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา  97  วรรคหนึ่ง 
(3)  คดีครอบครัว   
(4)  คดีคุม้ครองสวัสดิภาพ  
(5)  คดอ่ืีนที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

                                         
13  สง่า  ลีนะสมิต.  (2523).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน.  หน้า  3. 
14  นวลจันทร์  ทัศนชัยกุล.  (2530).  อาชญาวิทยาคลินิก.  หน้า  17. 
15  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  4.     
16  พระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553, 

มาตรา  10.  
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จากมาตรา 10 (1) (2) และ (5) จะเห็นว่า  การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนตาม
กฎหมายไทยนั้น  หมายถึง  การกระท าผิดทางอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่
มีโทษทางอาญา  และการกระท าความผิดต่อกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาล
เยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาหรือมีค าสั่ง  ความผิดตามกฎหมายอ่ืน  อาทิเช่น  ความผิดตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  294  เร่ืองเด็กประพฤติไม่สมควรแก่วัย  ได้แก่  การประพฤติส่อไป
ในทางเกเรหรือเที่ยวเร่ร่อนไปในที่สาธารณะ  มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ชาวบ้านและ    
ผู้สัญจรไปมา  ขอทานหรือกระท าการส่อไปในทางขอทาน  เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  
เสพสุรา  สูบบุหร่ี  หรือยาเสพย์ติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน  หรือเข้าไปในสถานที่จ าหน่าย
สุรา  เพื่อเสพหรือซื้อสุรา  เข้าไปในโรงจ าน า  สถานบริการหรือสถานการค้าประเวณีเว้นแต่เป็น    
ผู้อยู่อาศัย  ประพฤติตนท านองชู้สาวในที่สาธารณะ ไม่เรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา  เที่ยวเตร่เวลากลางคืน  และหลบหนีจากสถานแรกรับเด็ก  หรือ
สถานสงเคราะห์เด็ก  เป็นต้น 

ดังนั้น  จากค าจ ากัดความทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปความหมายของการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนได้เป็น  2  ประเภท17  คือ 

1)  การกระท าผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา  ซึ่งถ้าผู้ใหญ่กระท าผิดสังคมจะมี
ความรู้สึกและเข้าใจว่าการกระท าดังกล่าวเป็นอาชญากรรมและผู้กระท าความผิดเป็นอาชญากร  แต่
เมื่อผู้กระท าผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน  สังคมจะมองว่าเป็นเพียงพฤติกรรมเบี่ยงเบน  และผู้กระท า
ความผิดเป็นเพียงผู้กระท าผิดกฎหมายมิใช่อาชญากร 

2)  การกระท าผิดในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง
เมื่อผู้กระท าผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน  ซึ่งในกรณีปกติที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้ใหญ่รัฐจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง  แต่ถ้าเป็นการกระท าของเด็กและเยาวชน  เช่น  การหลบหนีออกจากบ้าน  การหนี
โรงเรียน  รัฐเห็นว่าควรเข้าไปแทรกแซง  ควบคุมดูแลเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวเพื่อเข้าไปแก้ไข
ปรับปรุงฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบของสังคม  และเป็นการป้องกัน     
มิให้กระท าผิดใดๆ ที่รุนแรงและเลวร้ายมากขึ้น 
  
 
 

                                         
17  อดิศร  ตรเีนตร.  (2543).  อ านาจของผู้อ านวยการสถานพนิิจในการท าความเห็นไม่ฟ้องคดีอาญาที่

เด็กและเยาชนกระท าผิด.  หน้า  16 – 17.  

DPU



 

 

14 

       2.1.3  ประเภทของความผิดทางเพศ  
วัยรุ่นกระท าความผิดทางเพศ  (Adolescent  Sex  Offenders)  ได้แก่  ชายหรือหญิงที่มีอายุ

ระหว่างสิบปีถึงสิบแปดปี  ที่กระท าความผิดทางเพศกับบุคคล  ทุกเกณฑ์อายุโดยไม่เต็มใจไม่ได้รับ
อนุญาต  ใช้ความรุนแรงก้าวร้าว  แสวงประโยชน์หรือข่มขู่  มาจากพื้นฐานทั้งด้านสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม  เชื้อชาติ  ศาสนา  หรือวัฒนธรรมบางคนจะกระท าผิดทางเพศกับเด็กอายุน้อยกว่า  หรือกับ
เพื่อนในวัยเดียวกัน  บางคนกระท ากับคนในครอบครัว  กับคู่ควง  กับคนรู้จัก  กับคนแปลกหน้า  และ
บางคร้ังกับผู้ใหญ่  บางคนใช้ความรุนแรง  ขณะที่บางคนใช้เล่ห์เหลี่ยม  หลอกลวงเหยื่อให้เข้ามามี
กิจกรรมทางเพศ  และผู้กระท าผิดทางเพศส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักของเหยื่อบางคนกระท าความผิด
ทางเพศโดยไม่มีการล่วงเกินทางเพศ  ได้แก่  การแอบดู  การโชว์อวัยวะเพศ  ใช้โทรศัพท์ส าเร็จความ
ใคร่  การถูไถ  และการขโมยชุดชั้นใน  เป็นต้น  อีกกลุ่มหนึ่งกระท าความผิดโดยล่วงเกินทางเพศ  
ได้แก่  การลูบไล้หรือสอดใส่อวัยวะเพศชาย  นิ้วมือ  หรือสิ่งของเป็นการยากในการอธิบายว่า
พฤติกรรมใดที่ เป็นการท าร้ายข่มขู่   ในกรณีที่อายุแตกต่างกันน้อยมากระหว่างผู้ กระท ากับ
ผู้ถูกกระท า  ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการล่วงเกินทางเพศโดยไม่มีการใช้ก าลังท าร้าย  จึงจ าเป็นต้องมี
การประเมินในความหมายของการใช้ก าลังข่มขู่  การได้รับอนุญาต  หรือก าลังอ านาจที่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่ง่ายในการอธิบายการกระท าผิดทางเพศที่ผู้กระท าผิดกับเหยื่อที่ ถูกท าร้ายที่มีอายุแตกต่างกัน
มาก  การใช้ก าลังข่มขู่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งใช้กลอุบาย  หลอกลวง  จัดการให้ผู้อ่ืนกระท าบางสิ่ง
บางอย่าง  ถ้าหากเหยื่อถูกใช้ก าลังข่มขู่นั่นคือการที่เหยื่อไม่เต็มใจอนุญาตให้เกิดกระท าการเช่นนั้น  
หากผู้กระท าอยู่ในต าแหน่งที่มีอ านาจมากกว่าเหยื่อ  แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน  ดังนั้น
จึงเป็นการไม่เต็มใจอนุญาต  การได้เปรียบทางอ านาจจึงมาจากการที่ผู้กระท าเป็นพี่หรือเป็นพี่เลี้ยง
ดูแลเหยื่อ  หรือรูปร่างใหญ่โต  แข็งแรงกว่าเหยื่อ  หรือแม้แต่มีวุฒิภาวะทางจิตใจและอารมณ์
เหนือกว่าเหยื่อ  ปัญหาน้ีขยายกว้างมากเพียงใดเป็นการยากในการประมาณการที่ชัดเจนถึงอัตราการ
ขยายตัวของพฤติกรรมกระท าผิดทางเพศ 

ทฤษฎีการกระท าความผิดทางเพศ  หมายถึง  พฤติกรรมทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  เช่น  การกระท าช าเราต่อผู้ที่ไม่สมัครใจ  ต่อเด็กและเยาวชน  
ต่อบุคคล  ต่อญาติพี่น้อง  ต่อสัตว์  การกระท าช าเราต่อเพศเดียวกัน การอวดของลับต่อบุคคลอ่ืน  
การเป็นชู้กับภริยาหรือสามีของผู้อ่ืน  และการเป็นโสเภณี  เป็นต้น  ในทางกฎหมายถือว่าการกระท า
ความผิดใดๆ ก็ตามที่แฝงหรือกระตุ้นด้านพฤติกรรมทางเพศ  ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางเพศ
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ทั้งสิ้น  เช่น  การล่อลวงเพื่อส าเร็จความใคร่  เป็นต้น  นักสังคมจิตวิทยาได้พิจารณาพฤติกรรมทาง
เพศของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งแสดงออกหลายลักษณะ  แยกประเภทได้  ดังนี้18 

1)  การร่วมประเวณีในระหว่างเครือญาติ  (Incest)  ด้วยความสมัครใจ 
2)  กามวิตถารประเภทที่ชอบให้เกิดความเจ็บปวดแก่ตนเองเรียกว่า Masochism ถ้าเป็น

การกระท าต่อผู้อ่ืนเรียกว่า  Sadism 
3)  การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape)19 หมายความถึง การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ

ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อ่ืน  
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศ  หรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

4) การกระท าช าเราต่อศพของหญิง  (Necrophilia)  ศพนั้นจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ผู้กระท าช าเราต่อศพย่อมมีความผิด 

5)  การสนองความต้องการทางกามารมณ์โดยอาศัยวัตถุ  หรือเคร่ืองใช้ของเพศตรงข้าม
เป็นตัวแทน  (Fetishism)  เช่น  ใช้เคร่ืองแต่งกายของหญิง  รูปภาพ  ของใช้  เป็นต้น 

6)  การรักร่วมเพศ  (Homosexuality)  หมายถึง  การแสดงความต้องการทางกามารมณ์
ต่อบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน 

7)  การกระท าช าเราระหว่างเพศชายด้วยกัน (Sodomy and Pederasty) ถ้าเป็นการกระท า   
ที่ผู้ใหญ่ท าต่อเด็กเรียกว่า  Pederasty  แต่ถ้าเป็นการกระท าระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกัน  เรียกว่า  Sodomy  
นักสังคมวิทยาบางคนรวมการกระท าช าเราในท่าที่ผิดจากสามัญธรรมดาไว้ในประเภทนี้ด้วย  เช่น  
การใช้ปากแทนอวัยวะสืบพันธุ์  เป็นต้น 

8)  การกระท าตัวเป็นกระเทย  (Tranvestism)  ได้แก่  การชอบแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกาย
ของเพศตรงข้าม  พวกนี้มีพื้นฐานมาจากการชอบมีรักร่วมเพศ 

9)  การแสดงพฤติกรรมทางกามารมณ์ต่อเด็ก  (Pedophilia)  เช่น  เล่นกับอวัยวะ
สืบพันธุ์ของเด็ก  อวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนเองต่อเด็ก  หรือการกระท าช าเราต่อเด็ก 

10)  การแสดงพฤติกรรมทางกามารมณ์ต่อสัตว์  (Zoophilia  and  Zooresty)  ถ้าเป็นเพียง
ลูบคล าแสดงความรักใคร่เรียกว่า  Zoophilia   แต่ถ้าถึงขั้นกระท าช าเราเรียกว่า  Zooresty 

11)  การใช้สิ่งลามกสกปรก เพื่อเร่งเร้าความสนใจในทางกามารมณ์ (Pornography)  
เช่น  รูปภาพ  การพูด  หรือการเขียนถ้อยค าลามกต่างๆ  

                                         
18  ชัยชนะ  พรรัตนพันธุ.์  (2546).  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เปน็เหย่ือของการกระท าความผิดทาง

เพศศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา.  หนา้  46.  
19  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  19)  พ.ศ.  2550.  
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12)  การน าเอาอวัยวะสืบพันธุ์ออกแสดงในที่เปิดเผย  (Exhibitionism)  การกระท านี้มัก
เกิดขึ้นกับผู้ชาย  และเป็นการกระท าในที่สาธารณะด้วยความจงใจจะให้ผู้อ่ืนเห็น 

13)  การแอบมองดูของสงวนของผู้อ่ืน  (Voyeurism)  เช่น  แอบมองดูผู้หญิงเวลาอาบน้ า
หรือเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า  เป็นต้น 

14)  การลักลอบจับหญิงไปกักกันไว้  โดยมีความมุ่งหมายจะได้หญิงนั้นไว้เป็นภริยาทั้งๆ 
ที่ไม่สมัครใจ  หรือล่อลวงหญิงเพื่อส าเร็จความใคร่ของตนเอง  หรือเพื่อน าไปเป็นโสเภณี  
(Abduction) 

15)  การกระท าอันเป็นการอนาจารโดยการที่ฝ่ายชายใช้มือล้วงจับของสงวน  และของ
ลับของหญิง  (Indecent  Assault) 

 
ลักษณะของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดทางเพศ 
ผู้กระท าความผิดทางเพศที่มีความผิดปกติทางเพศมีอยู่  4  จ าพวก  ดังนี้ 
1)  ผู้กระท าความผิดทางเพศที่เป็นโรคจิต  หรือวิกลจริต  (Psychotic or  insane offender)  
2)  ผู้กระท าความผิดเนื่องจากความก้าวร้าวรุนแรงทางเพศที่เกิดจากกระบวนการทางสังคม  

(Socailized  Sexual  Aggression)  คนกลุ่มนี้จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม  และคนใกล้ชิด  ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เป็นคนก้าวร้าวทางเพศได้  โดยคนกลุ่มนี้พวกเขามักถูกเลี้ยงดูใน
วัฒนธรรมที่ไม่ได้สอนให้พวกเขาเคารพในสิทธิของคนอ่ืน  เห็นแก่ความสนุกสนานทางเพศและ
ความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลัก  และจากการบ าบัดรักษา  พบว่า  ผู้กระท าความผิดทางเพศกลุ่มนี้
มักมีการบิดเบือนทางกระบวนการรับรู้  ซึ่งท าให้พวกเขามีการแสดงออกมาบนความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ความก้าวร้าวและการที่พวกเขามีความเชื่อแบบนี้เองท าให้กลุ่มผู้กระท าความผิดกลุ่มนี้มักใช้อ้าง
เป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองและคิดว่าตนเองไม่ได้ผิดปกติและยกความผิดให้กับเหยื่อ 

3)  พวกบุคลิกภาพผิดปกติ  (Psychopaths)  โดยบุคคลเหล่านี้จะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเอง
ก าลังท าอะไร  และรับรู้ว่าสิ่งที่เขากระท าเป็นสิ่งที่ผิด  แต่พวกเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่เขากระท าเป็นสิ่ง
ที่ถูกหรือผิดและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครบ้าง  เป็นคนขาดจิตส านึกและไม่ละอายต่อการ
กระท าของตนเอง  ไม่ส านึกผิดและมักโทษสังคมอยู่เสมอไม่เคยโทษตัวเอง  มีลักษณะการต่อต้าน
สังคม  มีการแสดงออกอารมณ์ทางเพศที่ผิดปกติจากบุคคลธรรมดา  โดยผู้กระท าความผิดมักนิยม
ความก้าวร้าว  รุนแรง  ชอบเห็นความทุกข์ทรมาน  ความขมขื่นของเหยื่อผู้เสียหายและผู้กระท า
ความผิดยังมีความรู้สึกสนุกสนาน  ได้รับความสุขจากการกระท าเหล่านั้น  มีความคิดว่าการกระท า
ยิ่งชั่วร้ายเท่าใดก็ยิ่งมีความสุข  ยินดีกับสิ่งเหล่านั้น  สาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าความผิดเป็นเช่นนี้
เนื่องจากเขาได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ผิด  การใช้ความรุนแรงและท าให้ขาด
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การควบคุมทางอารมณ์  และจากผลการวิจัยพบว่าผู้กระท าความผิดเหล่านี้มักไม่เกรงกลัวต่อการ
ลงโทษ โดยวิลเลียม แซมบลิส (William Chambliss) ได้อธิบายว่า  การกระท าความผิดซึ่งเป็นการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์  ผลของการยับยั้งการกระท าความผิดด้วยการลงโทษจะมีผลยับยั้งการ
กระท าความผิดน้อยมาก  การกระท าความผิดทางเพศของผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ  เป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์อันเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจของเขาเหล่านั้น  ซึ่งการลงโทษไม่อาจ
ท าให้ผู้กระท าความผิดนั้นเกรงกลัวต่อการลงโทษได้  ซ้ าร้ายการลงโทษที่รุนแรง  เช่น  การลงโทษ
ประหารชีวิตผู้กระท าความผิด  กลับส่งผลให้อาชญากรเหล่านั้น  ใช้ชีวิตแลกกับชีวิตโดยการสังหาร
เหยื่อผู้เสียหาย  เพราะจะท าให้สามารถปกปิดการกระท าความผิดหรือคิดว่าเป็นการกระท าที่สมควร
แล้วเพื่อแสดงการปลดปล่อยความก้าวร้าวรุนแรงตอบแทนกันอย่างเต็มที่20 

4)  ผู้กระท าผิดทางเพศที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (Paraphiliacs) ประสบการณ์ทาง
เพศของกลุ่มนี้จึงมักเป็นพฤติกรรมที่มากเกินกว่าคนปกติทั่วไป  เช่น  การกระตุ้นทางเพศที่ต้องใช้
ความรุนแรงจึงจะท าให้เขาเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งความรู้สึกและความต้องการทางเพศที่เกินปกติ
ดังกล่าว  เป็นสิ่งที่คอยรบกวนเขาตลอดเวลา  โดยตัวของเขาก็ไม่เข้าใจและไม่สามารถควบคุมได้  
อันเป็นสาเหตุให้เขาต้องหาทางระบายออกกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย  พบว่าผู้กระท าผิดกลุ่มนี้อย่างน้อย
ภายในระยะเวลาหกเดือนเขาจะถูกกระตุ้นทางเพศซ้ า ซึ่งจะบ่อยแค่ไหน รุนแรงเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับ
แรงผลักดันทางจิตใจด้วย  ดังนั้น  เขาจึงพยายามต่อสู้อย่างมากในการควบคุมตนเอง 

 
       2.1.4  ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

กฎหมายเกิดมาพร้อมกับการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นองค์กรทางสังคมกฎหมายจึงเป็นสิ่ง
ที่อยู่เคียงคู่กับชุมชนมาตั้งแต่เมื่อคร้ังดึกด าบรรพ์แล้ว  เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะย่อมต้อง
จ ากัดความประพฤติของตนเองให้อยู่ในลักษณะที่จะไม่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ชุมชนเห็นว่าดีงามด้วย  ข้อประพฤติปฏิบัติเช่นนี้
ได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยการบอกเล่าของคนในชุมชน  จนเมื่อมนุษย์มีภาษาเป็นสื่อสารจึง
ได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร21  กฎหมายในประเทศไทยจึงมีมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี  ใน
ส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนของไทยนั้น  บัญญัติอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญา  หมวด  4  ความรับผิดทางอาญาได้บัญญัติไว้  ดังนี ้

                                         
20  ประธาน  วัฒนวาณิชย์ ก (2546).  ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา.  หน้า  360. 
21  ก าธร  ก าประเสริฐ  และ สุเมธ  จานประดับ.  (2547).  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย

หลัก.  หน้า  1 – 2. 
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มาตรา  7322  เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  เด็กนั้น 
ไม่ต้องรับโทษ 

ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็ก  เพื่อด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ค าว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปี  หมายถึงเด็กตั้งแต่เกิดเป็นทารกจนถึงเด็กมีอายุครบสิบปี  
ส าหรับเด็กอาจมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่นมีการเคลื่อนไหวร่างกายไปท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน
เสียหาย  แต่จะกล่าวว่าเด็กมีเจตนาท าให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหายคงไม่ได้  เพราะเด็กย่อมไม่อาจ
เข้าใจในสภาพและสาระส าคัญของการกระท าของตนเอง  จึงเป็นการยากที่จะกล่าวว่าเด็กมีเจตนา
ในการกระท าความผิดทั้งในลักษณะประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระท าของเด็กเอง  และ
จะกล่าวว่าเด็กมีความประมาทก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน การตีความย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ไม่มีความสามารถในการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กที่เป็นหลักสากล 

มาตรา  74  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด  เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ  แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป  และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา  
ผู้ปกครอง  หรือ  บุคคล  ที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 

(2)  ถ้าศาลเห็นว่าบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  สามารถดูแลเด็กนั้นได้  ศาลจะมีค าสั่ง 
ให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองไป  โดยวางข้อก าหนดให้  บิดา  มารดา  หรือ 
ผู้ปกครองระวังเด็กนั้น  ไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปี   และก าหนด
จ านวนเงินตามที่เห็นสมควร  ซึ่งบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาล   ไม่เกินคร้ังละ
หนึ่งหมื่นบาท  ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน   นอกจากบิดา มารดา  
หรือผู้ปกครอง  และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  มาวางข้อก าหนด
ดังกล่าวข้างต้น  ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับ ข้อก าหนดท านองที่
บัญญัติไว้ส าหรับ  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  ดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้  ถ้าบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนด เช่นว่านั้นก็ให้ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไป  โดยวาง
ข้อก าหนดดังกล่าว 

(3)  ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคล  ที่เด็กนั้นอาศัย
อยู่ ตาม(2) ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น  เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน      

                                         
22  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  20)  พ.ศ.  2551. 
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มาตรา 56 ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานอ่ืนใด  เพื่อ
คุมความประพฤติเด็กนั้น  

(4)  ถ้าเด็กนั้นไม่มี  บิดา  มารดา  หรือ  ผู้ปกครอง  หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแล
เด็กนั้นได้  หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน  นอกจาก  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง  และบุคคลนั้น
ไม่ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าวใน (2) ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้น ให้อยู่กับบุคคล หรือ องค์การ
ที่ศาลเห็นสมควร เพื่อดูแลอบรม และสั่งสอน ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ ในเมื่อบุคคล หรือ
องค์การน้ันยินยอม  ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคล  หรือองค์การนั้นมีอ านาจ เช่น ผู้ปกครอง  เฉพาะเพื่อ
ดูแล  อบรม  และสั่งสอน  รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัดให้เด็ก   มีงานท าตามสมควร  
หรือให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันก็ได้  หรือ 

(5)  ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน  หรือสถานฝึก  และอบรม  หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้น  
เพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้น จะมีอายุครบสิบแปดปี 

ค าสั่งของศาล  ดังกล่าวไว้ใน  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  นั้น  ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลา
ที่ศาลก าหนดไว้ความปรากฏแก่ศาล  โดยศาลรู้เอง  หรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน
อัยการ  หรือบุคคล  หรือองค์การ  ที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอน  หรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์เกี่ยวกับค าสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้ศาล มีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค าสั่งนั้น  หรือ  
มีค าสั่งใหม่ตามอ านาจในมาตรานี้ 

มาตรา  75  ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบ  และสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น  ในอันที่จะควรวินิจฉัย
ว่า  สมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่  ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการ  ตาม 
มาตรา  74  หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้  ส าหรับ
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

มาตรา  76  ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิด  ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสาม  
หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ 

มาตรา  77  ในกรณีที่ศาลวางข้อก าหนดให้บิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัยอยู่  ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตามความในมาตรา  74  (2)  ถ้าเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นภายใน
เวลาในข้อก าหนด  ศาลมีอ านาจบังคับบิดามารดา  ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่  ให้ช าระ
เงินไม่เกินจ านวนในข้อก าหนดนั้น  ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร  ถ้าเด็กบิดามารดา  ผู้ปกครอง  
หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ไม่ช าระเงิน  ศาลจะสั่งให้ยึดทรัพย์สินของบิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือ
บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่เพื่อใช้เงินที่จะต้องช าระนั้นก็ได้ 
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ในกรณีที่บิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ช าระเงินตามข้อก าหนด
แล้วนั้น  ถ้าศาลมิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งที่ได้วางข้อก าหนดนั้นเป็นอย่างอ่ืนตามความในมาตรา  
74  วรรคท้าย  ก็ให้ข้อก าหนดนั้นคงใช้บังคับได้ต่อไป  จนสิ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนั้น 

บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญาที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  20)  พ.ศ.  2551  จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายอาญาได้บัญญัติเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนที่จะต้องรับผิดทางอาญาให้
ความส าคัญการรู้ผิดชอบของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ  และในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  แม้จะเข้า
กรณีตามกฎหมายที่เด็กจะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว  ศาลจะใช้วิธีการตามที่เห็นสมควรด าเนินการ
กับเด็กหรือเยาวชนนั้นได้  ซึ่งกฎหมายไม่ได้ถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นอาชญากร  และการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนกฎหมายก็ไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม  ทั้งนี้ก็เพราะเด็กและ
เยาวชนจะมีความรู้สึกผิดชอบต่างกับบุคคลทั่วไป  และบางคร้ังอาจจะมีความบกพร่องในเร่ือง
ความสามารถหรือได้รับอิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในครอบครัว  ในสังคม  ที่โรงเรียนหรือ
แม้กระทั่งเพื่อนที่อาจจะท าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นตัดสินใจกระท าความผิดได้  ดังนั้น  เจตนารมณ์
ของกฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลเยาวชนและครอบครัว  ใช้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนได้  
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี     
 
2.2  สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น  เป็นสาเหตุเฉพาะบุคคลบางคนอาจมีเพียง
สาเหตุเดียว  ในขณะที่บางคนก็อาจมีหลายสาเหตุประกอบกัน23  ซึ่งนักวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ต่างก็
มีมุมมองที่มาของสาเหตุตามแนวทางที่ตนศึกษามาแตกต่างกันออกไป  แนวคิดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน  ในแต่ละสาขาแยกออกเป็น24  ดังนี ้

       2.2.1  สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในแง่ของกฎหมาย 
 นักกฎหมายถือว่าสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากความ

เยาว์วัย  การรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่  จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าความผิด
ทางอาญาและไม่ถือว่า เป็นอาชญากรรม (Crime) โดยถือว่า เป็นเพียงพฤติกรรมเบี่ ยงเบน  
(Delinquency)  เท่านั้น  เมื่อเด็กและเยาวชนกระท าผิดก็จะไม่ลงโทษในทางอาญา  (Penalty)  แต่จะใช้

                                         
23  สมพร  อมรชัยนพคุณ.  (พ.ศ.  2549).  กระบวนการยุติธรรมกบัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน.  

หน้า  2. 
24  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  5.    
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วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน  (Measures  for  children  and  young  persons)  แทนการลงโทษ  เพื่อ
แก้ไขความประพฤติ  (Rehabilitation)  ตัวของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดก็ไม่เรียกว่าเป็นอาชญากร  
(Criminal) แต่เรียกว่าผู้กระท าผิดหรือผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Delinquent หรือ Juvenile  Delinquent) 

สาเหตุที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนพิจารณาได้ดังน้ี25 

1)  สาเหตุจากการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย  เช่น  ฟิลิปปินส์มีกฎหมายห้าม
มิให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์  ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  ห้ามเร่ขายของ
ตามที่สาธารณะ  ห้ามรับจ้างเฝ้ารถยนต์  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนที่ยากจน  และจะต้อง
ช่วยผู้ปกครองท างานเพื่อเลี้ยงครอบครัวต้องถูกจับ  ถูกด าเนินคดีในข้อหาเหล่านี้เป็นจ านวนมาก 

2)  สาเหตุจากการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ท าให้เด็กและเยาวชนถูกจับบ่อยคร้ังขึ้น 
3)  สาเหตุมาจากการแยกแยะลักษณะของความผิดมากขึ้น 
4)  สาเหตุจากวิธีการแก้ไขอบรมในสถานฝึกและอบรมไม่ดีพอ  ท าให้เด็กและเยาวชน

ไม่สามารถกลับตัวได้  และกลับมากระท าผิดซ้ าอีก   
 

       2.2.2  สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในแง่ของสังคมวิทยา 
นักสังคมวิทยาอธิบายถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า  มาจาก

การที่เด็กและเยาวชนนั้นคบหาสมาคมกับคนที่ความประพฤติไม่ดี  อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่ยังมีจิตใจอ่อนแอ  ไม่มั่นคง  จึงถูกชักน า  ครอบง าได้ง่ายตัวอย่างที่ไม่ดีของ
บุคคลที่แวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน  หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคมและกลายเป็นการกระท าผิดในที่สุดจากสถิติของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางปรากฏ
ว่าปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนก็คือ  สภาพครอบครัวที่แตกแยก  
(Broken  Home)  ความยากจน  การขาดการศึกษา  การอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งแวดล้อมไปด้วย
มิจฉาชีพ  คนจรจัดและเป็นแหล่งมั่วสุมทางอบายมุข 

       2.2.3  สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในแง่ของจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาอธิบายถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนไว้หลายทฤษฎี  

บางทฤษฎีก็เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยาด้วย  กล่าวคืออธิบายว่าการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนมี
สาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกาย  เช่น  ขาเป๋  ปากแหว่ง  ตาเข  เป็นต้น  ความผิดปกติทางจิต  
เช่น  เป็นโรคปัญญาอ่อน  โรคจิต  หรือโรคประสาท  เป็นต้น  ความผิดปกติที่ว่านี้  อาจมีมาแต่

                                         
25   แหล่งเดิม.  หน้า  12 – 13. 
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ก าเนิดสืบทอดทางกรรมพันธุ์โดยผ่านทางยีนส์  หรือโครโมโซมส์  หรือเกิดจากความเจ็บไข้รวมทั้ง
อุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง  ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นปมด้อย  หรือแนวโน้มที่มีส่วนผลักดัน ให้
อารมณ์ของเด็กและเยาวชนปรวนแปร  มองโลกในแง่ร้าย  มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม  และ
กระท าความผิดได้ง่าย  และบางคร้ังก็อาจกระท าผิดรุนแรงผิดปกติด้วย  จากสถิติของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง  ปรากฏว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  มักมีความผิดปกติมาจากความผิดปกติ
ทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม  ความบกพร่องทางจิตนี้มิได้เป็นสาเหตุแห่ง
ความผิดปกติโดยตรง  แต่ท าให้สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนอ่อนแอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้  
เป็นเหตุให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ  จึงกระท าผิดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป  

 
       2.2.4  สาเหตุอื่นแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นเด็กมีปัญหา  จึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ไปจากท านองคลองธรรม  มีพฤติการณ์เกเร  ก้าวร้าว  ชอบความรุนแรงท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  และมี
พฤติกรรมก่อกวนความสงบสุขของสังคม  มักมั่วสุมกับอบายมุขและติดยาเสพติด  ซึ่งจะน าไป       
สู่การกระท าความผิดกฎหมายตั้งแต่ความผิดเล็กๆ น้อยๆ จนถึงขั้นร้ายแรง26  สาเหตุการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนมาจากสาเหตุปัจจัยหลายปัจจัยผสมกัน  ซึ่งสามารถแยกสาเหตุแห่ง   
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น  2  สาเหตุใหญ่ๆ 27 คือ 

1)  สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุภายนอก  ได้แก่ 
(1)  สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว  เช่น  การแตกร้าวภายในครอบครัว  (Broken  

home)  เช่น  บิดามารดาตาย  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   การไม่สามัคคีปรองดองกันในครอบครัว 
ความยากจน  ความสกปรกรกรุงรังของครอบครัว  หรือการที่บ้านตั้งอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม บิดา
มารดาไม่ดีประพฤติชั่วเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เด็ก  หรือสั่งสอนให้เด็กประพฤติชั่วเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากเด็ก บิดามารดาปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลเร่ืองความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน ไม่ดูแล
เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนเด็ก  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากบิดามารดายากจนไม่มีเวลาให้ความรัก
ความอบอุ่นแก่เด็ก  หรือเป็นเพราะไร้การศึกษารวมทั้งบิดามารดาที่อบรมดูแลเด็กเข้มงวดกวดขัน
เกินไป  หรือตามใจเด็กมากเกินไปจนเด็กเสียคนด้วย 

                                         
26  ประเทือง  ธนิยพล ก (2548).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  และวธิีพิจารณาคดี

ครอบครัว.  หน้า  6. 
27  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  6 – 7. 
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(2)  สิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัว  เช่น  สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ดี  การคบเพื่อน
ชั่ว  ตัวอย่างที่ไม่ดีจากสิ่งเริงรมย์ต่างๆ เช่น แหล่งบันเทิงที่ยั่วยุกามารมณ์และหนังสือลามก         
การขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสิ่งจรรโลงใจที่ไม่ดี 

(3)  สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานการณ์บ้านเมือง  ได้แก่  ตัวอย่างไม่ดีต่างๆ 
ในสังคม  โดยเฉพาะในละแวกบ้าน  การขัดกันในทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี  
ผลสะท้อนจากการปฏิบัติอันอยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ผลจากการตกต่ าทางเศรษฐกิจ  
และค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

(4)  สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานการณ์อ่ืนๆ ได้แก่  การขาดที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม  ขาดการศึกษา  และขาดการอบรมที่ดีจากบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  การขาดแคลน
เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น  จึงท าให้เกิดการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์มากขึ้น  กรณีที่เกิดสงคราม  
หรือความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  เกิดจากการรบราฆ่าฟันท าให้เด็กเกิดจิตใจที่กระด้างหยาบช้า 

บ้านและครอบครัว  นับว่าเป็นสถาบันสังคมที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการ
สร้างลักษณะนิสัย  และบุคลิกภาพของเด็ก  ถ้าครอบครัวมีความสุข  มีการเลี้ยงดูอบรมเอาใจใส่ดี  
เด็กและเยาวชนก็จะเจริญเติบโตเป็นคนดี  ประพฤติตัวดี  แต่ถ้าในครอบครัวไม่มีความสุข  ขาดความ
รักขาดการเอาใจใส่  เด็กและเยาวชนก็จะหันไปหาเพื่อน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ซึ่งอาจชักน าไป
ในทางไม่ดีได้ง่าย  หากภายในบ้านไม่มีความสุข  และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไม่ดี28  
เช่น  ความไม่ปรองดองกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ที่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ ท าให้เด็กและ
เยาวชนจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือพัฒนานิสัยที่ก้าวร้าวขึ้น พูดจาหยาบคาย ชอบทะเลาะวิวาท  
ครอบครัวที่พ่อหรือแม่หรือทั้งสองคนติดการพนันหรือติดยาเสพติด ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกๆ นอกจาก
จะท าให้ลูกขาดความอบอุ่นแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอีกด้วย  ครอบครัวแตกแยก  หรือ หย่าร้าง  
ครอบครัวที่บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม ท าให้เด็กเป็นก าพร้า ต้องอาศัยอยู่รวมกับผู้อ่ืน 
ถ้าหากมิได้รับความรัก ความอบอุ่นเท่าที่ควร เด็กและเยาวชนจะหาทางแสดงออกอย่างอ่ืนเพื่อ
ทดแทนความรักความอบอุ่นที่ขาดไป  ครอบครัวที่เข้มงวดเกินไปจนเด็กกระดิกตัวไปไม่ได้  ซึ่งมัก
เป็นพ่อแม่ที่คาดหวังในตัวลูกมากไป เมื่อไม่ได้อย่างที่ตนคาดหวังก็จะใช้การลงโทษ  ซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้เด็กเกลียดบ้านและหนีออกจากบ้าน  ครอบครัวที่ขาดระเบียบวินัย หรือตามใจกัน  
มากเกินไปครอบครัวประเภทนี้จะส่งเสริมให้เด็กเกเรท าพฤติกรรมที่ผิดแผกจากมาตรฐานของสังคม 
เช่น ชอบพกพาอาวุธ หรือเที่ยวเตร่  เป็นต้น  หากเด็กหรือเยาวชนทนสภาพในครอบครัวไม่ได้  ก็จะ
หนีออกจากบ้าน  กลายเป็นเด็กเร่ร่อน  มั่วสุมกันเสพยาเสพติด  และกระท าความผิดในที่สุด     

                                         
28  ประเทือง  ธนิยพล ก เล่มเดิม.  หน้า  7 - 9.  
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2)  สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กและเยาวชนเอง  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ประการ29  คือ 
(1)  สาเหตุทางพันธุกรรม  ซึ่งนักอาชญาวิทยาบางท่าน  เช่น  Cesare  Lombrozo  บิดา

แห่งวิชาอาชญาวิทยา  ค.ศ.  1835-1909  เชื่อว่าความประพฤติหรือสัญชาติญาณบางอย่างของมนุษย์
นั้น  สามารถถ่ายทอดจากบิดามารดามาสู่บุตรหลานได้  เช่น  ความบกพร่องทางจิตใจของบิดา
มารดา  อาจถ่ายทอดมาสู่บุตรได้  ท าให้บุตรขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระท าผิด  หรือโรคภัยไข้
เจ็บบางอย่างก็อาจติดไปถึงบุตรได้เช่นกัน 

(2)  สาเหตุจากความไม่สมประกอบทางกาย  ความไม่สมประกอบทางกายเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กกระท าผิดได้  เพราะการมีร่างกายที่ไม่สมประกอบนั้นเป็นเหตุให้เด็กอาจถูก
ล้อเลียนจากเพื่อนหรือเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป  เด็กจึงมีปมด้อย  เกิดความกดดัน  และต้องการ
หาทางชดเชยโดยการท าให้ตนเองเด่น  หรือท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ซึ่งบางคร้ังเป็นการ
กระท าเด่นในทางที่ผิด   

(3)  สาเหตุมาจากความไม่สมประกอบทางจิต  โดยปกติคนเรานั้นย่อมมีความรู้สึก
หรือสัญชาติญาณต่างๆ คล้ายคลึงกัน  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความรู้สึกทางเพศ  เป็นต้น  
แต่การแสดงออกเพื่อสนองความต้องการหรือตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไป  
ขึ้นอยู่กับการศึกษาอบรม  และภาวะแวดล้อมของแต่ละคน  ซึ่งสาเหตุความไม่สมประกอบทางจิต  
อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจกระท าผิดได้เช่นกัน  และสาเหตุความไม่สมประกอบทางจิตนี้  ใน
บางคร้ังจะไม่แสดงออกในกรณีปกติ  หรือผู้นั้นไม่รู้ถึงภาวะที่ผิดปกติน้ันได้ 

เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดจ านวนมากมีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจเป็น
มูลเหตุผลักดัน  ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า  พันธุกรรม  หรือสิ่งที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิดได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดา  เช่น  ความรู้สึกทางเพศที่ผิดปกติ  โรคเอดส์  ความ
บกพร่องทางบุคลิกภาพ  โรคปัญญาอ่อน  สาเหตุเกิดมาจากความพิการท าให้เด็กหรือเยาวชนรู้สึกว่า
ตนเองมีปมด้วย  น้อยเนื้อต่ าใจ  มักจะแสดงออกในวิถีทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อชดเชยให้แก่ตนเอง  
ในบางคร้ังก็เกิดจากภาวะแห่งจิต  จิตใจบกพร่องของเด็กและเยาวชนเอง  เพราะจิตใจของเด็กและ
เยาวชนยังไม่ได้พัฒนาการเต็มที่  อารมณ์ของวัยย่อมมีความรุนแรง  คึกคะนอง  ฉุนเฉี่ยว  ขาดความ
อดทนต่อสิ่งเร้า  ขาดความยั้งคิด  มีความอยากรู้อยากเห็น  อยากทดลอง  อยากสัมผัสซึ่งเป็นผลท า
ให้เด็กหรือเยาวชนเหล่านี้ถูกชักจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย  และส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  เด็ก
และเยาวชนส่วนใหญ่  จะมีวุฒิการศึกษาค่อนข้างต่ า  ไม่ค่อยสนใจใฝ่ศึกษา  ไม่กระตือรือร้นที่จะ

                                         
29  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  8.  
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ค้นคว้าหาความรู้  เชื่อฟังเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัว 30  มีปัญหาให้เพื่อนชี้แนะแก้ปัญหาส่วน
ใหญ่จะคบเพื่อนที่เป็นคนไม่ดี  มีความรู้สึกนึกคิดและมองโลกต่างไป จากคนทั่วไปท าให้มี
พฤติกรรมก้าวร้าว  ซึ่งก่อให้เกิดความแปรปรวนทางจิต  และอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างเป็นการ
ชดเชย  หรืออาจจะประกอบอาชญากรรมได้ 

จากการศึกษาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  ผู้เขียนต้องการ
ที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น  มีสาเหตุมาจากหลายอย่างซึ่งอาจจะ
มาจากทางด้านสังคม  ทางจิตใจ  หรือทางด้านอ่ืนๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนอาจถูก
ชักจูงได้ง่าย  หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็อาจจะกระท าความผิดได้  ซึ่งการได้ทราบสาเห ตุ
แห่งการกระท าผิดได้  โดยเฉพาะจากผลการศึกษาข้างต้น  เมื ่อศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้
ทราบถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนแล้ว  ก็ย่อมที่จะเลือกใช้วิธีการที่จะ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้เหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ตามสาเหตุของเด็กและ
เยาวชน  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาด
ความยั้งคิด  รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม  ดังนั้นกฎหมายอาญาของไทยจึงบัญญัติให้เด็กอายุ
สิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีหากได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเด็กนั ้นไม่ต้อง         
รับโทษ  แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการ  ส่วนบุคคลที่อายุเกินสิบห้าปี  แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
หากได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่น
ทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น  ในอันที่จะวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่  ถ้าศาลเห็นว่าไม่
สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษ  ก็ให้
ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง  การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน
ก็ต้องผ่านกระบวนพิจารณาในชั้นศาล จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยอาจท าให้เด็ก
และเยาวชนคิดว่าตนเองเป็นอาชญากร  หากเด็กและเยาวชนคิดว่าตนเองเป็นอาชญากรเมื่อ ไหร่  
การกระท าความผิดในคร้ังต่อๆ ไปจึงเป็นเรื่องปกติ  ดังนั้น  ศาลควรใช้หลักการด าเนินคดีกับเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิดโดยมุ่งในทางแก้ไขมากกว่าการลงโทษ  
 
 
 
 

                                         
30  พัลลภ  พิสิษฐ์สังฆการ.  (2543).  ค าอธิบายพร้อมรวมค าพิพากษาศาลเกี่ยวกับพระราชบญัญัติจัดตัง้

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั  พ.ศ.  2534.  หน้า  13. 
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2.3  ทฤษฎีที่ใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญา 
ความคิดในเร่ืองการกระท าความผิดของบุคคลและการลงโทษนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่

สังคมดั้งเดิม  เพราะความคิดเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในสามัญส านึกของมนุษย์ที่ว่าเมื่อมีคนกระท า
ความผิดก็ควรจะถูกลงโทษ  ซึ่งสามัญส านึกเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในความรู้สึกร่วมกัน  (Collective  
sentiment)  ของคนในสังคม  แต่จะลงโทษด้วยวิธีอย่างใดนั้นย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมแต่
ละสมัย31  โดยแนวความคิดและทฤษฎีการลงโทษได้พัฒนาขึ้นตามล าดับ  โดยมุ่งเน้นการแก้ไข
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดมากกว่าการลงโทษให้หลาบจ าเพียงอย่างเดียว  สาเหตุดังกล่าว
เนื่องจากสภาพสังคมมีการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ร่วมกัน  การลงโทษโดยวิธีการแก้แค้นทดแทน  
รวมทั้งการลงโทษโดยวิธีการข่มขู่เป็นการมุ่งเน้นในการตัดความสัมพันธ์ของผู้กระท าความผิดให้
ออกจากสังคมและเกรงกลัวต่อความผิดที่ตนได้กระท าขึ้น  ท าให้ผู้กระท าผิดไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางที่ดีขึ้น  จึงก่อให้เกิดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขฟื้นฟู
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด  เพื่อที่จะให้กลับคืนสู่สังคมต่อไป  ในการลงโทษผู้กระท าความผิด
นั้นจะต้องพิจารณาถึงทฤษฎีในการลงโทษต่อผู้กระท าความผิด  ซึ่งแต่ละทฤษฎีจะสนองต่อ
วัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

 
       2.3.1  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนหรือเพื่อให้สาสมกับความผิด 

การลงโทษเพื่อการทดแทนเป็นการลงโทษต่อผู้กระท าความผิดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
ซึ่งมีปรากฎให้เห็นจากหลัก  “ตาต่อตาและฟันต่อฟัน”  (an eye for an eye and a tooth for a tooth)  
ซึ่งภายใต้หลักนี้  บุคคลผู้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมจะต้องได้รับการปฏิบัติใน
ท านองเดียวกับที่บุคคลนั้นได้กระท าต่อผู้เคราะห์ร้าย32  ทั้งนี้เนื่องจากสัญชาติญาณแห่งการแก้แค้น
ของมนุษย์และสัตว์  ซึ่งมีมาตั้งแต่คร้ังดึกด าบรรพ์  และมาจากความคิดที่ว่าจะเป็นการไม่ยุติธรรม
เลยหากว่าผู้กระท าความผิดจะไม่ได้รับผลร้ายอันเนื่องมาจากการที่ตนกระท าความผิดนั้ น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดระบบศีลธรรมที่เห็นว่า  รัฐมีอ านาจในการลงโทษได้กระท าขึ้นตาม
ทฤษฎี Free Will โดย Cesare Beccaria ซึ่งมีความเห็นว่า กฎหมายควรก าหนดโทษให้เหมาะสม     
กับความผิด  (The  punishment  should  fit  the  crime)  และควรก าหนดลักษณะของโทษไว้หลายๆ 
ประเภท  เพราะว่าโทษอย่างเดียวกันจะให้เหมาะสมกับความผิดทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ 
                                         

31  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ก (2536).  แนวความคิดเกี่ยวกับดุลพินิจในการลงโทษ.  หน้า  195. 
32  Norman A. Carlson Karen M. Hess and Christine M.H. Orthmann.  (1999).  Corrections in the 21st  

century a practical approach 1st ed.  p  15.  อ้างถึงใน  ประธาน  วัฒนวาณิชย์ ข (2550).  มาตรการหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษการกักขังแทนค่าปรับ : การศึกษามาตรการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิดไม่ร้ายแรง.  หน้า  20. 
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ความคิดสนับสนุนการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนมีการให้เหตุผลและวาง
หลักเกณฑ์อย่างสมบูรณ์ในสมัยของ  Immanuel  Kant  และ  Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel33 

Kant  ได้ให้เหตุผลว่า  การลงโทษเป็นของคู่กับการกระท าความผิด  เพื่อความยุติธรรม
แล้ว  ผู้กระท าจะต้องถูกลงโทษให้ได้สัดส่วนพอดีทั้งในสภาพและความหนักเบากับความผิด      
ของเขา  ถ้าสังคมไม่ลงโทษผู้กระท าความผิด  ก็เท่ากับสังคมยอมรับการกระท าของเขา  และยังมีผล
เสมือนว่าสังคมเป็นผู้สนับสนุนให้กระท าความผิดด้วย  นอกจากนั้น  ยังเห็นว่าการลงโทษไม่ควรมี
ลักษณะเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้เกิดผล  คือ  ความเกรงกลัวแก่บุคคลอ่ืน  เพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรม
แก่ผู้ถูกลงโทษ  ซึ่งควรจะถูกลงโทษเน่ืองมาจากการะท าความผิดของตนเท่านั้น 

ส่วน Hegel เห็นว่าการลงโทษเป็นการยุติธรรม เพราะผู้ถูกลงโทษสมควรที่จะได้รับ
โทษก็จริงอยู่แต่หากเมื่อได้ปรากฎว่า  เป็นการยุติธรรมที่จะต้องมีการลงโทษแล้ว  ก็อาจน าสิ่งอ่ืน
นอกจากความผิดของการกระท าน ามาพิจารณาในการก าหนดโทษด้วย 

ในปัจจุบัน  แม้วัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นทดแทนไม่เป็นที่นิยมของนักทฤษฎีทั่วไป  
เพราะได้มีแนวความคิดใหม่ว่า  วัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่ชอบด้วยมนุษยธรรม  
แต่วัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นทดแทนยังคงมีอยู่  เพราะความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนมากนั้นยังคง
ต้องการให้อาชญากรได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิดหนักพอๆ กับความอุกฉกรรจ์ของ
ความผิดที่ได้กระท าลง  ดังนั้น  เมื่อกฎหมายเป็นเคร่ืองมือของสังคม  กฎหมายจึงไม่อาจทิ้ง
วัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนนี้ได้  นอกจากนี้  การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  คือ  ผู้พิพากษาจะก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิดรายใด  ก็มักจะนึกถึง
พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของการกระท าความผิด  สมควรจะลงโทษหนักเบาเพียงใด  
วัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นทดแทนนี้จึงยังเป็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี  วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนก็มีข้อจ ากัดที่มิได้
ค านึงถึงความปลอดภัยของสังคม  เพราะเมื่อผู้กระท าความผิดได้ รับโทษจนสาสมกับความผิดแล้ว   
ก็จะถูกปล่อยตัวออกมา  ทั้งๆ ที่อาจเป็นภัยต่อสังคมอยู่ก็ได้  บุคคลบางคนควรถูกกักกันออกจาก
สังคมตลอดไป  เช่น  ผู้ที่กระท าความผิดติดนิสัยเกินกว่าที่จะแก้ไขได้  แต่ถ้าค านึงถึงแต่เพียงการ
ทดแทนแล้ว  ก็จะไม่สามารถกักขังไว้ตลอดไปได้  เพราะไม่อาจกักขังหรือลงโทษเกินกว่าความผิด  
ที่กระท าได้ตามการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน 

 
 

                                         
33  อุททิศ  แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญาภาค  1.  หน้า  20. 
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       2.3.2  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรม34 
การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมเพิ่งจะมีขึ้นในศตวรรษที่  18  

ตามแนวความคิดของส านักคลาสสิค (Classical school) โดย Cesare Becccaria ได้กล่าวว่าเจตนา
ของการลงโทษไม่ควรจะเป็นการทรมานผู้กระท าความผิดหรือชดเชยความผิด  แต่ควรจะป้องกัน
บุคคลอ่ืนมิให้กระท าความผิดเช่นเดียวกัน  และการลงโทษที่ยุติธรรมควรจะมีอัตราความรุนแรง
พอเพียงที่จะยับยั้งคนอ่ืนไม่ให้กระท าความผิด 

ผู้สนับสนุนการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมให้เหตุผลว่าการ
ลงโทษมีผลเป็นการข่มขู่และป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิดได้  ดังนี้คือ35 

1)  เกี่ยวกับการลงโทษ  การลงโทษท าให้ผลร้ายที่เกิดจากการกระท าผิด  คือการต้อง  
ถูกลงโทษมีมากกว่าความหวังที่จะได้ รับผลดีจากการกระท านั้นๆ ฉะนั้น  คนจึงไม่กล้ากระท า
ความผิด 

2)  เกี่ยวกับมติมหาชน  ผลในการข่มขู่ยังอยู่ที่ว่า  คนเราไม่ต้องการที่จะได้รับการต าหนิ
และการดูหมิ่นจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันจะเป็นผลเนื่องมาจากการถูกลงโทษ  กล่าวคือ  ใน
ความรู้สึกของคนทั่วไปแล้ว  ใครต้องโทษเพราะได้กระท าความผิดก็เป็นที่น่าต าหนิและถูกดูหมิ่น
เหยียดหยาม  มติมหาชนเช่นนี้ก็มีผลในการป้องกันไม่ให้คนกระท าผิดท านองเดียวกับความ
ยากล าบากที่จะได้รับจากการลงโทษเหมือนกัน 

3)  เกี่ยวกับการท าให้เกิดความรู้สึกว่าอะไรผิดอะไรถูก  มีผู้เห็นว่าความประพฤติส่วน
ใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้สืบเนื่องมาจากการไตร่ตรองว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระท าเช่นนั้น  
แต่มีสาเหตุจากนิสัยที่จะกระท าตามความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเร่ืองความประพฤติ  อันชอบ
ด้วยศีลธรรม  การลงโทษไม่ได้เป็นเหตุบังคับให้กระท าตามความคิดดังกล่าวแต่การลงโทษเป็นเหตุ
หนึ่งในหลายเหตุซึ่งก่อให้เกิดความคิดว่าการกระท าอย่างใดถูก  และการกระท าอย่างใดไม่ถูก       
ไม่ควรกระท า   

ด้วยบทบัญญัติกฎหมายอาญาปัจจุบันมีลักษณะเป็นการข่มขู่มากกว่าความมุ่งหมาย
ประการอ่ืน  แต่ก็มีผู้ต าหนิว่าไม่ได้ผลดีจริงดังฝ่ายสนับสนุนการลงโทษเพื่อการข่มขู่นี้กล่าวอ้างซ้ า
ยังอาจท าให้เกิดผลร้ายเสียอีกด้วยเหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษเพื่อการข่มขู่มีดังนี้ 

 
 

                                         
34   ประธาน  วัฒนวาณิชย์ ข (2550).  มาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษการกักขังแทนค่าปรับ : การศึกษา

มาตรการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิดไม่ร้ายแรง.  หน้า  21. 
35  อุททิศ  แสนโกศิก.  เล่มเดิม.  หน้า  24 - 27. 

DPU



 

 

29 

1)  วัตถุประสงค์ของการลงโทษ  ตามการลงโทษเพื่อการข่มขู่ก็เพื่อลดจ านวนการ
กระท าผิดที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งจากผู้ที่ถูกลงโทษเองและทั้งจากผู้อ่ืนที่ได้รู้เห็นการลงโทษเอง แต่
การลงโทษเพื่อข่มขู่ไม่ให้ผู้ถูกลงโทษไปกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีกอาจจะไม่มีผลเป็นการข่มขู่ไม่ให้
บุคคลอ่ืนกระท าผิดขึ้นและในทางกลับกันการลงโทษเพื่อข่มขู่ไม่ให้บุคคลทั่วไปกระท าความผิดขึ้น
อาจจะไม่มีผลเป็นการข่มขู่ไม่ให้ผู้ถูกลงโทษไปกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก 

2)  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรม  มิใช่เหตุผลเพียงเหตุผลเดียว
ที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้คนกระท าความผิด  อิทธิพลอ่ืนๆ นอกจากการลงโทษย่อมมีส่วนช่วย  
ในการป้องกันไม่ให้คนกระท าความผิดด้วย เช่น ศาสนา การอบรมสั่งสอนในครอบครัวและ
โรงเรียน นิสัยและความประพฤติที่อบรมกล่อมเกล่ามาตั้งแต่เยาว์วัย เป็นต้น แต่แม้จะมีการลงโทษ
กันอย่างจริงจัง  ก็ยังมีการกระท าความผิดกันอยู่เร่ือยมา  นอกจากนั้น  ผู้กระท าความผิดที่  ถูก
ลงโทษแล้วก็มีเป็นจ านวนไม่น้อยกลับกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก  ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย
ประการ  เช่น  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  และสังคมและการเมือง  เป็นต้น  อาจกล่าวได้ว่า  การลงโทษ
เพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการลงโทษ
โดยการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมแล้วจะสามารถท าให้อาชญากรรมลดลง 

3)  ตามการลงโทษเพื่อการข่มขู่ถือว่าการลงโทษมีผลเป็นการข่มขู่ให้บุคคลกระท า
ความผิด  เพราะขณะตัดสินใจว่ากระท าความผิดดีหรือไม่  บุคคลนั้นจะเปรียบเทียบดูว่าหากตน
กระท าความผิดลงไปจะได้ผลดีจากการกระท าความผิดเพียงใด  เช่น ได้ท าร้ายเป็นการท าให้       
สมแค้น  หรือลักทรัพย์ได้มาใช้เป็นประโยชน์  เป็นต้น  กับจะได้ผลร้ายจากการกระท าความผิด
เพียงใด  คือ  จะถูกลงโทษหนักเบาเพียงใด  ผลร้ายมีมากกว่า  คนนั้นก็อาจจะตัดสินใจล้มความคิดที่
จะกระท าความผิด ฉะนั้น กฎหมายจึงควรก าหนดโทษในทางที่เป็นผลร้ายให้สูงกว่าผลดีที่ผู้กระท า
ความผิดจะได้รับ  คนจะได้ไม่กล้ากระท าความผิดอย่างไรก็ดี  ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีข่มขู่ก็  
แย้งว่าทฤษฎีข่มขู่มองปัญหาในแง่ที่ง่ายเกินกว่าความเป็นจริง  ในขณะที่คนจะตกลงใจกระท า
ความผิดไม่ได้คิดแต่แง่ทางได้ทางเสียเกี่ยวกับโทษและผลที่ได้จากการกระท าความผิดเท่านั้น แต่ 
จะค านึงถึงเหตุอ่ืนๆ อีกมากมายด้วย  และในบางกรณีอาจจะไม่ได้ค านึงถึงทางได้ทางเสียเกี่ยวกับ
โทษด้วยซ้ า เช่น คนที่กระท าความผิดขณะบันดาลโทสะอาจกระท าไปโดยไม่ทันยั้งคิดว่าถ้าตน   
ท าไปจะถูกลงโทษ  เป็นต้น  ฉะนั้น  การลงโทษจึงไม่มีผลเป็นการข่มขู่ไม่ให้คนกระท าความผิด
เสมอไปและอย่างแท้จริง 

4)  การลงโทษเพื่อข่มขู่ไม่มีผลในอันจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยกระท าความผิดและต้อง
รับโทษมาแล้วกระท าความผิดซ้ าอีก  เพราะมิได้เป็นการค านึงถึงการปรับปรุงตัวบุคคลผู้กระท า
ความผิด  นอกจากนี้  การลงโทษโดยการข่มขู่จะท าให้บุคลิกภาพของบุคคลเสื่อมเสียลงไป  
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เนื่องจากต้องไปรับโทษอยู่รวมกันทั้งผู้กระท าความผิดคร้ังแรกหรือโดยมิได้จงใจกับผู้ที่กระท า
ความผิดเป็นอาชีพ  และในท้ายที่สุดการลงโทษเพื่อข่มขู่ไม่ได้ค านึงถึงการให้ความช่วยเหลือ
หลังจากพ้นโทษ 

กล่าวโดยสรุป  ภายใต้แนวความคิดนี้จึงมีข้อจ ากัดอยู่ว่าถ้าสังคมไม่สามารถจะน าตัว
ผู้กระท าความผิดมาสู่ระบบความยุติธรรม  และลงโทษผู้กระท าความผิดตามความผิดของเขาแล้ว    
ก็เท่ากับว่าสังคมส่งเสริมอาชญากรรม  อาชญากรรมก็จะเกิดมากขึ้น  เพราะฉะนั้นการลงโทษตาม
วัตถุประสงค์นี้ก็เพื่อจะท าให้ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบ  และเกรงกลัวจะไม่กล้ากระท าความผิดอีก  
เป็นการลดจ านวนการกระท าความผิดที่จะเกิดขึ้นต่อไป  อีกประการหนึ่งเป็นการเตือนมิให้คน    
อ่ืนๆ ท าตามอย่างผู้กระท าความผิดเพราะจะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน 

 
       2.3.3  การลงโทษเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสังคม  (Prevention of Crime) 

การลงโทษเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสังคมนี้เห็นว่าการลงโทษควรมีวัตถุประสงค์  
เพื่อไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่ถูกลงโทษ  มีโอกาสกระท าความผิดซ้ าอีก  แม้การลงโทษเพื่อการ
คุ้มครองและป้องกันสังคมนี้คล้ายกับการลงโทษเพื่อการข่มขู่และการลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุง
แก้ไขในข้อที่ว่ามุ่งหมายจะไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้กระท าซ้ า  แต่ต่างกันที่ว่าการลงโทษเพื่อ   
การข่มขู่มุ่งให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าผิดขึ้นอีก  ส่วนการลงโทษเพื่อ   
เป็นการปรับปรุงแก้ไข มุ่งอบรมให้ผู้กระท าความผิดไม่กระท าความผิดอีกโดยสมัครใจ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเขาสามารถงดเว้นกระท าความผิดได้  แต่ตามทฤษฎีคุ้มครองสังคมนี้มุ่งป้องกัน
การกระท าความผิดซ้ าอีกโดยท าให้เขาหมดโอกาสที่จะกระท าความผิดได้  เพราะโทษจ าคุกย่อม  
ท าให้ผู้ที่ถูกจ าคุกอยู่ออกไปประกอบอาชญากรรม  หรือ  ก่อความเดือดร้อนให้สังคมไม่ได้อีก   
อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวระหว่างที่ถูกจ าคุก  และได้น าวิธีการนี้มาใช้กับผู้กระท าความผิดเกือบ
ทุกประเภท  ตั้งแต่จ าคุกระยะสั้นไปจนถึงจ าคุกตลอดชีวิต  วิธีการลงโทษที่จะป้องกันสังคมนี้ได้   
ถูกน าไปปรับใช้กับอาชญากรที่ท าผิดเป็นสันดาน (Habitual offenders) และอาชญากรวิกลจริต  
(Abnormal offenders) 

การลงโทษเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสังคมนั้นมุ่งป้องกันการกระท าความผิดซ้ าอีก  
มีอยู่หลายวิธีดังจะได้พิจารณารายละเอียด36  ดังต่อไปนี้ 

1)  ประหารชีวิต  วิธีการนี้เป็นการก าจัดอาชญากรออกจากสังคมอย่างถาวรเด็ดขาด  
เป็นการตัดโอกาสมิให้อาชญากรไปกระท าความผิดซ้ าอีก  ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ทาง

                                         
36  ประธาน  วัฒนวาณิชย์ ข เล่มเดิม.  หน้า  22. 
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ปฎิบัติว่าอาชญากรซึ่งต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต  หรือต้องโทษจ าคุกเป็นเวลานาน  ย่อมแสวงหา
โอกาสที่จะหลบหนี  หรืออาศัยวิถีทางแห่งกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยหรือ
ลดโทษ เช่น การลดวันต้องโทษจ าคุก (Remission of Sentence) การพักการลงโทษ (Parole) การ
พระราชทานอภัยโทษ  (Royal Pardon)  เป็นต้น  แต่การลงโทษประหารชีวิตเป็นวิธีการเด็ดขาดที่จะ
ขจัดอาชญากรร้ายแรงบางประเภทที่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนดีดังเดิมได้  มิให้มีโอกาสไป
ก่อกวนความสงบสุขของชุมชนอีกต่อไป 

2)  การควบคุมตัว  
(1)  การควบคุมตัวที่ใช้กันมากที่สุดคือการจ าคุกผู้กระท าความผิดไว้ชั่วระยะเวลา

หนึ่งหรือตลอดชีวิต  ในระหว่างที่ถูกจ าคุก  ผู้ต้องจ าคุกก็จะถูกตัดไม่ให้มีโอกาสออกมากระท า
ความผิดในสังคมภายนอกได้  อนึ่ง  เพื่อที่จะให้ได้ผลตามทฤษฏีนี้อย่างแท้จริง  ก็ควรจะมีการใช้
อ านาจที่จะควบคุมตัวผู้กระท าความผิดไว้ได้จนกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นภัยต่อสังคมอีกต่อไป
แล้ว  จึงจะปล่อยตัวออกมา  เพื่อการนี้ได้มีกฎหมายของประเทศต่างๆ บัญญัติให้ศาลเพิ่มโทษที่    
จะลงแก่ผู้กระท าความผิดหลายคร้ังที่ไม่เข็ดหลาบ  ทั้งนี้  คือผู้ที่กระท าความผิดเป็นคร้ังที่สอง        
ที่สาม  และต่อๆ ไป  อาจจะต้องถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นเป็นล าดับ 

(2)  กฎหมายว่าด้วยการวางโทษที่ไม่ก าหนดแน่นอน (Indeterminate sentence statute)  
ในกฎหมายอาญาของประเทศต่างๆ โดยทั่วไปจะมีการก าหนดโทษขั้นสูงที่จะลงได้แก่ผู้กระท า
ความผิดไว้  และในบางความผิดก็จะก าหนดไว้ทั้งโทษขั้นสูงและขั้นต่ า  เช่น  ในมาตรา  334  แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี”  
และมาตรา 340 บัญญัติว่า “ผู้ใดปล้นทรัพย์ของผู้อ่ืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี”  
เมื่อศาลพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิดก็จะก าหนดโทษจ าเลยลงไปทีเดียวว่าจะต้องถูกลงโทษ
เท่าใด  เช่น  ให้จ าคุกไว้มีก าหนด 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี  เป็นต้น  ทั้งนี้แล้วแต่ศาลจะใช้ดุลพินิจว่าจ าเลย
ควรจะได้รับโทษเท่าใด  แต่จะต้องไม่เกินก าหนดโทษขั้นสูงที่กฎหมายก าหนดไว้  และถ้ากฎหมาย
ก าหนดโทษขั้นต่ าไว้ด้วย  โทษที่ศาลลงก็จะต้องไม่ต่ ากว่าโทษขั้นต่ าน้ัน 

อนึ่ง  การลงโทษตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นบางอย่างก็มักจะมุ่งไปในทางข่มขู่
มากกว่ามุ่งไปในทางตัดโอกาสอย่างแท้จริง  เช่น  โทษประหารชีวิตก็ตั้งไว้ให้พอเหมาะกับความ
รุนแรงของการกระท าความผิด  เช่น  เร่ืองฆ่าคนตายเพื่อข่มขู่ไม่ให้คนกล้ากระท าความผิดเช่นนั้น
ไม่ได้ตั้งไว้โดยประสงค์จะตัดผู้กระท าความผิดไม่ให้มีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีกโดยแท้จริง
หรือการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท าความผิดหลายคร้ังไม่เข็ดหลาบ  ก็ดูจะมุ่งไปในทางขู่ไว้ว่าถ้าท าผิดขึ้น 
อีกจะถูกควบคุมตัวไว้นาน  การที่ได้ผลเป็นการท าให้ผู้นั้นไม่มีโอกาสกระท าความผิดไปอีกนาน   
ดูจะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น 
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       2.3.4  การลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูจิตใจผู้กระท าความผิด  (Rehabilitation) 
การลงโทษเพื่อการแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูจิตใจผู้กระท าความผิดนี้  เป็นการลงโทษ

เพื่อวัตถุประสงค์ในอนาคต  มีลักษณะคล้ายกับการลงโทษเพื่อการข่มขู่แต่มีความแตกต่างกัน       
การลงโทษเพื่อการแก้ไขปรับปรุงนั้นส่งผลเป็นการเฉพาะตัวแก่ผู้กระท าความผิดเท่านั้น  กล่าวคือ  
เมื่อผู้กระท าความผิดได้รับโทษแล้วจะเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับตัวเป็นคนดี  เพื่อเข้าสู่สังคมได้  
อีกครั้งโดยไม่เกิดปมด้อยว่าตนได้เคยกระท าความผิดและได้รับโทษ 

การลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูจิตใจผู้กระท าความผิดตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว่าผู้กระท าความผิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้การบ าบัดดูแลที่ เหมาะสมนักอาชญาวิทยา
ในสมัยแรกๆ จะกล่าวถึงการส านึกบาปและเน้นถึงการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทางศาสนาเป็น
พื้นฐานเบื้องต้น  การที่อาชญากรจะต้องถูกเก็บตัวอยู่ในสถานที่จองจ าอย่างโดดเดี่ยว  ดังนั้น  พวก
เขาจึงไม่สามารถที่จะถูกชักจูงโดยผู้อ่ืน  และมีเวลาเข้ารับการรักษาแก้ไขฟื้นฟูในสิ่งที่ได้กระท า     
ลงไป  วิธีการสมัยใหม่จะมีการจัดโปรแกรมการรักษา  และมีเวลาเข้ารับการรักษาแก้ไขฟื้นฟูใน   
สิ่งที่ได้กระท าลงไป  วิธีการสมัยใหม่จะมีการจัดโปรแกรมการรักษา  การอบรมภายในจิตใจควบคู่
ไปกับโครงการกลับตัวกลับใจที่จัดขึ้นส าหรับเยาวชนและผู้อื่นที่ไม่จ าต้องได้รับโทษจ าคุกระยะสั้น 

พื้นฐานของแนวความคิดของการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด คือ การที่
บุคคลกระท าความผิดเกิดขึ้นจากการที่จิตใจของผู้นั้นเห็นว่าสิ่ งที่เขากระท าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึง
กระท าลงไปโดยไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นการฝ่าฝืนปทัสถานของสังคม  เหตุที่ท าให้เขามีทัศนคติ  
ที่ผิดเช่นนี้  เนื่องจากสภาพแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพจิตใจของเขาเองมีความเห็นที่ผิดไป  ดังนั้น  
หากผู้กระท าความผิดได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาจิตใจให้มีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องตรงกับ
ปทัสถานของสังคม  ก็จะท าให้ผู้นั้นหลีกเลี่ยงไม่กระท าความผิดอีกต่อไป 

วิธีการลงโทษที่ท าให้เกิดผลดีเป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูจิตใจผู้กระท าความผิด
อาจกระท าได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับลักษณะและพื้นฐานทางจิตใจของผู้กระท าความผิด  การลงโทษ
ตามความมุ่งหมายนี้จึงมีลักษณะเป็นการแก้ไขผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล (Individualization)  
และมุ่งเน้นที่การบ าบัดรักษา (Treatment) แทนการลงโทษเพื่อให้ได้รับการเจ็บปวดทรมาน  
(Punishment) 

การลงโทษผู้กระท าความผิดโดยวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปรับปรุงหรือฟื้นฟูจิตใจ
ผู้กระท าความผิดมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและเฉพาะเป็นรายไป  เพราะสาเหตุ    
ของการที่บุคคลกระท าความผิดแม้ว่าจะเป็นการกระท าความผิดฐานเดียวกัน  แต่อาจมีสาเหตุที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมของผู้นั้น ด้วยเหตุนี้  จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัย
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การบ าบัดแก้ไขเฉพาะราย  โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านสังคม  จิตวิทยา  และทัณฑวิทยา  และต้องใช้
เวลาตลอดจนงบประมาณที่เหมาะสม   

เดิมกฎหมายอาญาส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์หลักไปในทางแก้แค้นและข่มขู่ไม่ให้
บุคคลกระท าความผิด  การลงโทษในระยะแรกจึงเป็นการลงโทษที่รุนแรง  เด็ดขาด  ทารุณกรรม    
ขัดต่อหลักมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อตัวผู้กระท าความผิดให้สาสมกับความผิดที่ผู้กระท า
ความผิดได้กระท าลงไป  ซึ่งจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ในการลงโทษจะเน้นหนักไปทางการลงโทษ
เพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทน  และการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่เป็นส าคัญ  ในสมัยต่อมา  การลงโทษ
เพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักทฤษฎีทั่วไป  เนื่องจากต่างมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย
และไร้มนุษยธรรม  เป็นแนวความคิดที่มิได้ค านึงถึงประโยชน์ในอนาคตในด้านการป้องกันการ
กระท าความผิดขึ้นอีก  รวมถึงไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสกลับตนเป็นคนดี  การใช้
ความรุนแรงแต่อย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ผู้นั้นกลายเป็นผู้กระท าความผิดเป็นการ
ลงโทษที่ไม่บังเกิดผลดีต่อสังคม  หลักของการแก้แค้นทดแทนและการข่มขู่จึงไม่สามารถท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาอย่างแท้จริง  ท าให้แนวความคิดในการลงโทษเร่ิม
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงผู้ กระท าความผิดเป็นการป้องกัน
สังคมแทน  ในขณะเดียวกันผู้กระท าความผิดก็สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้  เช่น  การให้ผู้กระท า
ความผิดท าบริการสาธารณะ  หรือบ าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการลงโทษในแต่ละทฤษฎีมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง  แต่ละทฤษฎีไม่
สามารถที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ทางสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ของแต่ละยุคสมัย
ได้ทั้งหมด  จึงท าให้แต่ละประเทศไม่มีการใช้ทฤษฎีใดทฤษฏีหนึ่งเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษที่เด็ดขาดตายตัว  แต่จะมีการใช้ทฤษฎีร่วมกันหรือโดยเน้นหนักไปทางทฤษฏีการลงโทษ
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะเป็นไปตามสภาพการณ์และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 
 
2.4  ปรัชญาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรม 

ปรัชญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในปัจจุบันได้รับอิทธิพล
จากแนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาสังคม 3 ส านัก คือ ส านกัดั้งเดิมหรือส านักคลาสสิค  (Classic 
School), ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม (Neo-Classic School of Criminology) และส านักปฏิฐานนิยม  
(Positive School)  ซึ่งมีแนวคิดดังนี้37 

                                         
37  มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2548).  บทบาทของผู้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย  

ศึกษาเปรียบเทียบกบักรณขีองประเทศฝรั่งเศส.  หน้า  25.  
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       2.4.1  ส านักดั้งเดิมหรือส านักคลาสสิค  (Classic  School)  
เป็นส านักความคิดที่ถือก าเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 เพื่อต่อต้านกับความป่าเถื่อนและ

ความไม่แน่นอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น  โดยส านักนี้ได้เสนอแนวความคิดใน
การปฏิรูปกฎหมายการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระท าผิดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
ซึ่งผู้น าของส านักนี้  คือ  ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Baccaria) ชาวอิตาลี และเจเรมี่ แบนแทม (Jeremy 
Bentham)  ชาวอังกฤษ โดยทั้งสองท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการลงโทษอย่างเที่ยงธรรมและ
เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย  ทั้งนี้เบ็คคาเรียกล่าวว่า 

“บุคคลทุกคนมีสิทธิเทียมกันภายใต้กฎหมาย  ดังนั้น  ไม่ว่าผู้ใดกระท าความผิดใน
ลักษณะเดียวกัน  จะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน  นอกจากนั้น  เพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับทราบว่า
พฤติกรรมประเภทใดเป็นความผิด  และบทลงโทษ  ตัวบทกฎหมายจ าเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ชัดเจน  เพียงพอที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้” 

ส านักคลาสสิค  มีแนวความคิดที่เชื่อว่า  บุคคลจะเลือกประพฤติปฏิบัติอย่างใดโดย
เจตจ านงอิสระ  (Free will)  ภายใต้ความพอใจ  หรือความเจ็บปวดที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า  และการ
จะยับยั้งบุคคลมิให้กระท าผิดได้นั้น  จะต้องก าหนดบทลงโทษให้หนักพอเพียงที่จะระงับความ
พอใจจากการกระท าความผิด  การลงโทษควรก าหนดในแต่ละความผิดบุคคลทุกคนมีความเท่า
เทียมกัน  การลงโทษจึงต้องกระท าอย่างเดียวกันโดยไม่ต้องค านึงถึง  อายุ  เพศ  สภาพของร่างกาย  
หรือชนชั้น  ดังนั้นการด าเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาใน
ระยะแรก  จึงยังไม่ได้แยกออกจากการด าเนินคดีส าหรับจ าเลยที่เป็นผู้ใหญ่ 

แนวความคิดนี้มีข้อบกพร่องอย่างมาก  เนื่องจากได้ละเลยปัญหาส าคัญของผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  คนปัญญาอ่อน  และวิกลจริตโดยสิ้นเชิง 38  ส านักนี้ได้เสนอให้ใช้
วิธีการลงโทษเป็นเคร่ืองมือในการข่มขู่ยับยั้งการกระท าความผิดและเป็นการป้องกันอาชญากรรม  
โดยมีความเห็นว่ามนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผลและสามารถเลือกได้ว่า  การกระท าเช่นไร
ถูก  การกระท าเช่นไรเป็นสิ่งที่ผิด  ดังนั้น  การที่มนุษย์จะมีพฤติกรรมเช่นใดนั้น  เขาจะค านึงถึง
ประโยชน์หรือผลร้ายที่เขาจะได้รับจากการกระท าของเขา  ฉะนั้นกฎหมายจะมีผลในการข่มขู่  
ยับยั้งการกระท าผิดของบุคคลก็ต่อเมื่อกฎหมายได้ให้ผลร้ายแก่ผู้กระท าความผิดมากกว่าผลดี     
หรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับ  ดังนั้น  การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความแน่นอนและรวดเร็ว  และ
สามารถลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายได้ทุกครั้ง  หรือท าให้โอกาสที่จะถูกลงโทษมีมากกว่าโอกาสที่
จะหลุดรอดไปได้  ทั้งนี้  เพื่อท าให้เกิดความเกรงกลัวจากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวความคิด

                                         
38  ประธาน  วัฒนวาณิชย์ ค (2526).  กระบวนการยุตธิรรมส าหรับเดก็และเยาวชน.  หน้า  22.  
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นี้  เน้นที่การลงโทษต่อผู้กระท าความผิดทุกรายด้วยวิธีการที่รวดเร็วและแน่นอน  เพื่อเป็นการข่มขู่
และยับยั้งการกระท าความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกซึ่งเท่ากับเป็นการป้องกันอาชญากรรมไปในตัวด้วย     

 
       2.4.2  ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม  (Neo-Classic  School  of  Criminology)39  

ส านักนี้ถือก าเนิดในราวต้นศตวรรษที่  19  ซึ่งขณะนั้นแนวความคิดของเบ็คคาเรีย
ได้รับการยกย่องยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งยุโรปอยู่นั้นเอง  ก็มีนักคิดนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องหลายท่านที่สนใจศึกษาแนวคิดดังกล่าวของเบ็คคาเรีย  ได้แก่  Rossi,  Garrand  และ  Joly  
เป็นต้น  แนวความคิดของเบ็คคาเรียแม้จะดีโดยส่วนรวมทั่วไป  แต่มีจุดอ่อนในรายละเอียดในการ
น ามาประยุกต์ใช้หลายอย่างกล่าวคือ  แนวคิดความคิดของส านักดั้งเดิมหรือส านักคลาสสิคมุ่งสนใจ
ไปที่การประกอบอาชญากรรม  หรือพฤติกรรมของอาชญากร  โดยมองข้ามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความแตกต่างเกี่ยวกับสถานการณ์แห่งคดี  ได้แก่มูลเหตุจูงใจในการกระท าผิด  การ
ก าหนดใช้หลักเจตจ านงอิสระ  (Free Will)  อย่างเคร่งครัด  ตายตัว  ไม่มีข้อยกเว้นได้ก่อให้เกิด
ความไม่เหมาะสมในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นเด็ก  เยาวชน  คนชรา  คนวิกลจริต  หรือคนปัญญาอ่อน  
ซึ่งบุคคลดังกล่าวควรจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงบ้าง  แนวความคิดของส านักดั้งเดิมหรือ
ส านักคลาสสิคก าหนดโทษผู้กระท าผิดไว้เป็นเกณฑ์เดียวกัน  ผู้กระท าผิดทุกคนจะได้รับโทษเท่า
เทียมกันหมด  แต่ในทางปฏิบัตินั้น  ผู้กระท าผิดมีหลายประเภท  คือ  ผู้กระท าผิดคร้ังแรก  และ
ผู้กระท าผิดซ้ า  ซึ่งตามเกณฑ์ของเบ็คคาเรีย  ผู้กระท าผิดคร้ังแรกก็ต้องได้รับโทษเท่ากับผู้กระท าผิด
ซ้ าจึงเป็นการไม่เหมาะสม 

นักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิมได้น าข้อบกพร่องของส านักดั้งเดิมหรือส านักคลาสสิค
ดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุง  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงในการปฏิบัติ  โดยส านักกึ่ง
ดั้งเดิมได้เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์  คือ  เสนอให้มีการน าพฤติการณ์แห่งคดี  มาใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย  อันเป็นผลท าให้กระบวนการยุติธรรม  โดยเฉพาะศาลได้เร่ิม
หันมาสนใจต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมสิ่งแวดล้อม
ของผู้กระท าผิด  ให้มีการน าประวัติภูมิหลังของผู้กระท าผิดมาประกอบการพิจารณาด้วย  โดยไม่
จ ากัดการพิจารณาเพียงเฉพาะพฤติกรรมขณะประกอบอาชญากรรมเท่านั้น  และให้มีการยอมรับฟัง
ค าให้การของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะคดี  เพื่อประกอบการ
พิจารณาคดี  ได้แก่  แพทย์  จิตแพทย์  จิตเวช  นิติเวช  เป็นต้น  อีกทั้งได้พยายามกระตุ้นและเสนอ
แนวทางปฏิบัติแก่ขบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลให้เร่ิมหันมาสนใจบุคคลบางประเภทที่อาจมี

                                         
39  ประเทือง  ธนิยผล ข (2544).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  หน้า  54 - 55.  
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ความรับผิดทางอาญาแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไปเพราะบุคคลบางประเภทดังกล่าวนั้น  ไม่สามารถ
มีเจตจ านงอิสระ  (Free Will)  ในการกระท าได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  ดังนั้น  กฎหมายจึงควรให้
การปราณีและผ่อนปรนในการลงโทษ บุคคลบางประเภทดังกล่าว ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนชรามากๆ 
คนปัญญาอ่อน  เป็นต้น 

กล่าวคือ  แนวคิดของส านักกึ่งดั้งเดิมนั้น  ได้เสนอให้มีการน าสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชญากรรมและเหตุอันควรแก่การปราณีลดหย่อนผ่อนโทษของอาชญากรมา
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี  แนวคิดนี้มีความส าคัญและก่อให้เกิดการผลักดันการแก้ไข
กฎหมายอาญาให้ก าหนดข้อยกเว้น  และวิธีพิจารณาคดีของศาลในปัจจุบัน  
 
       2.4.3  ส านักปฏิฐานนิยม  (Positive  School)40  

ส านักนี้ถือก าเนิดขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยได้รับอิทธิพลของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือหลักเหตุผลและปรัชญาในศตวรรษที่  18 ส านักนี้น าโดยนัก
อาชญาวิทยาชาวอิตาลี 3 ท่าน คือ ซีซาร์ ลอมโบรโซ  (Casre Lombroso) ราฟเฟลโล  กาโรฟาโล  
(Raffaelo  Farofaro) และเอ็นริโก เฟอร์ร่ี  (Enrico Ferri)  ทั้งสามท่านได้เสนอแนวความคิดโดยใช้
หลักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิด  และวางหลักว่าการบังคับใช้
กฎหมายจะต้องค านึงถึงสาเหตุและพื้นเพดั้งเดิมของผู้กระท าเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  เนื่องจากแนวคิดของ
ส านักนี้เชื่อว่าการที่คนจะกระท าผิดได้นั้นเกิดจากการที่เขาถูกกดดันหรือบีบคั้นจากแรงกดดัน
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสภาพสังคม  เช่น  เกิดจากความบกพร่องทางกรรมพันธุ์หรือกายภาพ  
หรือเกิดจากความยากจนหรือหมดโอกาสในสังคม  เกิดจากความกดดันในจิตใจ  ซึ่งท าให้เขาไม่มี
โอกาสใช้เหตุผลพิจารณาถึงผลดีผลเสียก่อนที่จะกระท าผิด  ส านักนี้จึงหันมาศึกษาเกี่ยวกับตัว
อาชญากรมากกว่าศึกษาตัวบทกฎหมาย 

การที่ส านักนี้หันไปศึกษาตัวอาชญากร  เพราะถือกันว่ากฎหมายและรัฐเป็นสิ่งที่
สมบูรณ์อยู่แล้วและสิ่งที่ผิดปกติอยู่ที่ตัวผู้กระท าผิดหรือผู้ที่ละเมิดกฎหมาย  ซึ่งจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาว่าท าไมจึงกระท าผิด  มีอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  ทั้งนี้ก็เพื่ออบรมแก้ไขให้ปรับตัวเข้า
กับสังคมหรือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งผลจากแนวความคิดนี้ก็คือ  มีการหันมาใช้
กฎหมายในลักษณะที่มีการผ่อนปรนต่อผู้กระท าความผิดเป็นรายๆ ไป โดยค านึงถึงสาเหตุที่ท าให้
ผู้กระท าความผิด  “ผิดปกติ”  หรือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎเกณฑ์ของสังคม  เพื่อมุ่งแก้ไขหรือ
ปรับปรุงสิ่งที่  “ผิดปกติ”  ให้กลับเป็น  “ปกติ”  ดังนั้น  การลงโทษผู้กระท าความผิดจึงไม่ได้มุ่งใน

                                         
40  มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า  26 - 27.  
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ด้านข่มขู่ให้เข็ดหลาบ  แต่พุงเป้าไปที่อบรมแก้ไขให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสปรับตัวและแก้ไข
พฤติกรรม  เพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมได้ต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิดทั้งสามแนวคิดนี้แล้ว  และเมื่อน ามาเปรียบเทียบถึงปรัชญาของ  
ทั้งสามส านัก  จะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดที่ขัดแย้งและตรงข้ามกันในเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติและ
พฤติกรรมของมนุษย์  แต่อย่างไรก็ตาม  แนวความคิดของส านักทั้งสามได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอิทธิพลของทั้งสามส านัก
แนวคิดนี้ได้แทรกซึมอยู่ในลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม   
ไม่มากก็น้อย  อาทิเช่น  อิทธิพลของส านักดั้งเดิม  ซึ่งเน้นการข่มขู่ยับยั้ง  มักจะแฝงอยู่ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อัยการ  ผู้พิพากษาและราชทัณฑ์  ในขณะที่อิทธิพลของส านักกึ่งดั้งเดิมและ
ส านักปฏิฐานนิยม  ซึ่งเน้นการอบรมแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดจะเข้าไปมีบทบาทใน
การท างานของพนักงานคุมประพฤติของศาล  ศาลคดีเด็กและเยาวชน  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน  เป็นต้น 
 

      2.4.4   แนวคิดการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
แนวคิด  Parens  Patriae  ซึ่งมาจากภาษาลาตินที่มีความหมายตามตัวอักษรว่า  “รัฐเป็น

บิดาของเด็ก”41  (The state is the father)  เกิดกลางศตวรรษที่  12  ในประเทศอังกฤษ  ตามแนวคิดนี้
พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นหน่วยเดียวกับรัฐ  ดังนั้น  กษัตริย์หรือรัฐจึงเป็นบิดาของ
ประเทศและเป็นบิดาของเด็กทุกคนภายในรัฐ  ด้วยแนวคิดดังกล่าวกษัตริย์หรือรัฐ  จึงต้ อง
รับผิดชอบในการดูแลเด็กทุกคนรวมถึงเด็กกระท าความผิดทุกคน  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบิดา
มารดามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดู  ปกป้องคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการกระท าของเด็ก
อายุต่ ากว่าเจ็ดปี  โดยสร้างวินัยแก่เด็กแต่ในกรณีเด็กอายุเกินกว่าเจ็ดปี  การรับผิดชอบต่อการกระท า
ของเด็กได้ เปลี่ ยนจากบิดามารดามา เป็น เด็กต้อง รับผิด ชอบการกระท าของตนต่อ รัฐ  
(Accountability to state)  โดยมีศาลเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์รับผิดชอบในการพิทักษ์  และ
รับผิดชอบในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดโดยเฉพาะแยกต่างหากจาก
ผู้ใหญ่กระท าผิด  ซึ่งเป็นจุดก าเนิดกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก (Juvenile justice) แยกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช้กับผู้ใหญ่กระท าผิด  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กกระท าผิดไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายท านองเดียวกับผู้ใหญ่กระท าความผิดด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนจึงไม่มีสิทธิที่จะถูก

                                         
41  วัชรินทร์  ปจัเจกวิญญูสกลุ.  (2549).  ศาลเยาวชนและครอบครัวในการสนองตอบ: การคุ้มครองสิทธิ

เด็กกระท าผดิ (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่องบทบาทศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ
ของเด็กและเยาวชน).  หน้า  4 – 5.  
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พิจารณาคดีในศาลอาญาได้  จึงได้วางหลักความสัมพันธ์สามประสาน  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับบิดามารดา และรัฐ ภายใต้แนวคิด (Parens Patriae)42 ถือว่าบิดามารดาเป็นตัวแทนของ   
สังคมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Child rearing) ส่วนรัฐมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยชอบจากความ
เจริญเติบโตของเด็ก  จึงได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดกษัตริย์หรือรัฐเป็นบิดาของเด็ก  ได้สร้างหลักรัฐ
มอบหมายหรือไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับเด็ก  กษัตริย์หรือรัฐโดยศาลจึงมี
สิทธิที่จะใช้อ านาจแทรกแซงหรือจ ากัดสิทธิของบิดามารดาที่มีต่อเด็กได้  ถ้าความปรากฏว่ าบิดา
มารดาไม่รับผิดชอบต่อเด็ก (Non – responsibility) หรือกระท าผิดหน้าที่ต่อเด็ก (Abuse of duty)   

แนวคิดกษัตริย์หรือรัฐเป็นบิดาของเด็ก (Parens Patriae) ดังกล่าวมีอิทธิต่อการปฏิบัติ
ต่อเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกายังผลให้เกิดการเคลื่อนไหวในการพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กในเวลาต่อมา  เช่น  เกิดกระบวนการพิทักษ์เด็ก  การจัดตั้งเป็นบ้านพักฉุกเฉินให้เด็ก  และ
โรงเรียนฝึกอบรมเด็ก  เป็นต้น  กล่าวได้ว่าศาลคดีเด็กถือก าเนิดจากแนวคิดปรัชญาพระมหากษัตริย์
ในการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทุกคนภายในรัฐ  ซึ่งประเทศไทยได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน  พ.ศ. 2495 โดยเมื่อพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชนกระท าผิดจะมุ่งเน้นในเชิงคุ้มครองสิทธิและแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแยก
ต่างหากจากการพิจารณาคดีอาญาที่ผู้ใหญ่กระท าความผิด  และในศตวรรษที่ 19 ยังมีปรากฎในศาล
คดีเด็กทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีอิทธิพลจากแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และ
สิทธิเด็กมากระทบในช่วง 3 หรือ 4 ทศวรรษที่ผ่านมาแต่แนวคิดปรัชญา  ยังมั่งคงปรากฎหลักฐาน
ให้เห็นจากกรณีผู้พิพากษาศาลคดีเด็กได้ก าหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูเด็กกระท าผิดหลากหลายวิธี
อย่างกว้างขวาง เช่น การว่ากล่าวว่าตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน (Verbal warning/reprimand) การ
ควบคุมความประพฤติ (Probation) การให้เด็กชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย (Financial restitution to 
victim) การท างานบริการสังคม (Performing community service) ให้รับการบ าบัดเป็นรายบุคคลหรือ
เข้ากลุ่มบ าบัด (Special educational program) เป็นต้น การใช้มาตรการจ ากัดอิสรภาพให้อยู่ใน 
สถานฝึกอบรมก าหนดให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น    

แนวคิดปรัชญาศาลคดีเด็กเป็นบิดาเด็ก (Parens Patriae) ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางแล้วว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กนั้น  ในแทบทุกสังคมจะมองว่า
เด็กเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่าย  ไร้เดียงสา43   เป็นผู้ที่ต้องการได้รับการอบรมเลี้ยงดู  ต้องการให้

                                         
42 Gennaro F. Vito and Deborah G. Wilson. (1995).  The American Juvenile Justice System.  p. 16 -

17.  อ้างถึงใน  มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2548).  บทบาทของผู้พพิากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย  
ศึกษาเปรียบเทียบกบักรณขีองประเทศฝรั่งเศส.  หน้า  13.    

43  แหล่งเดิม.  หน้า  6 – 7. 
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มีผู้ที่คอยให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินชีวิต  ต้องการความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง  และ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  จนกว่าเด็กนั้นจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่  แนวคิด
ดังกล่าวน าไปสู่กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  ที่มีทัศนะคติการมองเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดว่าจะต้องมองที่ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนตามแต่กรณีไป  โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ว่าการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางอาญานั้น  ก็เนื่องมาจากเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้นอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระท าของบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติต่อเด็ก
อย่างไม่เหมาะสมหรือแก้ไขปรับปรุงเด็กไม่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและเยาวชนก็เป็นได้  
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่แสดงออกมาจึงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์  หรือเคร่ืองหมายที่บ่ง
บอกให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ท าให้รัฐจ าต้องเข้าไปแทรกแซงอ านาจการปกครองเด็กของบิดามารดา  
เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนก่อนที่เด็กและเยาวชนจะได้รับผลร้ายแรงมากขึ้นติดตามมา  
การแสดงบทบาทดังกล่าวนี้รัฐจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับเป็นอันดับแรก  
กล่าวคือรัฐจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าแทรกแซงเพื่อการอบรมเลี้ยงดูและปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟู
เด็กมากกว่าที่จะลงโทษเด็กเพื่อที่จะได้ท าให้เด็กสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 

การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนย่อมเป็นไปเพื่อป้องปรามเด็กและเยาวชนไม่ให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนไม่ดี  เป็นภัยต่อสังคม  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  หลักการส าคัญของการด าเนินคดี
อาญาเด็กและเยาวชน  ก็คือ  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีทั้งภายในและภายนอก  ภายใน  ก็
คือ  เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  ส่วนภายนอก  ก็คือ  การกระท าของเด็ก
และเยาวชนที่แสดงออกมาได้รับการยกย่องหรือสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป  เพราะฉะนั้น  
ครอบครัวโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวช่วยหล่อหลอมหรือ
ขัดเกลาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่ดี  การมุ่งเน้นที่การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดอาญามากกว่าการลงโทษจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง   

การด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนมาจากแนวคิดดังต่อไปนี้ 
1)  การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนนั้น  จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  

(The best interest of the child)  เป็นหลักไม่ว่าเด็กจะต้องการหรือไม่  หรือแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ค านึงถึง
เลยก็ตามซึ่งประโยชน์สูงสุดของเด็ก  หมายถึง  สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีพึงได้  ในฐาน
ที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่โดยสามัญส านึกของวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์   
ของเด็ก  ดังนั้น  ในการตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายก าหนดบทลงโทษแก่เด็กหรือกฎหมาย
ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
และเยาวชนเป็นส าคัญ  โดยมีจุดเน้นที่การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  มิใช่คุ้มครองสวัสดิภาพของ
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สังคมโดยมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นตัวท าลายสวัสดิภาพของสังคม44  การออกกฎหมายอย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกันหรือส่งเสริมให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สิ่งส าคัญก็คือ  การท า
อย่างไรให้เด็กและเยาวชนได้รับการปฏิบัติโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนโดย
สถาบันต่างๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  รวมถึงการพิจารณาตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ใน
การกระท าการทั้งปวงที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กและเยาวชนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเสมอไป 

2)  การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนนั้นจะมุ่งหาสาเหตุที่ก่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความประพฤติที่เบี่ยงเบน  เสี่ยงต่อการกระท าความผิด  และกระท าความผิดมากกว่าที่จะพิจารณาการ
กระท าของเด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่  และเด็กและเยาวชนนั้นมีเจตนาอย่างไร 

3)  การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนมุ่งใช้มาตรการกักกันและอบรมเพื่อเป็นการ
สงเคราะห์  แก้ไข  ฟื้นฟู  ดูแล  ให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี  มากกว่าที่จะใช้มาตรการ
ลงโทษและควบคุมให้อยู่ในวินัยเช่นเดียวกับการด าเนินคดีแก่ผู้ใหญ่ 

4)  เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีที่ถูกกล่าวหาและการ
พิจารณาคด ี

 

       2.4.5  เป้าหมายของการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน  เมื่อได้พิจารณาพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  แล้ว  เป้าหมายของการ
ด าเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน  จะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป  กล่าวคือ  การด าเนิน
คดีอาญาเด็กและเยาวชน  จะเป็นกรณีที่มุ่งแก่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา เป็นเร่ืองของ
สถานภาพส่วนตัวของเด็กและเยาวชน  มุ่งที่จะให้การอบรมสั่งสอน  ให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนทั้งในด้านส่วนตัวและด้านสังคมทั่วไป  เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก  มิได้มุ่งหวังที่การลงโทษ  แม้ถึงว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม  
ดังนั้น  การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน  จึงมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูตัวเด็กและเยาวชน45 

แนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูตัวเด็กและเยาวชน  จะแสดงให้เห็นจาก
โครงสร้างขององค์กรต่างๆ ในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน  ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

                                         
44  วัชรินทร์  ปจัเจกวิญญูสกุล.  (2537).  “มาตรฐานการปฏบิัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก.”  ดุลพาห,  5,  41.  หน้า  19.  
45  คณิต  ณ  นคร ก (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หน้า  587.  
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ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  มาตราต่างๆ ตั้งแต่
คุณสมบัติของผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  พนักงานอัยการ  ที่ปรึกษากฎหมาย  ดังนี้46 

1)  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย  และมีความประพฤติ
เหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน  และจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ       
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว  ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวที่ประกอบเป็น
องค์คณะอย่างน้อยต้องเป็นสตรีหนึ่งคน  โดยคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  จะต้องเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีบุตรมาแล้ว  หรือเคยท างานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์  หรือ
อบรมเด็กมาแล้วกับทั้งต้องมีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสม  แก่การพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว   

2)  พนักงานอัยการที่มีหน้าที่ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนกฎหมายบัญญัติให้อัยการสูงสุด
แต่งตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น  เพื่อมีหน้าที่ด าเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็ก
หรือเยาวชน  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดที่จะต้องฟ้องยังศาลเยาวชนและครอบครัว  
และแม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติพนักงานอัยการเหมือนกับผู้พิพากษา  แต่การที่กฎหมาย
ก าหนดให้อัยการสูงสุดด าเนินการเช่นนั้น แสดงว่ากฎหมายประสงค์ที่จะให้อัยการสูงสุดเลือกสรร
พนักงานอัยการให้เหมาะสมกับลักษณะคดี  กล่าวคือมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษานั่นเอง 

3)  ที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายจะต้อง
กระท าโดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ในคดีอาญาเด็กและเยาวชน  
ผู้อ านวยการสถานพินิจ  จะมีบทบาทส าคัญยิ่งในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และในส่วนที่เกี่ยวกับ
พนักงานสอบสวน กฎหมายเร่งรัดให้ด าเนินคด ีและมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยการจ ากัดอ านาจ
พนักงานสอบสวนบางอย่างให้น้อยลง   

ทั้งนี้  ในการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชน  จะต้องใช้ห้องธรรมดา  จะต้องกระท า
โดยลับ  การพิจารณาอาจพิจารณาลับหลังจ าเลยได้  การรับฟังรายงานของสถานพินิจ  รายงานของ
พนักงานคุมประพฤติ  ของแพทย์หรือของโรงเรียน  การพูดจากับจ าเลยโดยเฉพาะการเรียกบิดา
มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน  อาศัยอยู่ด้วยมาสอบถามข้อเท็จจริง   เมื่อพิจารณา
ถึงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553  จะเห็นว่ากฎหมายที่บัญญัติขึ้นมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน  โดยเน้นการบ าบัด  แก้ไข  ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมากกว่าการลงโทษ  
เพราะการลงโทษถือว่าเป็นการท าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   

                                         
46  แหล่งเดิม.  หน้า  588.  
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2.5  มาตรการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
       2.5.1  ปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวา ค.ศ. 1924 

ได้ก าหนดหลักการพื้นฐานส าหรับสวัสดิภาพและการคุ้มครองเด็ก  เช่น  เด็กจะต้อง
ได้รับการพัฒนาตามสภาวะปกติทั้งร่างกาย  และจิตใจ  เด็กที่หิวจะต้องได้รับอาหาร  เด็กที่ ป่วย
จะต้องได้รับการบ าบัดรักษาหรือเด็กก าพร้าจะต้องมีที่อยู่อาศัยและได้รับความช่วยเหลือ  เห็นได้ว่า
หลักการพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของเด็กตามสภาวะปกติเท่านั้น  
แต่ปฏิญญาดังกล่าวถือเพียงว่าเด็กเป็นเป้าหมายที่ต้องได้รับการเอาใจใส่หาใช่มีสิทธิในตนเองแต่
อย่างใด47  โดยเนื้อหาของปฏิญญาก็มิได้กล่าวถึงความต้องการของเด็กไว้เป็นพิเศษ  และการ
คุ้มครองเด็กตามปฏิญญานี้เห็นว่าเด็กเป็นบุคคลที่ต้องถูกคุ้มครอง  มิใช่บุคคลผู้ทรงสิทธิโดยตัวเด็ก
เอง  อย่างไรก็ตามปฏิญญานี้มีความส าคัญมากเพราะถือได้ว่าเป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรก
ที่ได้รับรองสิทธิเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 
       2.5.2  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989  (Convention  on  the  Rights  of  
the  Child)   

เนื่องจากปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวาเป็นเพียงค าประกาศหลักการโดยทั่วไปที่บรรดา
ประเทศต่างๆ ยอมรับ  แต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตาม  ดังนั้น  สหประชาชาติ
โดยเฉพาะองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF: United Nations Children’s Fund)  
ได้เพียรพยายามร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  ขึ้น  เพื่อให้
มีผลบังคับอย่างจริงจังแก่รัฐที่ให้การรับรอง  อนุสัญญาดังกล่าวร่างเสร็จในปี ค.ศ. 1989 โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่  2  กันยายน  ค.ศ. 1990 อนุสัญญาสิทธิเด็กนี้  จัดได้ว่าเป็นลักษณะของสนธิสัญญา
แบบพหุภาคี  กล่าวคือ  เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เปิดกว้างให้ทุกๆ รัฐสามารถเข้าเป็นภาคีใน
อนุสัญญาได้ไม่ว่ารัฐนั้นจะมาจากภูมิภาคใดและไม่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือระบอบการ
ปกครองที่แตกต่างกัน  จึงถือได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้
ความคุ้มครองและส่งเสริมชีวิตและการพัฒนาขั้นพื้นฐานของเด็กอย่างแท้จริงและเป็นการก าหนด
มาตรฐานสากลทางกฎหมายที่นานาประเทศได้ร่วมตกลงกันเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมเด็ก  ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาเมื่อวันที่  27  มีนาคม ค.ศ. 1992  และมีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อวันที่  26  เมษายน  ค.ศ.  1992 

                                         
47  Malfrid  Grude  Flekkoy.  (1991).  A  Voice  for  Children.  p.  213.  อ้างถึงใน  วิชา  มหาคุณ ก 

(2539).  ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล.  หน้า  17. 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการส าคัญสองประการคือ48 
1)  สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เร่ืองที่รัฐหรือใครให้กับเด็ก  แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติด

ตัวมาตั้งแต่เกิด  ซึ่งอนุสัญญาใช้ค าว่า  “สิทธิติดตัว”  (Ingerent  rights)  ดังนั้น  เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่
ไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจ ากัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 

2)  ในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กจะต้องค านึงถึงสิทธิเด็กและที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก  (The  best  interest  of  the  child)  เป็นข้อพิจารณาในการ
ด าเนินการ 

เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่าสิบแปดปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับแก่เด็ก  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น  มีบัญญัติไว้ดังน้ี 

ข้อ  37  รัฐภาคีประกันว่า49 
1) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ  หรือลงโทษที่โหดร้ายไร้

มนุษยธรรมหรือต่ าช้า จะไม่มีการลงโทษ ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับการ
ปล่อยตัว ส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ป ี 

2)  จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ  การ
จับกุมกักขังหรือจ าคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น  และให้
มีระยะเวลาสั้นที่สุดอย่างเหมาะสม 

3)  เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยความ
เคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดของมนุษย์  และในลักษณะที่ค านึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่  เว้นแต่จะ
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น  และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการ
ติดต่อกับครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบและการเยี่ยมเยียน  เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ 

4)  เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทาง
อ่ืนที่เหมาะสมโดยพลัน  ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพ
ของเขาต่อศาลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนที่เป็นอิสระและเป็นกลาง  ที่จะได้รับค าวินิจฉัยโดยพลัน
ต่อการด าเนินการเช่นว่า 

                                         
48  วันชัย  รุจนวงศ์.  (2549).  สิทธิเด็ก.  หน้า  2 – 3. 
49  วิชา  มหาคุณ ก เล่มเดิม.  หน้า  111 – 113.  
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ข้อ  39  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง  ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ  และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ 
การแสวงประโยชน์การกระท าอันมิชอบ  การทรมาน  หรือการลงโทษ  หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้าโดยรูปอ่ืน  หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ  การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคม
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  การเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของบุตร 

ข้อ  40  1)  รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้  
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส านึกใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของผู้อ่ืน และในลักษณะที่ต้องค านึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่
สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม  

2)  เพื่อการนี้และโดยค านึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารระหว่างประเทศ รัฐภาคี
ประกันว่า  

(1)  จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดย
เหตุแห่งการกระท าหรืองดเว้นการกระท า ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่การกระท าหรืองดเว้นการกระท านั้นเกิดขึ้น  

(2)  เด็กทุกคนถูกกล่าวหา หรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอย่างน้อยที่สุดจะ
ได้รับหลักประกันดังต่อไปนี้  

ก.  ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม
กฎหมาย 

ข.  ได้รับการแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยบิดามารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และจะได้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อการ
ตระเตรียมและการสู้คดีของเด็ก  

ค.  ได้รับการตัดสินใจโดยไม่ชักช้า โดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มี
อ านาจเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสม เว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์
สูงสุดกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อค านึงถึงอายุของเด็ก หรือสถานการณ์ บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย  

ง.  จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้าน
พยาน และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแห่ง
ความเท่าเทียมกัน  
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จ.  หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรือมาตรการใด
ที่ก าหนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้น ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองค์กรตุลาการที่มีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลางในระดับสูงขึ้นไป  

ฉ.  ให้มีความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจ หรือ
พูดภาษาที่ใช้อยู่  

ช.  ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ให้เคารพต่อเร่ืองส่วนตัวของเด็ก
อย่างเต็มที่  

3)  รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้ง
หน่วยงานและสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา  หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

(1)  การก าหนดอายุขั้นต่ า ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่
จะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้  

(2)  เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา ให้ก าหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็ก
เหล่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ  ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการ
คุ้มครองตามกฎหมาย จะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่  

4)  การด าเนินงานต่างๆ เช่นค าสั่งให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุม การให้ค าปรึกษา 
การภาคทัณฑ์ การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และทางอ่ืน นอกเหนือ    
จากการให้สถาบันเป็นผู้ดูแล จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสม
แก่ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และได้สัดส่วนกับทั้งสภาพการณ์ และความผิดของเด็ก   

ในการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศภาคี
สมาชิก  เพราะเป็นการก าหนดมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิเด็กขั้นต่ าที่ประเทศเหล่านั้นจะต้องยก
มาตรฐานของตนเองขึ้นให้เท่ากับที่ก าหนดในอนุสัญญาฯ หรือสูงกว่า  ส่วนประเทศที่มีการ
คุ้มครองสูงกว่าที่อนุสัญญาฯ ก าหนดไว้จะได้รับการยกย่องและกระตุ้นให้พัฒนาการคุ้มครองสิทธิ
เด็กให้สูงยิ่งขึ้น  เหตุที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศภาคีสมาชิกเพราะการคุ้มครองสิทธิเด็ก
อย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ าของอนุสัญญาฯ เป็นการรับประกันว่า  เด็กทุกคนที่อยู่ในเขตอ านาจ
ของรัฐนั้นจะได้มีอัตราการอยู่รอดที่สูง  ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในระดับที่
เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี  เด็กต้องไม่
ถูกน าไปใช้แรงงานก่อนวัยอันควรซึ่งขัดขวางการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของเด็กและต้องไม่
ถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าในการค้าประเวณี  ในการใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ อันเป็น
การท าลายชีวิตและอนาคตของเด็กโดยตรง  อนุสัญญาฉบับนี้จึงกลายเป็นเสาหลักแห่งสิทธิเด็ก  มี
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ผลผูกพันรัฐภาคีให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยหลักแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ  ทั้ งนี้
สหประชาชาติได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ  เพื่อตรวจตราการเคารพสิทธิเด็ก
ในประเทศสมาชิก  เรียกว่า  “คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก”  (The Committee on the Rights of the  
Child)50 ท าให้สิทธิเด็กปรากฏเป็นผลอย่างจริงจังในแง่ของการปฏิบัติ  มิใช่ปรากฏเพียงตัวอักษรใน
อนุสัญญาเท่านั้น   

 
       2.5.3  กฎอันเป็นมาตรฐานข้ันต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่เด็ก
และเยาวชน  ค.ศ.  1985  (United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  
of  Juvenile  Justice) 

องค์กรสหประชาชาติได้มีการเสนอกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่า
ด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่เด็กและเยาวชน  (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  
ค.ศ.  1985  เชิญชวนประเทศสมาชิกให้ปรับปรุงกฎหมาย  นโยบายและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
แห่งกรุงปักกิ่ง  โดยปรับปรุงให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของระบบคดีเด็กและเยาวชน
ในทุกส่วนของโลกจัดท าสิ่งซึ่งยอมรับกันว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่ดีในการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนคือเป็นเงื่อนไขขั้นต่ าที่สหประชาชาติยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบ
กฎหมายใดก็เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  โดยมีสาระส าคัญ 
4 ประการ51 คือ เน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนกระท าความผิด เน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
กระท าความผิด (Illegal acts)  กับเด็กและเยาวชนกระท าความผิดเพราะเหตุอายุน้อยและประพฤติตน
ไม่สมควรแก่วัย (Status offend) เน้นมาตรการการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู (Treatment/Rehabilitation)          
ยิ่งกว่าการลงโทษด้วยวิธีการจ ากัดเสรีภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นทางเลือกสุดท้าย  และเน้นมาตรการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กกลับสู่สังคมและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ขณะเดียวกันก็วางมาตรฐานขั้นต่ าบางประการส าหรับด าเนินการต่อผู้กระท าความผิด 
ที่ เป็นเด็กและเยาวชน  ภายใต้ทุกค านิยามของเด็กและเยาวชนและภายใต้ทุกระบบของการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  จะต้องใช้กฎนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี    
การแบ่งแยกเสมอ  รวมถึงการขยายความคุ้มครองถึง  ความประพฤติเสียหาย  ซึ่งบัญญัติไว้ใน
ระบบกฎหมายของหลายประเทศ  พฤติกรรมที่บัญญัติว่าเป็นความผิดในกรณีเด็กและเยาวชนนั้น  
เช่น  หนีโรงเรียน  ผิดระเบียบของโรงเรียนและของครอบครัว  เมาสุราในที่สาธารณะ  เป็นต้น 

                                         
50  แหล่งเดิม.  หน้า  17 - 18. 
51  แหล่งเดิม.  หน้า  125 – 126. 
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ส่วนกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด  จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการ
ยุติธรรมอันสมควร (Due process of Law) กล่าวคือ เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดมีสิทธิใน
มาตรฐานการด ารงชีวิตที่เพียงพอมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพที่ส าคัญเช่น อาหาร ที่พัก การ
บริการจากแพทย์  และการอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็น 

หลักการสืบสวนการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน52  ซึ่งเน้นย้ าความส าคัญของ
เจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กว่าจะต้องได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีการสืบสวน
สอบสวนเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดหรือกระท าความผิดเป็นพิเศษด้วยการสืบสวน
อย่างสุภาพไม่ใช้วิธีรุนแรง  นอกจากนี้  เจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กในการ
สอบสวนจะต้องสอบสวนความผิดที่เกิดตามข้อเท็จจริง  โดยไม่สร้างอิทธิพลครอบง าจิตใจเด็กและ
เยาวชนผู้กระท าความผิดให้รับผิดและจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดอยู่ร่วมในขณะสอบสวน  อีกทั้งบัญญัติให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการ
เยียวยาแก้ไขการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนด้วย 

การพิจารณาคดีและการวางข้อก าหนด  กล่าวคือ  เด็กและเยาวชนผู้ประพฤติผิดที่ต้อง
เข้ารับการพิจารณาคดีในศาลควรต้องได้รับการด าเนินการต่างๆ ในทางศาล  โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน  เช่น  กระท าในบรรยากาศของความเข้าใจ  โดยอาจอนุญาตให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างอิสระ  จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายเสมอ  
ถ้าหากเด็กและเยาวชนผู้ประพฤติผิดผู้ใด  ไม่อาจจัดหาที่ปรึกษากฎหมายได้  รัฐหรือผู้มีอ านาจ
เกี่ยวข้องจะต้องจัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กผู้นั้น  และการด าเนินคดีแต่ละคดีควรกระท าอย่าง
รีบด่วนต้ังแต่ต้น  ต้องไม่กระท าให้ล่าช้าโดยไม่จ าเป็น  ส่วนประวัติของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชนควรเก็บเป็นความลับและไม่ควรถูกใช้ในขั้นตอนการด าเนินคดีส าหรับบุคคลเดียวกันที่
กระท าความผิดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดอย่างไม่เป็นทางการ  ได้แก่  การให้
ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด  โดยการจัดให้มีอาสาสมัคร  เช่น  
หน่วยงานอาสาสมัครของสถาบันต่างๆ ท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามาช่วยแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  
และในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี  ควรให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่เด็กและเยาวชน  เช่น  ที่พัก  
การศึกษา  เป็นต้น 

                                         
52  ศูนยเ์ครือข่ายสิทธิเด็กเอเชียเนท็.  (2540).  “กฎอันเป็นมาตรฐานขัน้ต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการ

บริหารงานยตุิธรรมเกี่ยวกับคดเีดก็และเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักก่ิง).”  บทบัณฑิตย์,  53,  4.  หน้า  123 – 148.  
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การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดอย่างเป็นทางการ  กล่าวคือ  การแก้ไข
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดด้วยสถาบันที่เป็นทางการ  เช่น  มาตรการแก้ไขเด็ก
และเยาวชนติดสุราหรือสิ่งเสพติดอ่ืนใด  โดยการให้ค าแนะน าจิตบ าบัดแก่เด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดที่มีอาการทางจิตใจ  ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระท าความผิด 

เช่นนี้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจึงต้องท าควบคู่กันไประหว่างเป็นทางการและ     
ไม่เป็นทางการ  เพื่อขจัดสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กให้ตรงจุด  โดยเน้นหนักในด้านการ
ปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด  ให้กลับเข้าสู่สังคมได้แทนการลงโทษ
เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดเพียงล าพังโดยเพิกเฉยที่จะปรับปรุงพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิด  โดยท าให้เกิดความสอดคล้องผสมผสานระหว่างมาตรการทางสังคมกับมาตรการ
ทางกฎหมาย  กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่
เด็กและเยาวชน  (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)  เป็นข้อก าหนดที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานขององค์กร  
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง  และพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศรวมถึงท า
ให้การปฏิบัติมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ าฯ ซึ่งท าการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลที่ดีต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้รับการปฏิบัตินั้นๆ 

 
       2.5.4 กฎของสหประชาชาติเร่ืองการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ค.ศ. 1990  
(United  Nations  Rules  for  the  Protection  of  Juvenile  Deprived  of  their  Liberty) 

กฎของสหประชาชาติเร่ืองการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกตัดเสรีภาพ  ได้กระตุ้นให้
รัฐภาคีสมาชิกจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างได้ผล  อันเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ ากัดอิสรภาพ  
กฎของสหประชาชาตินี้จึงเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิ  สวัสดิภาพและเพื่อประโยชน์ของเด็ก 
และเยาวชนที่กระท าความผิด  รวมถึงเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดเน่ืองจากเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ  เป็นผู้ที่อ่อนแอง่ายต่อการถูกใช้เป็นเหยื่อไป
ให้กระท าในทางที่ผิดกฎหมาย   ระบบความยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนนั้นควรสนับสนุน
ในเร่ืองสิทธิความปลอดภัย  การส่งเสริมสุขภาพกาย  จิตใจ  ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน  
การลิดรอนเสรีภาพของเด็กและเยาวชนควรเป็นวิธีการสุดท้าย  และหากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสถานที่ใดควรจะให้อยู่ในก าหนดระยะเวลาที่สั้นที่สุด   
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การลิดรอนเสรีภาพ53  หมายถึง  รูปแบบของการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือการ
จ าคุกหรือสถานที่มีการควบคุมบุคคลที่ได้จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลหรือเอกชน  ซึ่งในสถานที่ดังกล่าวนี้  
บุคคลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปได้โดยสมัครใจแต่จะต้องมีค าสั่งของศาล  ของผู้บริหาร  หรือ
ของผู้มีอ านาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาล 

กฎนี้บัญญัติถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการจับกุมหรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีไว้ในข้อ  (17)  ว่า  “เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งถูกควบคุมในระหว่างการจับกุมหรือระหว่าง
การพิจารณาคดี  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และจะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้
บริสุทธิ์การควบคุมก่อนการพิจารณาคดีจะต้องได้รับการหลีกเลี่ยง  รวมทั้งการจ ากัดสภาพแวดล้อม
เป็นพิเศษเท่าที่จะท าได้  เพราะฉะนั้นความพยายามทุกอย่างจะต้องด าเนินการโดยใช้มาตรการที่เป็น
ทางเลือกต่างๆ เมื่อมีการน าเอามาตรการในการป้องกันการกักขังมาใช้  ขณะเดียวกันศาลคดีเด็กและ
เยาวชนและพนักงานสอบสวนก็ต้องให้ความส าคัญสูงสุดต่อการช่วยให้การด าเนินคดีต่างๆ เหล่านี้
ได้ด าเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด  เพื่อประกันว่า  ระยะเวลาของการกักขังนั้นจะสั้นที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  ผู้ที่ถูกกักกันที่อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาคดี  จะต้องถูกแยกออกจากเด็กและเยาวชน
ที่ถูกตัดสินว่ากระท าผิดแล้ว” 

และในข้อ  (18)  บัญญัติว่า  “เงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีควรสอดคล้องกับกฎของสหประชาชาติที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ... และ      
ไม่ควรตัดสิทธิดังต่อไปนี้  

1) เด็กและเยาวชนควรมีสิทธิที่จะมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และต้องสามารถให้
ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และต้องให้เด็กและ
เยาวชนได้มีการติดต่อกับที่ปรึกษากฎหมายเป็นประจ า  การติดต่อระหว่างเด็กและเยาวชนกับที่
ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นไปในทางส่วนตัวและเป็นความลับ 

2)  หากเป็นไปได้ เด็กและเยาวชนควรได้ รับโอกาสในการเตรียมตัวเพื่ อเป็น
หลักประกันในการเข้าท างานที่ได้รับค่าตอบแทน  และให้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการอบรม
ต่อไป  อย่างไรก็ตามการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ก็มิได้เป็นการบังคับ  ทั้งนี้การให้ท างาน  ให้การศึกษา
หรือให้การฝึกอบรมจะต้องไม่ถือเป็นเหตุที่ท าให้มีการควบคุมเด็กและเยาวชนนั้นต่อไป 

3)  เด็กและเยาวชนควรได้รับและมีอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นของเล่นในยามว่าง  และเพื่อ
การสร้างสรรค์  เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
บริหารงานในกระบวนการยุติธรรม” 

                                         
53  วิชา  มหาคุณ ก เล่มเดิม.  หน้า  161. 
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นอกจากนี้  ยังมีการก าหนดขอบเขตการใช้กฎนี้ให้เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนที่
อยู่ในระหว่างการจับกุมหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาด้วย  คือ  มีการบังคับใช้กฎนี้กับการจัดการ
เกี่ยวกับสถานที่ควบคุมเด็ก  การจัดท ารายงาน  วิธีการรับตัว  การลงทะเบียน  การส่งต่อ  การ
จ าแนกประเภทและก าหนดสถานที่อยู่  สิ่งแวดล้อม  การออกแบบโครงสร้างสถานที่ควบคุมที่ต้อง
มีการประกันถึงความปลอดภัย  การติดตั้งสุขภัณฑ์ในระดับมาตรฐานที่มีจ านวนเพียงพอ  การจัด
อาหารให้ในแต่ละมื้อที่เหมาะสมทั้งจ านวน  ปริมาณ  คุณภาพ  สุขอนามัย  และโภชนาการ  การ
จัดการบริการจัดการศึกษา  การฝึกอาชีพ  และสันทนาการ  การให้ความบันเทิง  ศาสนาและการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การรักษาพยาบาลการติดต่อชุมชนในระดับกว้าง  ขอบเขตของการ
ควบคุมและการใช้ก าลังบังคับ  ระเบียบปฏิบัติในการรักษาวินัย  การตรวจสอบและการร้องทุกข์  
การกลับคืนสู่สังคม  ประเทศไทยได้ลงนามในภาคยานุวัตรอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ค.ศ. 1989 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 ส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของอนุสัญญาตลอดจนข้อปฏิบัติตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  โดยการ
บัญญัติเพิ่มเติมและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์อนุสัญญาดังกล่าวและคุ้มครองสิทธิ
เด็ก  ปัจจุบันประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญจึงได้บัญญัติกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขึ้นให้
เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก  และการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ฉะนั้นการน าเอากฎของสหประชาชาติเร่ืองการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่ง  
ถูกตัดอิสรภาพ ค.ศ. 1990 มาเป็นกรอบความคิดส าหรับการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน  ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน 

 
       2.5.5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 

ก่อนนี้ในกฎหมายสมัยสุโขทัยได้วางหลักในเร่ืองของความเสมอภาคกันในกฎหมาย  
โดยกล่าวว่า  “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน  ผิแลผิดแผกแสกว้างกัน  สวนดูแท้แล้ว  จึ่งแล่งความแก่ข้าด้วย
ซื่อ  บ่เข้าผู้ลัก  มักผู้ซ่อน  เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน  เห็นสินท่านบ่อใครเดือด”  คือเมื่อมีข้อพิพาท ให้
พิจารณาและตัดสินไปโดยซื่อสัตย์สุจริต54  ไม่เข้ากับผู้กระท าความผิด  ต่อมากฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย  ได้เน้นในเร่ืองการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กและได้บัญญัติหลักการส าคัญๆ หลายประการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก  ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยมีเจตจ านงที่จะคุ้มครองสิทธิเด็กและเป็นการ

                                         
54  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ข (2543).  ประวัตศิาสตร์กฎหมายไทย.  หน้า  68. 
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ก าหนดว่ากฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองของเด็กและเยาวชนจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย  กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดคุ้มครองสิทธิเด็กไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี ้

มาตรา  3055  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย     
เท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่น

ก าเนิดเชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้… 

มาตรา  32  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย… 
มาตรา  39  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ ใน

เวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า 
โทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา  ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด 
ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น 

เสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
มาตรา  40  บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
1)  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
2)  สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน เร่ืองการ

ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย  การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ  การเสนอ  
ข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  และพยานหลักฐานของตน  การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ  การได้รับการ
พิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล  
ประกอบค าวินิจฉัย  ค าพิพากษา  หรือค าสั่ง 

3)  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 

4)  ผู้เสียหาย  ผู้ต้องหา  โจทก์  จ าเลย  คู่กรณี  ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้  
รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิในการได้รับ   
การสอบสวน  อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 

                                         
55  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550.   

DPU



 

 

52 

5)  ผู้เสียหาย  ผู้ต้องหา  จ าเลย  และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง  และ
ความช่วยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  ส่วนค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6)  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม  และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ  ที่
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

7)  ในคดีอาญา  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  ที่
ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ  การตรวจสอบหรือได้
รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร  การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ  และการ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

8)  ในคดีแพ่ง  บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา  49  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ 

จะต้องจดัให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ต้องได้รับสิทธิ ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน… 

มาตรา  52  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจ  และสติปัญญา  ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 

เด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  ให้
ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  ทั้งมีสิทธิได้รับการบ าบัดฟื้นฟู  ในกรณี
ที่มีเหตุดังกล่าว 

การแทรกแซงและการจ ากัดสิทธิของเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว  จะกระท า
มิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะ
ของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจาก
รัฐ 

การคุ ้มครองสิทธิเด ็กไม่ได้ขึ ้นอยู ่ก ับกฎหมายเพียงอย่างเดียว  แต่การบังคับใช้
กฎหมาย  การตีความกฎหมายและทัศนคติของสังคมต่อเร่ืองของสิทธิเด็กก็เป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่ง  
หากสังคมและเจ้าหน้าที ่ผู ้บังคับใช้กฎหมายไม่เข้าใจหรือไม่เห็นความส าคัญในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเด็กก็จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งท าให้การปฏิบัติต่อเด็ก
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และเยาวชนผู้กระท าความผิดก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทางกฎหมาย  การปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนไม่ว่ากรณีใด  ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ  และไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม DPU



บทที ่3 
แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิด 

ฐานกระท าช าเราเด็กในต่างประเทศ 
 

แนวคิดหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในหลายประเทศส่วนใหญ่มุ่งไปยัง  
การน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  โดยกระบวนการจะเร่ิมจากการสืบสวนสอบสวนของ        
เจ้าพนักงานต ารวจที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่จะพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของจ าเลย  จากนั้นจะส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคดีที่จะ
ส่งฟ้องต่อศาล  เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี  ในบทนี้จึงได้ท าการศึกษาหลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  พร้อมทั้งกระบวนการอันเป็นเหตุในเงื่อนไขแห่งการ
ระงับคดีของต่างประเทศ  เพื่อเปรียบเทียบและหาแนวทางที่เหมาะสมมาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน   
 
3.1  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผิดฐานกระท าช าเราในต่างประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การกระท าความผิดทางเพศของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการบัญญัติไว้ใน  Model  

Penal  Code50  โดยแบ่งการกระท าช าเราออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
1)  การข่มขืนกระท าช าเราหญิงอื่นที่มิใช่ภริยาของตน   
2)  การข่มขืนกระท าช าเราเบี่ยงเบน  (Deviate  Sexual  Intercourse) 
3)  การกระท าช าเราต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและการล่อลวงไปเพื่อให้เกิด  

ความเสียหาย  (Corruption  of  Minors  and  Seduction)  คือ  ชายที่กระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยา
ของตนหรือผู้ใดมีการเบี่ยงเบนทางเพศมีความผิดถ้าได้กระท ากับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบหกปีและ
ผู้กระท ามีอายุมากกว่าอย่างน้อยสี่ปี... หรือได้กระท าต่อหญิงโดยหญิงยินยอมเนื่องจากชายได้ให้
สัญญากับหญิงว่าจะแต่งงานด้วยแต่ผู้กระท าผิดก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม  ผู้ที่กระท าผิดตามมาตรานี้จะ
ได้รับโทษในคดีเล็กน้อย  เช่นนี้การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่แต่ละรัฐได้ก าหนด

                                         
50 Model  Penal  Code.  สืบค้นเมื่อ  28  ตุลาคม  2552,  จาก  

http://myweb.wvnet.edu/~jelkins/crimlaw/basic/mpc.html 
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ไว้นั้น  แต่ละรัฐมี  Statutory Rape  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่น ามาใช้กับกรณีเช่นนี้โดยเฉพะ ความผิด
ตาม  Statutory Rape จะไม่ค านึงถึงความยินยอมของหญิง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองหญิงโดยไม่ถือ  
ว่าเป็นความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย  การมีเพศสัมพันธ์กันจัดเป็นความผิดตาม Statutory Rape  
เหตุที่มีการก าหนด  Statutory Rape ไว้  สืบเนื่องมาจากการที่ได้ตระหนักถึงความอยากรู้อยากเห็น  
และความต้องการที่จะทดลองการมีประสบการณ์ทางเพศของเด็กซึ่งเป็นสิ่งปกติ Statutory Rape  
จึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองเด็กหญิงที่อาจให้ความยินยอมการมีเพศสัมพันธ์กับชายโดย
ไม่ทราบว่าตนไม่มีอ านาจเช่นนั้น  โดยจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองความบริสุทธิ์ของหญิง แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วแม้ว่าเด็กหญิงนั้นจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็ตาม  การมีเพศสัมพันธ์ในคร้ังหลัง     
หรือในครั้งที่ทราบถึงการกระท าความผิดก็ได้รับการคุ้มครองจาก  Statutory Rape  ด้วย 

ประเทศนิวซีแลนด์ 
ในประเทศนิวซีแลนด์บัญญัติไว้ในมาตรา  132  ของพระราชบัญญัติ อาชญากรรม 1961  

ประเวณีกับเด็กหญิงอายุต่ ากว่าสิบสองปี บุคคลใดข่มขืนกระท าช าเรากับเด็กอายุต่ ากว่าสิบสองปีต้อง
รับโทษจ าคุกไม่เกินสิบสี่ปี  ถ้าเป็นการพยายามข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิงที่อายุต่ ากว่าสิบสองปี
ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี51    

ประเทศฝร่ังเศส 
การกระท าความผิดทางเพศของประเทศฝร่ังเศสนั้นได้มีการบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญาฝร่ังเศส  ตามมาตรา  222-23  ถึง  222-3052  ซึ่งก าหนดให้การกระท าใดๆ ซึ่งเป็นการ
ล่วงล้ าในทางเพศไม่ว่าเป็นการกระท าในลักษณะใด  โดยกระท าต่อบุคคลอ่ืนด้วยความรุนแรง  การ
บังคับ  ข่มขู่  หรือท าให้ประหลาดใจเป็นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  หรือจะเป็นการกระท า
ต่อบุคคลอ่ืนโดยความรุนแรง  การกระท าช าเราอาจท าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น  ใน
กรณีที่การกระท านั้นเป็นการกระท าต่อผู้เยาว์อายุสิบห้าปี  หรือเป็นการกระท าต่อผู้ซึ่งอยู่ในสภาพที่
อ่อนแอไม่ว่าด้วยอายุ  ความเจ็บป่วย  ความพิการ  หรือความผิดปกติทางร่างกาย  หรือจิตใจ  คดีการ
ข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายฝร่ังเศสจัดว่าเป็นความร้ายแรงและกฎหมายให้เอาอายุสิบห้าปีเป็น
เกณฑ์ส าหรับวินิจฉัยในเร่ืองการให้ความยินยอมในการกระท าความผิด  เนื่องจากการด าเนินคดี
อาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศฝร่ังเศสนั้น  การฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญา

                                         
51  Crimes Act 1961.  132.  สืบค้นเมื่อ  28  ตุลาคม  2552,  จาก 

http://www.interpol.int/public/children/sexualabuse/nationallaws/default.asp 
52  ชัยชนะ  พรรัตนพันธุ.์  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า  59.  
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เป็นการให้อ านาจแก่รัฐเป็นหลัก  รัฐจึงเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  โดยมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจอย่างเด็ดขาด  บทบัญญัติความผิดทางอาญาทุกความผิดจึงไม่มีความผิดที่
ยอมความกันได้สิทธิและอ านาจในการเป็นเงื่อนไขการด าเนินคดีอาญาของบุคคลผู้เสียหายจึงไม่มี  
แต่ถึงอย่างไรเมื่อวิเคราะห์ความผิดบางประเภทที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เสียหายเป็น
การส่วนตัวจะพบว่าระบบบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศฝร่ังเศส  ซึ่งมีอัยการเป็น
ตัวแทนของรัฐในการฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญาได้ใช้หลักการฟ้องคดีโดยดุลพินิจ  (Opportunity 
principle) สั่งไม่ฟ้องได้ในกรณีที่มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้เสียหายโดยเฉพาะ  
หรือหลังจากที่มีการตกลงกับผู้เสียหายแล้ว  

ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติความผิดทางเพศ พ.ศ. 2003 (Sexual Offense Act 2003)53  

โดยบัญญัติว่า  การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่อายุต่ ากว่าสิบสามปี  เป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ชายต้องระวางโทษอย่างสูงจ าคุกตลอดชีวิต  
หรือในกรณีพยายามต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  เช่นเดียวกับกรณีหญิงอายุต่ ากว่าสิบหกปี  
การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มีอายุต่ ากว่าสิบหกปี  ไม่ว่าหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเป็ น
ความผิด  เว้นเสียแต่ว่าชายมีอายุต่ ากว่ายี่สิบสี่ปี  ซึ่งไม่เคยต้องหาในความผิดเช่นนี้มาก่อน  และมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าหญิงนั้นมีอายุสิบหกปี  กฎหมายอังกฤษนั้นจะเรียกการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
ชายกับหญิงโดยที่หญิงไม่ยินยอมว่า  การข่มขืนกระท าช าเรา  แต่ถ้าพิจารณาถึงอายุของหญิงแล้ว
หญิงมีอายุต่ ากว่าสิบสามปี  และต่ ากว่าสิบหกปี  ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความยินยอมของหญิง  
การร่วมเพศในกรณีนี้เป็นการข่มขืนกระท าช าเราโดยบทบัญญัติของกฎหมายถือว่าเป็น  Strict  
Liability  คือ  ความรับผิดเด็ดขาด   
  
3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดทางเพศในต่างประเทศ 
       3.2.1  ประเทศอังกฤษ 

การด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 
ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศอังกฤษเป็นแผนกหนึ่งของศาลแขวง  ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าที่พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว  ศาลเยาวชนและครอบครัว

                                         
53  Sexual  Offense  Law  2003.  สืบค้นเมื่อ  28  ตุลาคม  2552,  จาก  

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2003/ukpga_20030042_en_1   
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ตามรูปแบบดังกล่าวมีขึ้นเป็นคร้ังแรกโดย The Children and Young Person Act 1933 และมีอ านาจ
พิจารณาคดเีด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่าสิบเจ็ดปี  ดังนี้54  

1)  เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดต่อกฎหมายที่มีโทษอาญา  (Delinquent  Child) 
2)  เด็กและเยาวชนซึ่งขาดชีวิตครอบครัวที่ปกติ  (Child  deprived  of  normal  home  life)  

ได้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดการเลี้ยงดูอย่างเพียงพอ  เน่ืองจาก 
(1)  บิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  ตาย  ละทิ้ง  หรือหายสาบสูญไป  
(2)  บิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  ป่วยทางกายหรือทางจิตหรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใด  

โดยไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนได้  
3)  เด็กและเยาวชนที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครอง (Child in need of care  

and  protection)  ซึ่งแบ่งได้เป็น  4  จ าพวก  คือ 
(1)  เด็กและเยาวชนที่บิดามารดา  หรือผู้ปกครองเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้อ านาจ

ปกครอง  ทั้งเด็กและเยาวชนเองก็มั่วสุมอยู่กับบุคคลที่ไม่สมควร  อันอาจเป็นอันตรายในทาง
ศีลธรรม 

(2)  เด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีผิดศีลธรรม  หรือเข้าไปมั่วสุมในบ้านเรือน
ที่ประกอบคดีผิดศีลธรรม  

(3)  เด็กและเยาวชนที่ไม่ไปโรงเรียน  เพราะมั่วสุมอยู่กับคนจรจัด  
(4)  เด็กและเยาวชนที่บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ปกครองควบคุมไม่ไหว (Child  

beyond  control)  

มาตรการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา 
เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมเด็กและเยาวชนในข้อหาว่ากระท าความผิดแล้ว  จะต้องรีบ

น าตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวโดยมิชักช้า  แต่เจ้าพนักงานต ารวจจะให้ประกันตัวเด็กและ
เยาวชนนั้นไปก็ได้  เว้นแต่คดีนั้นจะเป็นความผิดร้ายแรง  ถ้าเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการประกันตัว
ไป  เจ้าพนักงานต ารวจจะต้องส่งตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง      
ถ้าระหว่างการพิจารณาคดี  ศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวไป  ศาลจะต้องส่งตัวเด็กและเยาวชน
ไปควบคุมไว้ยังสถานควบคุมเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ 

เจ้าพนักงานต ารวจจะเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาล  และมักจะแถลงเปิดคดีประกอบค าฟ้องด้วย
เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจ าเลยหรือเจ้าพนักงานต ารวจก็มีสิทธิแต่งตั้งทนายความช่วยแก้ต่างในคดีได้
ทั้งคู่  ถ้ามีกรณีที่เห็นสมควรพนักงานคุมประพฤติ  มีหน้าที่เสนอรายงานข้อเท็จจริงที่สืบเสาะ

                                         
54  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  39.  
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เกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  รวมทั้งรายงานสิ่งแวดล้อมและสาเหตุแห่งการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนต่อศาลก็ย่อมได้  ซึ่งในที่นี้ศาลอาจใช้วิธีการพิจารณาคดีโดยรวบ รัด  
แก่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน      
การพิจารณาคดีโดยรวบรัดมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

การพิจารณาคดีโดยรวบรัด55 
ศาลที่ท าการพิจารณาโดยรวบรัดของประเทศอังกฤษจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ เขต

อ านาจศาลโดยรวบรัด ค.ศ. 1879  (The Summary Jurisdiction Act. 1879) แบ่งออกเป็นศาลซึ่งเรียกว่า 
1)  ส าหรับในลอนดอน  A Petty  sessional  Court-house  เทียบได้คล้ายกับศาลแขวง

ในกรุงเทพฯ ได้แก่ศาลที่มีผู้พิพากษาท าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่อยู่ในเขตอ านาจและที่
เกิดขึ้นในท้องที่ที่ศาลนั้นตั้งอยู่  รวมทั้งศาลซึ่งกฎหมายให้อ านาจแก่นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี  
และผู้พิพากษาศาลโปริสภา  (Metropolitan  police  magistrate)  ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ท าการพิจารณาโดยผู้พิพากษาตั้งแต่สองนายขึ้นไป  ศาลนี้อาจตั้งอยู่ตาม
สถานีต ารวจในท้องที่ต่างๆ หรือที่อื่นใดซึ่งก าหนดไว้เฉพาะการนี้  เรียกได้ว่าเป็นศาลต ารวจ (A Police  
Court)  หรือศาลเทศบาล  ในกรณีที่นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีท าหน้าที่ผู้พิพากษาในบางเร่ือง 

2)  ส าหรับต่างจังหวัด An Occasional Court-house ได้แก่ศาลที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 
ซึ่งอาจจะเป็นที่สถานีต ารวจหรือที่อ่ืนใดซึ่งศาลได้ก าหนดไว้ส าหรับท าการพิจารณาโดยรวบรัด   
ท าการพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษานายเดียวหรือสองนายขึ้นไป  แม้จะมีสองนายท าการ
พิจารณาก็อาจลงโทษได้เพียงเท่าที่อ านาจผู้พิพากษานายเดียวจะลงโทษได้  แต่ทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้น   
อยู่บ้าง 

อายุความในการฟ้องร้องคดีที่ต้องท าการพิจารณาโดยรวบรัดนี้มีก าหนดหกเดือน  คือ
จะต้องฟ้องต่อศาลภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเรื่องเป็นต้นไป  คดีที่มาสู่ศาลที่ท าการพิจารณา
โดยรวบรัดนี้  จะต้องท าการพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษาสองนายขึ้นไป  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  แต่อ านาจของผู้พิพากษาสองนายหรือกว่านั้นขึ้นไป  ซึ่งนั่ งพิจารณาใน 
Occasional Court-house (ซึ่งเป็นผู้พิพากษานายเดียวก็อาจพิจารณาได้) และอ านาจของผู้พิพากษา
นายเดียวไม่ว่าจะนั่งพิจารณาใน Petty sessional Court-house หรือ Occasional  Court-house  จะ
พิจารณาลงโทษได้แต่เพียงโทษจ าคุกไม่เกินสิบสี่วันหรือโทษปรับไม่เกินยี่สิบชิลลิง  

                                         
55  สรรเสริญ  ไกรจิตติ.  ระบบการพิจารณาคดีโดยรวบรัดของศาลองักฤษ.  หน้า  47 – 54. 
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ผู้พิพากษานายเดียวอาจจะรับฟ้อง  ออกหมายเรียกหรือหมายจับตามค าฟ้องและออก
หมายเรียกพยานบุคคล  หรือให้ส่งพยานเอกสารวัตถุมาศาล  และเมื่อพิพากษาคดีแล้วอาจออกหมาย
เพื่อบังคับคดไีด้ 

วิธีพิจารณาโดยรวบรัด56 
กระบวนการพิจารณาเร่ิมต้นเมื่อมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลหรือเมื่อต ารวจจับผู้กระท าความผิด

มาฟ้อง  การฟ้องนั้นอาจฟ้องด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  เมื่อมีผู้มาฟ้องด้วยวาจา
เสมียนศาลจะจดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  ผู้พิพากษาจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามาแก้คดี  ถ้าไม่มาก็
ออกหมายจับ  ถ้าเป็นการฟ้องคดีโดยลายลักษณ์อักษร  โจทก์ต้องสาบานตนแล้วจึงยื่นค าฟ้อง         
ผู้พิพากษาจะออกหมายให้เรียกผู้ต้องหามาแก้คดี  ในศาลที่ท าการพิจารณาโดยรวบรัดนั้นโดยมาก
ต ารวจเป็นผู้ฟ้องและด าเนินคดีเองตั้งแต่ต้นจนจบ  เมื่อคู่ความมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลแล้ว         
ชั้นแรกเสมียนศาล  (The clerk)  จะอ่านค าฟ้องให้จ าเลยฟัง  ในบางกรณีแม้จ าเลยจะไม่มาปรากฏตัว
ต่อหน้าศาล  ศาลก็อาจด าเนินการพิจารณาไปได้  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าได้ส่งหมายเรียกให้แก่จ าเลย  โดย
ถูกต้องแล้ว  เมื่ออ่านฟ้องแล้ว  ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดที่จ าเลยอาจจะเลือกให้ท าการพิจารณา
โดยรวบรัด  หรือพิจารณาต่อหน้าลูกขุนได้  เสมียนศาลจะต้องบอกให้จ าเลยทราบว่าตนมีสิทธิที่จะ
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ความผิดที่จ าเลยอาจจะเลือกการพิจารณาโดยรวบรัดหรือให้พิจารณาต่อ
หน้าลูกขุนนั้น  เป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป  ถ้าต่ ากว่านั้นจะต้องพิจารณาโดย
รวบรัด  เมื่อจ าเลยตกลงให้ศาลท าการพิจารณาโดยรวบรัดแล้ว  เสมียนศาลจะถามจ าเลยอีกว่าจะรับ
สารภาพหรือปฏิเสธข้อหา  ถ้าจ าเลยปฎิเสธขั้นต่อไปโจทก์ก็ต้องน าพยานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความ
จริง  เมื่อทั้งสองฝ่ายสืบพยานเสร็จแล้ว  ศาลจะตัดสิน  ถ้าจะลงโทษศาลจะถามถึงประวัติของจ าเลย
ว่าเคยกระท าผิดมาบ้างหรือไม่  การตัดสินนั้นถือตามเสียงข้างมากของผู้พิพากษา  แต่ถ้าเท่ากัน  ศาล
จะเลื่อนเพื่อพิจารณาใหม่อีกคร้ังหนึ่งโดยผู้พิพากษาท่านอ่ืน  และถ้าผู้พิพากษาที่พิจารณาอีกคร้ัง
หนึง่นี้ยังไม่อาจตกลงกันได้  ก็ให้ยกฟ้องโจทก์ 

คดีท่ีจะมาสู่ศาลที่ท าการพิจารณาคดีโดยรวบรัด 
ความผิดในคดีอาญาโดยทั่วไป อาจแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้  2  ประเภท  คือ  

ประเภทที่หนึ่ง  ได้แก่ความผิดที่มีโทษหนักซึ่งต้องท าการพิจารณาต่อหน้าลูกขุน  (Indictable  
offences)  ประเภทที่สอง  ได้แก่ความผิดที่มีโทษเบาซึ่งท าการพิจารณาโดยรวบรัด  (Non- Indictable  
offences)  แต่ความผิดที่มีโทษหนักนั้นบางกรณีก็อาจท าการพิจารณาโดยรวบรัดได้ 
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หน้าที่ของผู้พิพากษาศาลที่ท าการพิจารณาโดยรวบรัด  คือ 
1)  เป็นศาลไต่สวน  เมื่อมีผู้ถูกจับหรือหมายเรียกมาฟ้องศาลในฐานที่ได้กระท าผิดที่มี

โทษหนัก  ผู้พิพากษาจะต้องท าการไต่สวนมูลฟ้อง  ไม่ว่าจะเป็นคดีที่อัยการหรือราษฎรเป็นโจทก์  
ในการไต่สวนมูลฟ้องนั้น โจทก์จะต้องน าพยานเข้าสืบ  และจ าเลยมีสิทธิที่จะซักค้านพยานได้แล้ว
ศาลจะพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่  ถ้าคดีไม่มีมูลก็ปล่อยจ าเลยไป  แต่ถ้าคดีมีมูลศาลก็จะท าการ     
ไต่สวนนี้ก็จะส่งจ าเลยไปท าการพิจารณาที่ศาล 

2)  ท าการพิจารณาโดยรวบรัด   
3)  ความผิดโทษหนักที่จ าเลยอาจเลือกให้ศาลท าการพิจารณาโดยรวบรัด  (Indictable  

offence  triable  summarily)  ศาลจะต้องพิจารณาดูถึงหลัก  4  ประการดังนี้ 
      (1)  เน้ือหาของความผิด   
      (2)  เป็นความผิดไม่ร้ายแรง   
      (3)  ฟังค าแถลงของโจทก์และจ าเลยประกอบด้วย     
      (4)  พิจารณาเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ของคดีนั้นตลอดจนก าหนดโทษที่ศาลนี้มีอ านาจ

ลงได้นั้น  จะเพียงพอกับความผิดหรือไม่   
            เมื่อศาลพิจารณาเข้าหลักสี่ประการแล้ว  และคดีมีโทษจ าคุกเกินกว่าสามเดือน

และจ าเลยยินยอมศาลก็จะท าการพิจารณาคดีนั้นไปโดยรวบรัด 

ความผิดโทษหนักที่ศาลท าการพิจารณาโดยรวบรัด 
1) เด็กอายุต่ ากว่าสิบสี่ปี  เด็กที่ถูกฟ้องคดีมีโทษหนักทุกคดี  เว้นแต่ความผิดฐานฆ่า   

คนตาย  ศาลจะท าการพิจารณาโดยรวบรัดและอาจลงโทษปรับได้ไม่เกินสี่สิบชิลลิง  หรือส่ง
โรงเรียนดัดสันดานไม่เกินหนึ่งเดือน  แต่ถ้าเด็กนั้นถูกฟ้องร่วมกับผู้ใหญ่ในคดีเดียวกัน  และผู้ใหญ่
ถูกส่งไปพิจารณาต่อหน้าลูกขุน  เด็กนั้นจะถูกส่งไปด้วย 

2)  ผู้เยาว์  (ระหว่างอายุสิบสี่ปีถึงสิบเจ็ดปี)  เมื่อผู้เยาว์ถูกฟ้องคดีมีโทษหนัก  เว้นแต่
ความผิดฐานฆ่าคนตาย  ศาลอาจจะท าการพิจารณาโดยรวบรัดได้  แต่จะลงโทษปรับได้เพียงไม่เกิน
สิบปอนด์  และไม่อาจลงโทษจ าคุกแก่ผู้เยาว์ได้เลย 

3)  ผู้ใหญ่  อายุเกินสิบเจ็ดปีขึ้นไป  ส าหรับผู้ใหญ่ที่ถูกฟ้องคดีมีโทษหนักนั้น  ศาล
อาจจะท าการพิจารณารวบรัดได้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น  ซึ่งเข้าหลักสี่ประการของการพิจารณาโดย
รวบรัดแต่ศาลจะลงโทษได้ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยปอนด์หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าศาลเห็นว่าจ าเลยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ศาลจะมีอ านาจลงโทษได้  ก็จะส่งส านวน
ไปให้ศาล  Quarter Sestsions  พิพากษาเหมือนกับคดีที่ศาลแขวงของเราส่งไปให้ศาลอาญาพิพากษา
ในกรณีที่ศาลแขวงเห็นว่าจ าเลยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ศาลแขวงมีอ านาจลงโทษได้ 
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วิธีการลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชน 
วิธีการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศอังกฤษใช้ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่

กระท าความผิด57  มีดังนี ้
1)  เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ

เป็นความผิด  แต่ยังไม่สมควรจะส่งตัวไปรับการฝึกและอบรมยังสถานฝึกและอบรมหรือแม้จะคุม
ประพฤติก็ยังไม่สมควร  เพราะเหตุแห่งอายุ  ลักษณะคดีหรือพฤติการณ์อ่ืนใดก็ตาม  ศาลอาจมี
ค าสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไป  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 

2)  กรณีตาม  ข้อ  1)  ศาลอาจสั่งให้ปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่า  เด็กหรือเยาวชนจะต้อง
ไม่กระท าความผิดใดๆ ภายในก าหนด 1 ปี  ก็ได้ 

3)  สั่งให้คุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่       
ไม่เกิน 3 ป ีและในขณะที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ  เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งให้เด็กหรือเยาวชน
ผู้ถูกคุมประพฤตินั้นไปอยู่ใน Probation Hotel หรือ Probation Home หรือสถานแนะน าทางจิต
ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน  12  เดือนก็ได ้

4)  สั่งให้จ่ายค่าปรับ  ค่าเสียหาย  ค่าชดเชยความผิด  หรือราคาสิ่งของที่หาย การจ่ายเงิน
ดังกล่าวนี้  ถ้าเยาวชนผู้กระท าความผิดอายุสิบสี่ปีขึ้นไป ศาลจะสั่งให้เยาวชนผู้นั้นเป็นผู้จ่าย  แต่ถ้า
เป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบสี่ปี  บิดามารดาหรือผู้ปกครองนั้นไม่ต้องรับผิดต่อการกระท าของเด็กนั้น 

5)  ในกรณีที่เห็นสมควร  ศาลอาจสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่สิบปีขึ้นไป  
แต่ยังไม่ถึงยี่สิบเอ็ดปี  ซึ่งกระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกไปรับการอบรมยัง Attendance Center เป็น
ระยะเวลารวมกันไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  และในการไปรับอบรมแต่ละคร้ังต้องมีก าหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมง  แต่ไม่เกินสามชั่วโมง  ณ  สถานที่ดังกล่าว เด็กหรือเยาวชนผู้นั้นจะได้รับการอบรม     
ชี้แจ้ง  เกี่ยวกับความประพฤติ  การศึกษา  และการท างาน  จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าว 

6)  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  อันเนื่องมาจากความไม่เหมาะสมทาง
ครอบครัวหรือเป็นเพราะเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องการการดูแลความคุ้มครองหรือการควบคุมซึ่งบิดา
มารดา  หรือผู้ปกครองไม่สามารจะให้ได้  ศาลอาจสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นไปอยู่ในความ
ดูแลและเอาใจใส่ของบุคคลที่สาม  ซึ่งเป็นญาติหรือบุคคลอ่ืนใดที่ศาลเห็นสมควรจนกว่า
สถานการณ์ทางครอบครัวจะกลับคงสภาพที่ดีพอ  หรือจนกว่าเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นจะมีอายุครบ  
สิบแปดปี 
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7)  ในกรณีที่วิธีการในข้อที่ 1 ถึง  ข้อที่  6  ไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนผู้กระท า
ความผิดเพราะไม่อาจท าให้เด็กหรือเยาวชนผู้นั้นกลับตัวเป็นคนดีได้  หรืออาจจะเป็นภัยแก่ตัวของ
เด็กหรือเยาวชนนั้นเองหรือแก่สังคมหากให้อยู่ในสังคมภายนอกต่อไป  ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตัวเด็ก
หรือเยาวชนผู้นั้นไปรับการฝึกและอบรมยังสถานฝึกและอบรม 

       3.2.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยรากฐานของระบบศาลคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลสืบ

เนื่องมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ  และได้มีการประยุกต์ตามหลักปรัชญา
พื้นฐาน  Parens  Patriae  ซึ่งรัฐเป็นตัวแทนของบิดามารดาในการดูแลเด็ก  ถ้าบิดามารดาได้ท าลาย
ความไว้วางใจในการปกป้องดูแล  รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อปกครองดูแลเด็กและเยาวชนเอง  โดย
มีเป้าหมายสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้อง  คุ้มครอง  และเพื่อสวัสดิภาพของเด็ก  ขณะเดียวกันยอมรับ
ว่าเด็กและเยาวชนไม่ควรได้รับการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ 
การลงโทษ  ศาลแห่งรัฐเพนซิลวาเนียเป็นแห่งแรกที่ค านึงถึงปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิด  
โดยพยายามใช้บทบาทของผู้ปกครองและหลักปรัชญาพื้นฐาน Parens Patriae ในการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชน  จนกระทั่งมีการจัดตั้งศาลคดีเด็กของมลรัฐอีลินอยส์  (lllinois Juvenile Court Act  1899)  
ถือเป็นศาลแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานิยามค าว่า  “เด็กกระท าผิด”  หมายถึง  เด็กอายุต่ ากว่าสิบ
หกปี58 แต่ในกฎหมายปัจจุบัน ตาม United States Code หมวด 403 ผู้กระท าความผิดเด็ก มาตรา  
5031 นิยามว่า  “เด็ก”  หมายความถึงบุคคลที่อายุไม่เกินสิบแปดปีหรือเพื่อกระบวนพิจารณาและ     
ชี้ขาดคดีภายใต้หมวดนี้ส าหรับการกระท าที่ถูกกล่าวหาของผู้กระท าความผิดเด็กคือบุคคลที่อายุไม่
ถึงยี่สิบเอ็ดปี  และ  “ผู้กระท าความผิดเด็ก”  คือ  บุคคลที่กระท าความผิดก่อนอายุสิบแปดปี  ส่วน
มลรัฐอ่ืนๆ จะก าหนดอายุของเด็กไว้ไม่เกินสิบห้าปีถึงสิบแปดปี  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ของมลรัฐนั้นๆ  แต่กฎหมายของมลรัฐจะไม่ก าหนดอายุขั้นต่ าของเด็ก  เนื่องจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็กกระท าผิดใช้ระบบเดี่ยว (Single system) กล่าวคือเด็ก     
กระท าผิด (Juvenile delinquent) หมายรวมทั้งเด็กที่กระท าผิดกฎหมาย (Illegal  acts) เกือบทุกมลรัฐ
ถืออายุระหว่าง 7 ปี ถึง 15 – 18 ปี และเด็กกระท าผิดเพราะอายุน้อยหรือประพฤติตนไม่สมควร     
แก่วัย59       

                                         
58  วัชรินทร์  ปจัเจกวิญญูสกุล.  เล่มเดิม  หน้า  1. 
59  แหล่งเดิม.  หน้า  2.  
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เด็กและเยาวชนที่อยู่ในอ านาจพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศ
สหรัฐอเมริกาแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท60  คือ 

1)  เด็กและเยาวชนมีอ านาจในการพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าผิดต่อกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา  (Delinquent  Child)  

2)  เด็กและเยาวชนที่ต้องการการดูแล  (Child  in  need  of  supervision) 
3)  เด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย  (Neglected or dependent Children) 

มาตรการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดและได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเห็นควรได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับการคุ้มครองสิทธิในคดีอาญาทั่วไป  ดังนั้นกระบวนการคุ้มครองสิทธิของ  
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยในคดีอาญาทั่วไปต้องน ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดด้วย61 

จากการตัดสินคดีของศาลฎีกา (US. Supreme Court) ได้วางหลักไว้ในคดี Miranda ว่า
ก่อนเร่ิมการสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า  
ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่ให้การใดๆ เลยก็ได้ 

1)  ถ้อยค าที่ผู้ต้องหากล่าวออกมาอาจใช้ยันแก่ผู้ต้องหาในชั้นศาลได้ 
2)  ผู้ต้องหามีสิทธิจะมีทนายความอยู่ร่วมด้วยในระหว่างการสอบสวน 
3)  หากผู้ต้องหาไม่สามารถจัดหาทนายความได้เอง  จะมีการแต่งตั้งทนายความให้แก่

ผู้ต้องหาก่อนเร่ิมการสอบสวนถ้าผู้ต้องหามีความประสงค์เช่นนั้น 
การวางหลักของศาลฎีกานี้เป็นการควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่  ในอันที่จะ

ได้รับการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่อยู่ในกระบวนยุติธรรมทางอาญาไม่ว่าจะ
เป็นคดีเด็กและเยาวชนหรือคดีของผู้ใหญ่ 

เมื่อวางหลัก Miranda เช่นนี้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจึงต้องเป็นไปตาม
กระบวนการนิติธรรม (Due Process of law) ได้แก่  กระบวนการที่เป็นไปตามสิทธิที่ได้รับรองโดย
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความเข้าใจ
ถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นหลักในการด าเนินคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อันชอบ
ด้วยกฎหมายทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 

                                         
60  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  40.  
61  วัชรินทร์  ปจัเจกวิญญูสกุล.  การปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรมเยาวชนและครอบครัว: เพื่อตอบสนอง

การคุ้มครองเด็ก  เยาวชนและครอบครัว (รายงานการวิจัย).  หน้า  96. 
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ส าหรับคดีที่ถือเป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดให้ต้องได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการนิติธรรม ได้แก่ คดี In  re  Gault (1967)62  
ในคดีนี้นาย Gerald Gault อายุประมาณสิบห้าปี  ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในข้อหาโทรศัพท์
ลามก  ซึ่งจ าเลยเป็นผู้ใหญ่จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐหรือจ าคุกไม่เกินสองเดือน  
แต่ศาลคดีเด็กในมลรัฐอริโซนา (Arizona) ได้ส่งตัว Gault ไปรับการฝึกอบรมจนบรรลุนิติภาวะและ 
ไม่อนุญาตให้จ าเลยมีทนายความแก้ต่าง  กระทั่งศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับ            
ค าพิพากษาดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า การพิจารณาคดีดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการไปตามกระบวนการ  
นิติธรรมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 ซึ่งวางหลักประกันว่า “จะไม่มีผู้ใดรวมถึง
เด็กจะถูกตัดสิทธิในชีวิต  เสรีภาพและทรัพย์สิน  อันปราศจากหลัก Due Process of  law” 

จากการตัดสินคดี In re Gault ก่อให้มีการตื่นตัวต่อปัญหาการคุ้มครองสิทธิของเด็ก     
โดยศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้วางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน  ในเร่ืองต่างๆ 
ดังนี ้

1)  การแจ้งข้อกล่าวหา  (Right  to  notice  of  charges) 
2)  สิทธิที่จะมีที่ปรึกษากฎหมาย  (Right  to  counsel) 
3)   สิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเองและสิทธิที่จะไม่ให้การ (Privilege against self-

incrimination and the right to remain silent) 
4) สิทธิในการเผชิญหน้าผู้กล่าวหาและสิทธิที่จะถามค้าน (Right to confront and cross-

examine) 
แม้ว่าสิทธิต่างๆ ดังกล่าวจะไม่เท่าเทียมกับกระบวนการทางอาญาของผู้ใหญ่  แต่

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพิจารณาคดีอย่างมาก  การวางหลักประกันสิทธิดังกล่าวนี้ได้
ส่งผลให้มีการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนั้นจะต้อง
ได้รับการแจ้งสิทธิก่อนที่จะเร่ิมกระบวนการยุติธรรม  เมื่อได้รับการแจ้งสิทธิต่างๆ แล้ว เด็กสามารถ
สละสิทธิ (Waiver of  rights) นัน้ก็ได้  ทั้งนี้เด็กต้องรู้และเข้าใจ (Knowingly) สิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง
และการสละสิทธิต้องกระท าโดยเจตนา  (Voluntarily)  และด้วยความสมัครใจ  (Intelligently) 

การเร่ิมการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชนจะเร่ิมต้นโดยที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  นักสังคมสงเคราะห์  พนักงานคุมประพฤติ  บิดามารดา  หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ  

                                         
62  จอห์น. พี. เคนนีย์, แคน. จี. เพอร์สุท, โคแนท อี.ฟูลเลอร์, โรเบิรต์ เจ. แบรี่.  (2537).  ต ารวจกับการ

ท างานที่เกี่ยวกับเยาวชนและการบริหารงานยุตธิรรมต่อเยาวชน  โดย  สิริโรจน์  สิทธิชาญบัญชา.   
หน้า  25 – 28. 
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เป็นผู้ร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวโดยท าเป็นค าร้อง เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกเจ้าหน้าที่
ต ารวจจับกุมแล้ว  เจ้าหน้าที่ต ารวจจะควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  และ
จะต้องแจ้งการจับกุมให้ศาล  และบิดามารดา  หรือผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนทราบด้วย     

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนเพื่อให้ได้รับรายละเอียดหรือ

องค์ประกอบเกี่ยวกับการกระท าผิดตามที่กล่าวหา  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงส าคัญเกี่ยวกับเด็ก
หรือเยาวชน  และสถานการณ์ในภาพรวมเพื่อวางแผนการบ าบัดแก่เด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดด้วย  ถ้ากรณีที่เด็กยังเยาว์มาก  เจ้าหน้าที่ผู้ท าการสัมภาษณ์ควรกระท าต่อหน้าพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชน63  ในบางมลรัฐจะต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย  แต่บางมลรัฐ
ไม่ให้มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขณะสัมภาษณ์  เพราะมีความเห็นว่าบุคคลที่ดีที่สุดในการ
ปรึกษา  คือ  ทนายความ  หาใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง  และในบางคร้ังพ่อแม่กลายเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้มีหน้าที่เบื้องต้นในการดูแลเด็กที่กระท าผิด  เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
อ านาจสืบคดีหรือกักขังเด็กแต่ไม่มีอ านาจระงับคดีได้  เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีทางเลือก  5  ทาง64  ใน
การด าเนินคดีแก่เด็กหรือเยาวชน  คือ 

ประการแรก  คือ  สอบถามเด็กและเยาวชนแล้วมอบตัวให้ชุมชน 
ประการที่สอง  คือ  ส่งตัวเด็กและเยาวชนให้แก่กรมบริการเยาวชน (Department of  

Youth Services) ซึ่งมีอยู่ในทุกมลรัฐและตามเมืองต่างๆ หรือส่งให้หน่วยดูแลทางจิต หรือองค์การ
ทางสังคมสงเคราะห์ 

ประการที่สาม  คือ  หากเด็กและเยาวชนมีความประพฤติเสียหายอ านาจน าตัวมาสถานี
ต ารวจและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าจ าเป็นก็น าตัวไปดูแลจนกระทั่งปล่อยตัวไป  โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ก ากับดูแล 

ประการที่สี่  คือ  หากกรณีร้ายแรงก็ต้องส่งตัวเด็กและเยาวชนไปยังศาลคดีเด็กและ
เยาวชนเป็นการน าเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบของศาล  ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่าไม่อาจใช้
ทางเลือกทั้งสามข้างต้นได้ 

                                         
63  แหล่งเดิม.  หน้า  25 – 28. 
64  วิชา  มหาคุณ ข (2539, กรกฎาคม – กันยายน).  “รายงานการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานด้าน

กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวแก่เด็กและเยาวชน  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา.”  ดุลพาห, 3, 43.  หน้า  150 .  
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ประการสุดท้าย คือ กรณีส่งตัวไปศาลโดยให้มีการควบคุมไว้ที่สถานควบคุม  
(Detention facilities) ซึ่งในท้องที่บางแห่งไม่มีสถานควบคุม จึงต้องควบคุมไว้ที่เรือนจ าหรือสถานี
ต ารวจ  อย่างไรก็ตามวิธีนี้ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และศาลเมื่อมีการรับตัวเด็ก
และเยาชนไว้ในความควบคุมจะต้องพิจารณาว่าจะควบคุมหรือมอบตัวให้ผู้ปกครอง ภายในสี่สิบ
แปดถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมง  ในบางศาลนั้นมีหน่วยงานซึ่งท างานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อพิจารณาใน
เร่ืองการควบคุมตัว 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจในการเบี่ยงเบน
คดีผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    

การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนนั้น  มีหลักห้ามควบคุมตัว  เว้นแต่ได้พิจารณาพฤติกรรม
และพบว่ามีความจ าเป็นที่จะควบคุมตัวเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อ่ืน
หรือทรัพย์สิน  หรือเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กและเยาวชนเอง  หรือควบคุมเพื่อมีตัวเด็กและ
เยาวชนไว้ในการพิจารณาคดี  มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (Pennsylvania)  จึงได้วางมาตรการส าหรับการ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้คือ  อ านาจการควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนจะกระท าได้ต้องเป็นไปตามค าสั่งของศาล  มีการจับโดยชอบด้วยกฎหมาย   มีเหตุผล
ประกอบเชื่อได้ว่าเด็กและเยาวชนอาจได้รับความเสียหายหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
ต่อเด็ก  มีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กและเยาวชนจะหนีจากการดูแลของผู้ปกครอง  ผู้ดูแล  หรือเจ้าพนักงาน
ผู้ควบคุม  หรือหลบหนีจากการพิจารณาคดี  หรือมีเหตุเชื่อได้ว่าเด็กเป็นผู้ละเมิดข้อก าหนดของ
พนักงานคุมประพฤติ  

ส าหรับกรณีการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผิดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบว่าการประกันตัวเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดนั้น  ยังเป็นข้อ
ถกเถียงกันอยู่ในบรรดารัฐต่างๆ ซึ่งบางรัฐไม่ใช้วิธีประกันตัวเด็กและเยาวชนเนื่องจากเห็นว่าเด็ก
และเยาวชนจะต้องได้รับการปล่อยตัวโดยมอบให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างรวดเร็วในโอกาส
แรกอยู่แล้ว  ในขณะที่บางรัฐยินยอมให้มีการประกันตัว  อย่างไรก็ตามมีเด็กและเยาวชนจ านวน
น้อยมากที่ได้รับการปล่อยตัวโดยใช้การประกันตัวเป็นหลัก  เพราะกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและ
เยาวชนของรัฐเกือบทั้งหมดมีข้อจ ากัดไม่ให้ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ในระหว่างรอการ
พิจารณาคดี  จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการประกันตัวแต่อย่างใด 
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กระบวนการแรกรับ 
พนักงานแรกรับเป็นประเภทหนึ่งของพนักงานคุมประพฤติ  ในสหรัฐอเมริกาโดยมาก

แบ่งพนักงานคุมประพฤติเป็น  4  ประเภท  คือ 
1)  พนักงานแรกรับ เรียกว่า Intake officer บางมลรัฐก็ใช้ค าที่แตกต่างกัน เช่น Intake  

worker, Receiving officer 
2)  พนักงานสืบเสาะข้อเท็จจริง  เรียกว่า  Court  investigator  หรือ  Probation  officer  

ระหว่างที่เด็กอยู่ในสถานแรกรับ  พนักงานคุมประพฤติประเภทนี้มีหน้าที่สืบเสาะข้อเท็จจริง ท า
การสืบประวัติ  สิ่งแวดล้อมและรายละเอียดต่างๆ และสาเหตุการกระท าผิด  เพื่อจัดท ารายงาน
ข้อเท็จจริงเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยท าเป็นค าร้องและถ้าศาลเห็นสมควรจะให้มีการ
ตรวจร่างกายและจิตใจโดยแพทย์และจิตแพทย์ด้วย  โดยศาลจะน ารายงานข้อเท็จจริงของพนักงาน
คุมประพฤติรวมถึงการตรวจร่างกายและจิตใจ  มาประกอบส านวนการสอบสวนของต ารวจด้วย 

3)  พนักงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดีที่เด็กหรือเยาวชนปฏิเสธข้อกล่าวหา เรียกว่า  Court 
hearing officer หรือ Court officer 

4)  พนักงานควบคุมและสอดส่องความประพฤติ เรียกว่า Field probation officer หรือ  
Probation counselor 

หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อ (Intake service) ของศาลนั้น มีลักษณะคล้ายสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาชนของไทย  แต่มีภาระหน้าที่และอ านาจมาก  ในการที่จะพิจารณาให้เด็ก
และเยาวชนออกจากระบบของศาล  เช่น  พิจารณาร่วมกับต ารวจ  และพนักงานอัยการที่จะสั่ง        
ไม่ฟ้องคดีส าหรับเด็กและเยาวชน  ซึ่งเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดหรือในคดีที่กระท าผิดต่อรัฐบัญญัติ  
ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย  ก็ใช้วิธีการตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปหรือด าเนินการให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการปล่อยตัว  โดยให้ยอมรับเงื่อนไขต่อศาลว่าจะไม่ก่อเหตุ  ภายใต้การดูแลของอาสาสมัคร  
หรือพนักงานคุมประพฤติ  ถ้าก่อเหตุก็จะถูกด าเนินคดีอย่างเป็นทางการในศาลอีกคร้ังหนึ่ง  อีกวิธี
หนึ่งก็คือ  หากเด็กและเยาวชนยินยอมรับเงื่อนไขที่ศาลจะออกค าสั่ง  ก็จะน าตัวขึ้นพิจารณาคดีโดย
ไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงว่าจ าเลยกระท าผิดหรือไม่  เรียกว่า  การออกค าสั่งด้วยความยินยอม  
(Consent  decree) 65 

เมื่อพนักงานอัยการได้น าคดีขึ้นฟ้องร้องสู่ศาลคดีเด็กและเยาวชน  โดยไม่ขอโอนคดีไป
ยังศาลที่พิจารณาคดีที่ผู้ใหญ่กระท าความผิด  ศาลจะพิจารณาคดีโดยใช้ข้อมูลด้านจิตเวชและ
จิตวิทยา  ซึ่งได้รับจากทางโรงเรียน  หน่วยงานสังคมสงเคราะห์  และทางด้านการแพทย์ซึ่ง

                                         
65  แหล่งเดิม.  หน้า  152.  
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พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้รวบรวมและจัดท ารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงโดยส่วนหนึ่ งมาจาก
ครอบครัว  เพื่อนบ้าน  และเพื่อนของเด็กและเยาวชน  หากเด็กและเยาวชนมีปัญหาในด้าน
สติปัญญาหรือสภาพจิตใจศาลจะส่งไปรักษาหรือบ าบัดเป็นพิเศษ  ศาลบางแห่ง  เช่น  ในรัฐจอร์เจีย  
มีคลินิกของตนเองแต่โดยทั่วไปจะส่งไปให้กับคลินิกของชุมชน  หรือนักจิตวิทยาหรือนักจิตเวช
ของภาคเอกชนหรือโครงการบริการครอบครัวหากบ้านไม่เห็นที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน  
เช่น  มีการทารุณหรือทอดทิ้ง  ก็อาจต้องให้เด็กและเยาวชนอยู่ที่บ้านทดแทน (Foster home) ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  หรือเข้าสู่โครงการบ าบัดแบบเช้าไปเย็นกลับ  (Day treatment programs) หรือให้อยู่
ในบ้านพักแบบรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน (Group homes) หรือบ้านกึ่งวิถี  (Halfway houses) ซึ่งเป็น
สถานฝึกอบรมแบบเปิดซึ่งอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐานที่ต่างจากสถานฝึกอบรมแบบปิด  ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของหน่วยบริการเยาวชนของแต่ละรัฐ  ในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปสถานฝึกอบรมให้ผ่อนคลาย
ความเข้มงวด  ขจัดการกระท าทารุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งได้ตรวจสอบให้สถานฝึกอบรมได้
เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนและได้มีการจัดตั้งศูนย์แรกรับและตรวจหา
สาเหตุ  (Reception and diagnostic center) เพื่อให้บริการแก่เด็กและเยาวชนต้ังแต่ระยะแรกที่ถูก
ควบคุมตัว  โดยถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการชุมชน (Department of youth services) เพื่อเชื่อมต่อ
กับสถานฝึกอบรมยิ่งกว่านั้นเอกชนยังได้ตั้งสถานฝึกอบรมแบบที่มีการควบคุมน้อยที่สุด  ทั้งนี้  โดย
ได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐต่างๆ  

ส าหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการเร่งรัดพิจารณาคดี
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน  โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 18 มาตรา 5036 Title 18, U.S. Code, (Crimes and  
Criminal Procedure, Section 5036) 66  เร่ืองการเร่งรัดการพิจารณาคดี (Speedy Trial) ไว้ดังนี้ หาก
เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างคดีไม่ได้รับการพิจารณา
คดีในศาลภายในสิบวันนับจากวันที่ถูกควบคุม  เด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาจยื่นค าร้อง
ขอหรือศาลอาจมีค าสั่งให้ได้รับการปล่อยตัว  เว้นแต่อัยการสูงสุดจะแสดงให้เห็นได้ว่าความล่าช้า

                                         
66  If  an  alleged  delinquent  who  is  in  detention  pending  trial  within  thirty  days  from  the  date  

upon  which  such  detention  was  begun,  the  information  shall  be  dismissed  on  motion  of  the  alleged  or  
at  the,  direction  of  the  court,  unless  the  Attorney  General  shows  that  additional  delay  was  caused  by  
the  juvenile  or  his  counsel  or  consented  to  by  the  juvenile  or  his  counsel,  or  would  be  in  the  interest  
of   justice  in  the  particular  case.  Delays  attributable  solely  to  court  calendar  congestion  may  not  be  
considered  in  the  interest  of  justice.  Except  in  extraordinary  ccircumstances,  An  information  dismissed  
under  this  section  may  not  be  reinstituted. 
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นั้นมีสาเหตุมาจากเด็กที่ถูกกล่าวหาหรือที่ปรึกษาของเด็กเอง  หรือเด็กและที่ปรึกษาได้ให้ความ
ยินยอมต่อความล่าช้าดังกล่าว  หรือเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในคดีนั้น  แต่ความล่าช้าที่เป็น
ผลมาจากการที่ศาลมีคดีที่ต้องพิจารณาเป็นจ านวนมากไม่ถือเป็นเหตุที่จะน ามาอ้างว่าเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม  ส าหรับเด็กผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่ได้รับการปล่อยตัวตามมาตรานี้  
จะต้องไม่ถูกด าเนินคดีนั้นซ้ าอีกเว้นแต่ในกรณีพิเศษ 

วิธีการลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชน 
วิธีการที่ศาลเยาวชนละครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกาน ามาใช้กับเด็กและเยาวชน

ที่กระท าความผิดอาญา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีค าสั่งหรือพิพากษาแตกต่างไปจากศาล
ธรรมดา  ซึ่งใช้ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนมีสาระดังต่อไปนี้67  คือ 

1)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายศาลคดีเด็กโดยทั่วไปมีบทบัญญัติก าหนดวิธีการ
ที่ศาลจะใช้ปฏิบัติต่อเด็กเกี่ยวกับค าสั่ง  ดังนี้ 

(1)  ยกฟ้องหรือจ าหน่ายคดี  เป็นวิธีการที่ยังไม่ตัดอิสรภาพ 
(2)  ให้คุมประพฤติเด็กไว้  เป็นวิธีการที่ยังไม่ตัดอิสรภาพ  บางทีศาลจะสั่งให้ปล่อย

ไปโดยไม่มีการคุมประพฤติก็มี  อาจมีการรอการใช้วิธีการส าหรับเด็กไว้ก่อนก็ได้  วิธีการคุม
ประพฤติน้ีไม่มีลักษณะเป็นโทษอาญา  แต่เป็นวิธีการในทางสวัสดิภาพมุ่งแก้ไขเด็กให้เหมาะสมกับ
ลักษณะตัวเด็กเป็นส าคัญ 

(3)  มอบเด็กไว้ยังบ้านทดแทน  (Foster – home)  เป็นวิธีการที่ยังไม่ตัดอิสรภาพ  
และวิธีการอ่ืนเหมือน  ข้อ (2) 

(4)  ส่งตัวไปไว้สถานฝึกอบรม เป็นวิธีการที่ตัดอิสรภาพ (Treatment in the institution)  
แต่อย่างอื่นเหมือนในข้อ (2) 

2)  วิธีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอื่นๆ นอกจากนี้มีบางมลรัฐอาจมีกฎหมายก าหนดวิธีอย่าง
อ่ืนไว้  เช่น 

(1)  บางมลรัฐก าหนดให้ศาลสั่งให้เด็กชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน  ซึ่งบางคร้ังศาลก็สั่งควบคู่ไปกับค าสั่งที่ให้คุมประพฤติของเด็กและ
เยาวชน 

(2)  บางมลรัฐก าหนดให้ศาลสั่งปรับเด็ก  โดยไม่ถือเป็นโทษอาญาโดยถือว่าเป็นโทษ
ทางทรัพย์สินเท่านั้น 

                                         
67   พลประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิรักษา.  (2525).  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน.  หน้า  27 – 28. 
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(3)  บางมลรัฐกลับมีกฎหมายศาลคดีเด็ก  ห้ามใช้โทษปรับแก่เด็กและเยาวชนเพราะ
เห็นว่าโทษปรับเป็นโทษอาญาไม่เหมาะใช้กับเด็ก 

การใช้วิธีการส าหรับเด็กจึงจ าแนกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ  วิธีการแก้ไข
ที่ตัดอิสรภาพ  กับ  วิธีการแก้ไขที่ไม่ตัดอิสรภาพ  ในการพิจารณาคดีของศาลในส่วนของผู้พิพากษา
ในศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง  การพิจารณาพิพากษาคดีศาล
สามารถออกค าสั่งในลักษณะว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดแล้วปล่อยตัวไป  
หรือสั่งปรับหรือคุมประพฤติ  หรือส่งตัวเด็กหรือเยาวชนให้ไปฝึกอบรม  ซึ่งปกติไม่มีก าหนดเวลา
จนกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นจะมีความประพฤติดีขึ้น   

3.2.3  ประเทศฝร่ังเศส 
เด ิมการด าเนินคดีก ับเด็กและเยาวชนที ่กระท าผิดในประเทศฝรั่งเศสจะใช้ตาม

กฎหมายโรมันโดยน าเอาหลักการแยกการพิจารณาพิพากษาคดี และในปี ค.ศ. 1810 ได้มีการ
บัญญัติให้มีการบ าบัดเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดโดยการให้การศึกษา  กระทั่งเกิดความชัดเจน
มากขึ้นเมื่อได้ก าหนดให้มีกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่
สองสิ้นสุด  โดยได้จัดตั้งองค์กรยุติธรรมขึ้นเพื่อท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนใน
วันที่  2  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 194568 ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลเด็กและเยาวชนรวมถึง
การป้องกันเด็กและเยาวชนโดยใช้วิธีให้การศึกษา  ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศฝรั่งเศส  
(Tribunal pour enfants)  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกินสิบ
สามปีถึงสิบแปดปีที ่ต้องหาว่ากระท าผิด  ซึ ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอ านาจในการ
พิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าผิด69  ได้แก่ 

1)  ศาลในเขตท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าผิด 
2)  ศาลในเขตท้องที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก 
3)  ศาลในเขตสถานที่ที่พบตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด  รวมทั้งสถานที่อุปถัมภ์เลี้ยง

ดูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
4)  ในกรณีเร่งด่วนให้รวมถึงท้องที่ที่พบตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด  หรือท้องที่ที่

จับตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้ 

                                         
68  ศุภราศี  นิยมวานิช.  (2546, ธันวาคม). “ การด าเนินคดเีด็กและเยาวชนในประเทศฝรั่งเศส.”  ข่าวเนติ

บัณฑิตสภา, 173, 16.  หน้า  3. 
69  มาตาลักษณ์  ออรุ่งโรจน์.  เล่มเดิม.  หน้า  43.  
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การก าหนดเขตอ านาจศาลเช่นนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด  โดยให้หลักประกันว่าการพิจารณาคดีของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดต้อง
ได้รับการพิจารณาคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น 

หลักกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ได้บัญญัติให้นายต ารวจ  มีอ านาจท าการ

สอบสวนเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือท าการสอบสวนตามค าสั่งของอัยการ  ในการสอบสวนเบื้องต้น
นี้ต ารวจมีอ านาจน้อยมาก  กฎหมายห้ามมิให้มีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนเว้นแต่มีกฎหมายให้อ านาจ  
เมื่อเด็กและเยาวชนถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจควบคุมตัวไว้ได้เพียง 12 ชั่วโมง  หลังจากนี้
ต้องปล่อยตัวเด็กและเยาวชนนั้นไป  หรือขออนุญาตต่ออัยการเพื่อควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนต่อไป
อีก 12 ชั่วโมง  ค าอนุมัติของอัยการต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมตัว 
ในบางกรณีอัยการมีอ านาจปล่อยตัวเด็กและเยาวชนไปชั่วคราว  และเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเรียก        
เด็กและเยาวชนผู้ถูกจับกุมกลับมาเพื่อสอบปากค าโดยเด็กและเยาวชนต้องสมัครใจ  อัยการมีสิทธิ
ตัดสินใจว่าควรจะควบคุมตัวเด็กต่อไปหรือไม่  อัยการแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อด าเนินกระบวนการ
ตามกฎหมายเรียกว่า  “Rappel a la loi”  เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกให้บิดามารดา  หรือ
ผู้ปกครองของเด็กมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็ก  เพื่อน ามาประกอบในการพิจารณาถึงการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหา  ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเด็กในรายงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและข้อหาหรือฐาน
ความผิดไม่ร้ายแรง  เช่นนี้อัยการสามารถพิจารณาได้ทันที  โดยผ่านกระบวนการพิจารณาในชั้น
สอบสวน  และส าหรับในท้องที่ซึ่งมีศูนย์ชุมชนบ าบัด (Maison de justice et du droit) อัยการสามารถ
จะมีค าสั่งให้   น าเด็กเข้าสู่กระบวนการของชุมชนได้  เมื่ออัยการน าตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดส่ง
ฟ้องต่อศาล  การไต่สวนเพื่อพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดต้องค านึงถึง
สภาพจิตใจของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญ  และการไต่สวนต้องมีทนายความอยู่ด้วยเสมอ  โดยเด็ก
หรือเยาวชนที่กระท าความผิดมีสิทธิพบทนายทันทีเมื่อปรากฏตัวต่อศาลในครั้งแรก  การไต่สวนอาจ
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพื่อสามารถวิเคราะห์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้กล่าวคือ  อาจมีการ
ตรวจสอบทางด้านจิตวิทยา  ตรวจสุขภาพ  ระบบประสาท  หรือสั่งให้มีการสังเกตพฤติกรรม  หรือ
ตรวจเฉพาะด้านอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการมีค าสั่งต่างๆ ที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดต่อไป  ในการพิจารณาคดีศาลจะรับฟังค าให้การของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  
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พยาน  ผู้ปกครอง  บิดามารดา  หรือผู้ดูแลเด็ก  อัยการ  การพิจารณาจะแยกออกจากการพิจารณา  
แบบอ่ืน  ห้ามไม่ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  เพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน70  

3.3  มาตรการปฏิบัติท่ีเป็นการเบี่ยงคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ 
3.3.1  การไกล่เกลี่ยทางอาญาในประเทศฝร่ังเศส 

ส าหรับวิธีการที่ศาลประเทศฝร่ังเศสใช้กับเด็กและเยาวชนนั้น  จะมีมาตรการทางการ
ให้การศึกษา  (ใช้ส าหรับเด็กที่อายุน้อยกว่าสิบสามปี)  การกักขังควบคุมตัว  การปล่อยตัวภายใต้
การควบคุมดูแลซึ่งจะใช้ไปพร้อมกับการให้การศึกษา  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าผิดแต่ละราย  ในบางกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดอาจถูกจัดให้อยู่กับ
บุคคลอ่ืนที่น่าไว้วางใจ  เช่น  ญาติหรือผู้ปกครองที่ศาลตั้ง  เป็นต้น  ส่วนบางกรณีเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิดอาจถูกจัดให้อยู่กับศูนย์บริการสังคมด้านเยาวชน  และกรณีจ าเป็นอาจถูกควบคุมตัว
ไว้ในสถานพยาบาล  สถานฟื้นฟูประกอบกับการให้การศึกษาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมต่อไป  
นอกจากนี้  การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลก็เป็นมาตรการพิเศษที่สามารถน ามาตรการลงโทษ
อ่ืนๆ มาร่วมด้วยก็ได้  การกักขังควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดจะใช้เฉพาะกรณีที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อมและบุคลิกภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ผิดแล้วสมควรที่จะใช้มาตรการนี้  แต่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดจะได้รับการคุ้มครองเป็น
พิเศษ  โดยการแยกขังออกจากผู้ใหญ่ และมีการจัดการศึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  
ซึ่งในประเทศฝร่ังเศสนั้นก็ยังมีมาตรการอ่ืนๆ ที่น ามาใช้กับเด็กและเยาวชนคือ  การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมหรือการชดเชยความผิด  เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือกระท าการชดเชยทดแทน
ความผิดต่อผู้เสียหาย  หรือให้ท ากิจกรรมบริการสาธารณะเพื่อชดเชยความผิด ในที่นี้ผู้เขียนจะขอ
กล่าวถึง  การไกล่เกลี่ยทางอาญา     

การไกล่เกลี่ยทางอาญา   
การไกล่เกลี่ยทางอาญา (M diation p nale) เกิดขึ้นภายใต้ระบบการใช้ดุลพินิจในการสั่ง

คดีของพนักงานอัยการ  ถือเป็นทางเลือกในการท าให้คดีระงับ  วิธีการไกล่เกลี่ยทางอาญาได้ถูก
บัญญัติไว้ในมาตรา  41  ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส 

มาตรา  41  วรรคเจ็ด  บัญญัติว่า  “ก่อนฟ้องคดี  หัวหน้าอัยการประจ าศาลขั้นต้นอาจสั่ง
ให้มีการไกล่เกลี่ยทางอาญาได้  ถ้าหากผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดยินยอม  และหัวหน้าอัยการ
ประจ าศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าการไกล่เกลี่ยทางอาญาจะเป็นหลักประกันการชดใช้ค่า

                                         
70  แหล่งเดิม.  หน้า  47.       
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สินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหาย  ท าให้ข้อพิพาทอันเกิดจากการกระท าความผิด
สิ้นสุดลง  และจะมีส่วนช่วยในการที่ผู้กระท าความผิดกลับคืนเข้าสู่สังคม”71   

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  การใช้มาตรการไกล่เกลี่ยทางอาญามีหลักเกณฑ์
ส าคัญอยู่  3  ประการ 

1)  การไกล่เกลี่ยทางอาญาต้องกระท าก่อนการฟ้องคดีอาญา  ในกรณีที่พนักงานอัยการ
ใช้ดุลพินิจให้มีการไกล่เกลี่ยทางอาญาแล้ว  พนักงานอัยการอาจจะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเอง  ซึ่ง
เรียกว่า  “การไกล่เกลี่ยโดยตรง”  หรือมอบหมายหน้าที่ให้องค์กรทางสังคมท าหน้าที่แทน  ซึ่ง
เรียกว่า  “การไกล่เกลี่ยโดยผู้แทน”  อย่างไรก็ตาม  แม้กฎหมายจะไม่ห้ามพักงานอัยการท าหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเอง  แต่ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะไม่ท าหน้าที่ดังกล่าว  ทั้งนี้  เพื่อมิให้มี         
ข้อโต้แย้งในเร่ืองความมีอคติ  ความเป็นกลาง  และความเป็นอิสระในการด าเนินคดี   

2)  ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  หลักเกณฑ์นี้เป็นหัวใจของการ
อ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Justice  reparatrice – Restorative  Justice)  กล่าวคือแทนที่จะ
ตอบโต้ผู้กระท าความผิดด้วยการลงโทษที่รุนแรงเพิ่มความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี  การไกล่เกลี่ยเป็น
ทางเลือกของพนักงานอัยการที่สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงดังกล่าว  และลดความรุนแรงของ   
ข้อพิพาทลงได้  โดยการจัดให้คู่กรณีเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างสันติ  ซึ่งการไกล่เกลี่ย
สามารถช่วยบรรเทาอารมณ์รุนแรงของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  โดยบรรเทาความต้องการแก้แค้นของ
ฝ่ายผู้เสียหายลงเมื่อได้รับการชดใช้  ส่วนทางด้านผู้กระท าความผิดก็ให้ความร่วมมือกลับสังคม 
มากขึ้น  และยังท าให้มีโอกาสได้ทบทวนการกระท าและพฤติกรรมของตนเองที่มีลักษณะต่อต้าน
สังคม  นอกจากนี้การไกล่เกลี่ยทางอาญายังหลีกเลี่ยงการซ้ าเติมและสร้างตราบาปให้แก่ผู้กระท า
ความผิดซึ่งไม่มีสันดานเป็นอาชญากร 

3)  พนักงานอัยการต้องค านึงถึงผลที่คู่กรณีจะได้รับจากการไกล่เกลี่ยทางอาญา  แม้ว่า
การใช้มาตรการไกล่เกลี่ยทางอาญาจะเกิดขึ้นภายใต้อ านาจการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ  แต่
ในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว  พนักงานอัยการไม่สามารถกระท าได้ตามอ าเภอใจ  ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 41 วรรคเจ็ด ได้ก าหนดให้พนักงานอัยการพิจารณาหลักเกณฑ์สาม
ข้อก่อนที่จะสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยทางอาญา  คือ  จะต้องได้ความว่าการไกล่เกลี่ยในคดีน้ันสามารถ72 

                                         
71  Gerard  Blanc.  (1994).  La  mediation  penale.  p  25.  อ้างถึงใน  อุทัย  อาทิเวช.  การใช้ดุลพินิจ

ของพนักงานอัยการกบัการลดปรมิาณคดีขึน้สู่ศาลในประเทศฝรั่งเศส  (2).  หน้า  29. 
72  อุทัย  อาทิเวช.  การใช้ดุลพินิจของพนกังานอัยการกับการลดปริมาณคดีขึ้นสูศ่าลในประเทศฝรั่งเศส  

(2).  หน้า  30.  
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(1)  เป็นหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  หากผู้เสียหายไม่ยอม 
รับข้อเสนอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้กระท าความผิด  ก็แสดงว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะให้มี
การไกล่เกลี่ยทางอาญา  พนักงานอัยการก็ไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยทางอาญาได้  และจะต้องฟ้อง
ผู้กระท าความผิดต่อไป ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการไกล่เกลี่ยทางอาญาในกฎหมายของฝร่ังเศสมี
แนวคิดมาจากการอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้เสียหายในการด าเนินคดี  ดังนั้นความยินยอมของผู้เสียหายจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญประการแรก
ที่พนักงานอัยการจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจใช้มาตรการไกล่เกลี่ยทางอาญา  หลักเกณฑ์ข้อนี้
จึงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้เสียหายในคดี  ซึ่งมีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนกว่าบทบาทของ
พนักงานอัยการ  หากผู้เสียหายเห็นว่าการไกล่เกลี่ยทางอาญาไม่สามารถเป็นหลักประกันการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาได้แล้ว  ก็คงไม่สามารถกล่าวได้ว่าการไกล่เกลี่ยทางอาญาเป็นมาตรการ
ในการยุติปัญหาซึ่งเกิดจากการกระท าความผิด 

(2)  ยุติปัญหาซึ่งเกิดจากการกระท าความผิด การกระท าความผิดอาญานั้นกระทบต่อ
ความสงบของสังคมไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตาม  ผู้กระท าความผิดสมควรได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามสัดส่วนกับความผิดซึ่งตนได้กระท าลง  แม้ในปัจจุบันจะเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่าความผิดที่กระท าลงบางประเภทสร้างปัญหาเพียงเล็กน้อยแก่สังคม  และสังคม
ยอมรับการเยียวยาแก้ไขให้แก่ผู้เสียหายและการท าประโยชน์ให้แก่สังคมแทนการลงโทษจ าคุก
ผู้กระท าความผิดโดยศาลก็ตาม  แต่กฎหมายของฝร่ังเศสบัญญัติให้พนักงานอัยการค านึงถึงวิธีการ
ที่มาแทนการลงโทษด้วยว่าจะต้องสามารถยุติปัญหาอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดได้  มิฉะนั้น
สังคมจะมองว่า  วิธีการดังกล่าวไม่ได้ผล  และไม่ยอมรับการใช้วิธีการนั้น 

 (3)  มีส่วนช่วยให้ผู้กระท าความผิดกลับคืนเข้าสู่สังคม  โดยทั่วไปการจัดให้มีการ
ไกล่เกลี่ยทางอาญานั้น  เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กระท าความผิดกลับคืนเข้าสู่สังคมโดยเฉพาะ
ผู้กระท าความผิดคร้ังแรก  แต่ส าหรับผู้ที่เคยกระท าความผิดมาแล้ว  โอกาสที่การไกล่เกลี่ยทาง
อาญาจะช่วยให้ผู้นั้นกลับคืนเข้าสู่สังคมย่อมน้อยลงเป็นธรรมดา73  ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อนี้  
พนักงานอัยการจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต ารวจและนักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับประวัติ
ของผู้ต้องหามาใช้ประกอบการพิจารณาว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดคร้ังแรกซึ่งสามารถ
ปรับปรุงตัวได้  หรือเป็นอาชญากรโดยสันดานซึ่งไม่สมควรได้รับประโยชน์จากมาตรการไกล่เกลี่ย
ทางอาญา  
 

                                         
73  แหล่งเดิม.  หน้า  31. 
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3.3.2  การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญาประเทศนิวซีแลนด์ 
3.3.2.1   การด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ซึ่งไต่สวน
โดยลูกขุน District Court พิจารณาคดีอาญาเกือบทั้งหมด  ยกเว้นคดีร้ายแรงบางประเภท  เช่น ฆ่า
คนตาย  ปล้นทรัพย์  เป็นต้น   

ศาลเยาวชนและครอบครัว Youth Court จะพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กซึ่งมีอายุไม่
เกินสิบเจ็ดปีกระท าความผิด  โดยจะไม่เน้นการลงโทษแก่เด็กและเยาวชน  แต่จะให้ความส าคัญต่อ
การแก้ไข  ฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  ส่วน Family Court พิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว  ซึ่งรวมถึง
คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ด้วย  นอกจากนั้นยังมีอ านาจไต่สวน
ค าร้องในกรณีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัว  รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้แยกเด็กออกจาก
ครอบครัว  และเพิกถอนอ านาจปกครองของบิดามารดาซึ่งจะเป็นกรณีชั่วคราวหรือถาวรก็ได้       
ค าร้องต่างๆ ที่ส่งมา Family Court สามารถส่งทางโทรสารก็ได้ และผู้พิพากษาสามารถสั่งโดยไม่
ต้องพบกับคู่ความ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  กระบวนการด าเนินคดีที่ Youth Court เป็นการท างาน
ร่วมกันของบุคคลหลายฝ่ายทั้งผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา 
แพทย์ จิตแพทย์ และครอบครัวของจ าเลยและผู้เสียหาย  แต่ในระบบของประเทศนิวซีแลนด์           
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งท าหน้าที่เป็นพนักงานอัยการในการฟ้องคดีต่อศาลด้วยเรียกว่าเป็น Prosecutor 
Police74     

3.3.2.3   หลักกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด์  Youth  Court  จะไม่เน้นการ

ลงโทษเด็ก  แต่จะให้ความส าคัญกับ Family Group Conference ซึ่งประกอบด้วย เด็กที่เป็นจ าเลย  
ผู้เสียหาย  ครอบครัวทั้งของจ าเลยและผู้เสียหาย  ทนายจ าเลย  (รัฐจัดให้)  นักสังคมสงเคราะห์  
นักจิตวิทยา  รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เพื่อนสนิท  ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาคดี  เมื่อ Family Group Conference ได้ตกลงเห็นชอบประการใดก็จะแจ้งผลให้ผู้พิพากษา
ทราบ  หากผู้พิพากษาเห็นชอบด้วยก็จะพิพากษาคดีตามข้อตกลงนั้น  มีจ านวนคดีน้อยมากที่ตกลง
กันไม่ได้และผู้พิพากษาต้องพิพากษาคดีให้ขังเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  การจัดให้มี  
Family Group Conference  ดังกล่าวเป็นไปตาม Children, Young Persons and Family Act 1989.  
โดยมีหลักการว่าครอบครัวต้องร่วมรับผิดกับเด็กในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิด  แต่ทั้งนี้

                                         
74  วันชัย  รุจนวงศ์  และ  ดุษฎี  ห์ลลีะเมียร.  (2540).  รายงานการไปดูงานเกี่ยวกับการป้องกนัสิทธิเดก็  

ณ  ประเทศ  New  Zealand  และประเทศ  Australia.  หน้า  199 – 200.  
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ประเทศนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้มีมาตรการในการเบี่ยงคดีผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมเพียง Family Group Conference เท่านั้น แต่ยังมีวิธีการอีกหลายอย่างซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึง
การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์คดีอาญา 

การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์คดีอาญา 
ไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญา Restorative Justice75 อาจกล่าวได้ว่ามีวัตถุประสงค์

ที่ส าคัญ  6  ประการด้วยกัน  ประกอบด้วย 
1)  การพยายามให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เป็นเหยื่อจากการกระท าความผิดอาญา 
2)  การท าให้จ าเลยเข้าไปมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในผลเสียหายอันเกิดจากการ

กระท าความผิดของตน 
3) การท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักและเข้าใจในผลกระทบอันเกิดจากการ

กระท าความผิดอาญาที่มีต่อผู้เป็นเหยื่อ 
4) พยายามกระตุ้นและด าเนินการ  ให้จ าเลยจัดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมให้แก่

ผู้ที่เป็นเหยื่อและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
5)  การพยายามกระตุ้นและด าเนินการ  ให้จ าเลยจัดมาตรการการเยียวยาที่เหมาะสม

ให้แก่ผู้ที่เป็นเหยื่อและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
6)  การพยายามช่วยให้ผู้ที่เป็นเหยื่อและจ าเลยสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมได้ดังเดิม 
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้มุ่งไปที่การ

ลงโทษผู้กระท าความผิดเป็นส าคัญ  แต่มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดเป็นส าคัญ  โดยต้องเร่ิมจากการท าความเข้าใจกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพราะหากไม่เข้าใจในปัญหาและ
ผลกระทบอย่างถ่องแท้แล้ว  การจะแก้ไขหรือเยียวยาใดๆ ย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้  หรือหากเกิดขึ้นก็
อาจจะไม่ตรงกับปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น  กระบวนการยุติธรรมจึงจะท าหน้าที่เป็นเวทีที่น า
ทุกฝ่ายมาท าความเข้าใจปัญหาร่วมกันและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการพยายาม
เปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมจากเดิมที่ศูนย์กลางของกระบวนการ  คือ  จ าเลย  ให้เปลี่ยนเป็น
กระบวนการที่มีผู้เสียหาย  หรือ  เหยื่อ  ของการกระท าความผิดมาเป็นศูนย์กลางแทนจ าเลย  ซึ่งจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ท าให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อรู้สึกว่าปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเป็น

                                         
75  สรวิศ  ลิมปรังษี.  (2549).  การไกล่เกลี่ยฟื้นสมัพันธ์ในคดีอาญาประสบการณข์องศาลนิวซแีลนด์.  

หน้า  1 – 8.  
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เร่ืองที่กระบวนการให้ความใส่ใจและพร้อมที่จะหาทางช่วยเหลือเยียวยาให้ซึ่งจะท าให้ผู้เสียหายมี
ความรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเปิดเผยรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้มากกว่า  ผู้เสียหายมีโอกาสที่
จะบอกเล่าให้จ าเลยได้รับรู้ว่าการกระท าของจ าเลยก่อให้เกิดความทุกข์หรือความเสียหายอย่างไร
บ้าง  และยังมีโอกาสสอบถามจ าเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย  หากผู้เสียหายไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
ในพฤติกรรมของจ าเลยที่เกิดขึ้น  ผู้เสียหายยังมีโอกาสที่จะแสดงให้จ าเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ว่าจากผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีหนทางเยียวยาอย่างไรบ้าง  และผู้เสียหายมีสิทธิที่จะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการหรือการด าเนินการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

คดีที่จะเข้าสู่กระบวนการ Restorative Justice76 ในชั้นศาลของประเทศนิวซีแลนด์
ได้มีการก าหนดลักษณะของคดีที่จะเข้าสู่ระบบไว้ด้วย  เพื่อให้กระบวนการสามารด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็มิได้เป็นการขัดขวางการด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาตามปกติ  องค์ประกอบเบื้องต้นของคดีที่จะเข้าสู่ระบบนี้ประกอบด้วย  การก าหนดให้ต้อง
เป็นคดีที่จ าเลยรับสารภาพเนื่องจากวัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินกระบวนการ Restorative  
Justice  คือการท าให้จ าเลยตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบของตนและความเสียหายที่ตนได้
ก่อให้เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหาย  รวมทั้งการหามาตรการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย  หากจ าเลยยังให้การ
ปฏิเสธเท่ากับยังไม่ได้ยอมรับว่าตนเป็นผู้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือหากยอมรับว่าท าแต่
อ้างว่ามีเหตุผลอ่ืนที่ท าให้การกระท าของตนไม่เป็นความผิด  เช่นนี้การที่จะท าให้จ าเลยตระหนักถึง
ภาระความรับผิดชอบของตนจึงเป็นไปไม่ได้เพราะต้องมีการพิสูจน์ในทางพยานหลักฐานเสียก่อน
ว่าความจริงแล้วจ าเลยได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่  หรือแม้แต่มีการพิสูจน์ในทาง
พยานหลักฐานแล้วก็อาจจะไม่ได้ท าให้จ าเลยยอมรับได้อย่างแท้จริงเนื่องจากรู้สึกเป็นเพียงการแพ้
ชนะในทางคดีเท่านั้น  แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้กระท าความผิดอย่างแท้จริง  การที่จะท าให้
จ าเลยซึ่งไม่ยอมรับแม้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าตนเป็นผู้กรท าความผิดให้รู้สึกถึงความรับผิดชอบการ
กระท าที่ถูกกล่าวหาจึงแทบไม่อาจเกิดขึ้นได้  ส่วนการก าหนดให้ต้องเป็นคดีที่ยังไม่ได้มีการ
ก าหนดวันสืบพยานเนื่องจากไม่ต้องการให้การด าเนินกระบวนการ Restorative  Justice ไปกระทบ
หรือแทรกแซงการด าเนินกระบวนพิจารณาตามปกติของศาล  โดยเลือกเฉพาะคดีที่ยังอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นที่ยังไม่ได้มีการก าหนดการด าเนินการแน่นอน  และคดีที่มีโทษอยู่ในระดับกลางๆ  

ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญา  ในเบื้องต้นอาจแบ่ง
กระบวนการออกเป็น  3  ขั้นตอนดังน้ี77 

                                         
76  แหล่งเดิม.  หน้า  20 – 21.  
77  แหล่งเดิม.  หน้า  22 – 25.  
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1)  ขั้นการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการและการเตรียมการ 
 (1)  ศาลส่งคดีเข้าสู่กระบวนการ  ศาลอาจจะพิจารณาส่งคดีใดคดีหนึ่งเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์เมื่อคดีนั้นเข้าหลักเกณฑ์  โดยจะส่งไปยังผู้ที่ท าหน้าที่เป็น        
“ผู้ประสานงานกระบวนการ  Restorative  Justice  (RJ  Coordinator)   

 (2)  การสัมภาษณ์โดยผู้ประสานงาน  เมื่อได้รับคดีแล้ว  ผู้ประสานงานจะจัด
ให้มีการสัมภาษณ์จ าเลยก่อนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการจัดให้มีการประชุมไกล่เกลี่ยฟื้น
สัมพันธ์  หากผู้ประสานงานเห็นว่าจ าเลยมีลักษณะที่ไม่สมควรจะเข้าสู่กระบวนการอย่า งชัดเจน  
หรือเห็นได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยินยอมรับความรับชอบของตน  ผู้ประสานก็จะไม่ด าเนินการในขั้น
ต่อไปและจะส่งเร่ืองกลับเข้าสู่ระบบกระบวนพิจารณาคดีอาญาปกติต่อไป 

 (3)  ผู้ประสานงานส่งจดหมายไปยังผู้เสียหาย  พร้อมทั้งหนังสือแนะน า
กระบวนการและแบบข้อประเมิน  จากนั้นผู้ประสานงานจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินการต่อโดยกลุ่มผู้จัดหาการคัดเลือก  “ผู้ไกล่เกลี่ย” 

 (4)  ผู้ประสานงานส่งคดีไปยัง  “กลุ่มผู้จัดหาผู้ไกล่เกลี่ย”  ซึ่งกลุ่มผู้จัดหานี้
เป็นองค์กรเอกชนหรือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่จะท าหน้าที่ฝึกอบรมและรวบรวมรายชื่อผู้ที่
จะท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้  ผู้ประสานงานจะจัดส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ส่งไป
ให้กลุ่มผู้จัดหาด้วย  โดยในหนังสือที่ส่งเร่ืองไปจะระบุก าหนดเวลาที่จะให้กลุ่มผู้จัดหาพิจารณาว่า
จะรับเร่ืองที่ส่งไปเพื่อด าเนินการต่อหรือไม่  และหากประสงค์จะรับเร่ืองไว้ก็จะต้องระบุ
ก าหนดเวลาว่าจะจัดให้มีการประชุมและจัดท ารายงานส่งกลับมาได้เมื่อใด 

 (5)  กลุ่มผู้จัดหาติดต่อผู้ประสานงาน  จะต้องคัดเลือกและมอบหมาย  “ผู้ไกล่
เกลี่ย”  ที่คิดว่าเหมาะสมกับคดีที่ส่งไปมากที่สุดจ านวน  2  คน  สาเหตุที่ต้องใช้จ านวนสองคนนี้มี
ที่มาจากแนวคิดที่ต้องการจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้ท าความเข้าใจของคู่ความทั้งสองด้านมากที่สุด  การมี
นักอ านวยการสองคนอาจจะช่วยให้เก็บข้อมูล  ปัญหาและความต้องการได้รอบด้านมากกว่าการท า
คนเดียว  ท าให้กระบวนการเกิดดุลยภาพส าหรับทั้งผู้เสียหายและจ าเลย  จากนั้นกลุ่มผู้จัดหาจะแจ้ง
ให้ผู้ประสานงานทราบเกี่ยวกับการมอบหมายภายในเวลาที่ก าหนดและจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเกี่ยวกับคดีให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ย 

 (6)  ผู้ไกล่เกลี่ยติดต่อผู้เสียหายและจ าเลย  เพื่อที่จะด าเนินการจัดให้มีการ
พบปะกัน  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องปรึกษาหารือกับผู้ เสียหายเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจากฝ่ายผู้เสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  ในการด าเนินการผู้ไกล่เกลี่ยจะมีแบบ
ข้อมูลส าหรับผู้ประเมิน  ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสองคร้ังแรกกับ
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ผู้เสียหายและจ าเลย  ข้อมูลบุคคลรายละเอียดของการด าเนินการทั้งหมดของผู้ไกลเกลี่ย  แบบข้อมูล
นี้จะต้องส่งคืนผู้ประสานงานเมื่อการด าเนินกระบวนการสิ้นสุด 

 (7)  ผู้ไกล่เกลี่ยพบกับผู้เสียหายและจ าเลยก่อนการประชุมไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์  
โดยในการพบปะอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลในครอบครัวของฝ่ายผู้เสียหายหรือจ าเลยมาพบด้วย
ก็ได้  แต่ผู้ไกล่เกลี่ยจะพบกับฝ่ายผู้เสียหายและจ าเลยคนละคราวกันเพื่อประเมินความสมัครใจใน
การเข้าร่วมกระบวนการประชุม 

 (8)  ผู้ไกล่เกลี่ยเตรียมการประชุม  โดยจะก าหนดวันและสถานที่ที่เหมาะสม
ที่จะจัดการประชุมแล้วแจ้งให้ผู้เสียหาย  จ าเลยและผู้ประสานงานทราบ  ทั้งนี้ผู้ไกล่เกลี่ยอาจเชิญ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องและพนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้ 

 (9)  ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งผู้ประสานงานทราบความคืบหน้าของการประชุม  ในทันที
ที่สามารถท าได้  ให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมที่จัดจัดขึ้นและจะต้องส่งแบบ
รายงานการประชุมไกล่เกลี่ยไม่ช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้                
ไม่สามารถด าเนินการประชุมได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องแจ้งให้ผู้ประสานงาน  ผู้เสียหาย
และจ าเลยทราบในทันที 

(10)  ผู้ประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ในเร่ืองของวันเวลาและสถานที่
การจัดประชุม  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจัดให้มีการประชุมได้  ผู้ประสานงานจะต้องท า
รายงานเสนอศาลและส่งส าเนารายงานนั้นไปยังพนักงานอัยการ  ทนายความ  พนักงานคุมประพฤติ
และที่ปรึกษาของผู้เสียหาย โดยในการรายงานนั้นผู้ประสานงานนั้นไม่ต้องระบุเหตุที่ท าให้             
ผู้ไกล่เกลี่ยไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้  เพื่อไม่ต้องการน าเอาข้อมูลไปเป็นผลต่อรูปคดี 

2)  ขั้นการประชุมไกล่เกลี่ย 
  (1)  การเปิดประชุม  ผู้ไกล่เกลี่ยควรที่จะแนะน าตัวเองและกล่าวถึงบทบาท

หรือหน้าที่ของตนในระหว่างการประชุมเพื่อที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายเข้าใจในเบื้องต้นถึงการ
กระท าหรือสิ่งต่างๆ ที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะท าต่อไปในกระบวนการ  ภายหลังจากนั้นผู้ไกล่เกลี่ยอาจจะให้
ผู้ที่ เข้าร่วมประชุมแนะน าตนเองและกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ตนมีอยู่กับผู้เสียหายหรือจ า เลย
เพื่อที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนทราบถึงสถานะของผู้ที่ตนจะต้องประชุมและร่วมหารือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และจะต้องบอกกติกาเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ  คือ  การ
ประชุมจะไม่มีการโต้แย้งโต้เถียงในเร่ืองของข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ของการกระท าความผิดเกิด
อะไรขึ้นบ้างเนื่องจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นภาระหน้าที่ของศาล,  การประชุมต้องกระท าด้วย
ความสมัครใจ  หากผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกอึดอัดสามารถขอถอนตัวได้ตลอดเวลา,  ควรให้เกียรติและ
มีความซื่อสัตย์,  หากมีการพูดจาข่มขู่หรือแสดงอาการให้เห็นว่าจะมีการใช้ก าลังต้องยุติการประชุม

DPU



 

 

80 

ทันที  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมคนอ่ืน  ไม่ควรน า
ข้อมูลในการประชุมไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

  (2)  การสรุปข้อเท็จจริง  เร่ืองราวและผลกระทบ  การประชุมจะเร่ิมด้วยการ
สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่มีการกระท าความผิด  โดยอาจจะท าโดยการอ่านย่อข้อเท็จจริง
ตามที่มีการสรุปไว้คืออาจจะขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยสรุปและล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  การเร่ิม
เล่าเร่ืองราว  อาจให้จ าเลยได้เป็นฝ่ายที่เล่าเร่ืองก่อน  เพราะจ าเลยจะยอมรับในการกระท าความผิด
ของตนต่อหน้าผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการยอมรับในความผิดของจ าเลยนั้นไม่ได้เกิดจากการ
เรียกร้องของฝ่ายผู้เสียหาย  ท าให้จ าเลยไม่ค่อยเกิดความรู้สึกที่ต้องปกป้องการกระท าของตนและ
ปฏิเสธประเด็นที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อย  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจจะช่วยจ าเลยในการล าดับเหตุการณ์ด้วย
การทวนในประเด็นหรือจุดที่ส าคัญเพื่อที่จะท าให้แน่ใจว่าจ าเลยจ าเหตุการณ์ได้ครบถ้วนและ
เร่ืองราวที่จ าเลยเล่าได้รับความเข้าใจถูกต้อง   ประกอบกับฝ่ายผู้เสียหายจะแจกแจงเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย  ซึ่งบุคคลใกล้ชิดก็อาจจะได้ เข้าใจและได้
เล่าถึงผลกระทบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย   

  (3)  การพักและการประชุมฝ่ายเดียว  เมื่อมีการประชุมด าเนินไปได้จนเสร็จ
สิ้นการเล่าเร่ืองราวต่างๆ แล้ว  ผู้เข้าร่วมประชุมก็ต้องเร่ิมคิดถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
โดยการประชุมฝ่ายเดียวเฉพาะแต่ละฝ่ายแยกจากกัน 

  (4)  การหารือเร่ืองผลลัพธ์  ข้อตกลงและแผนการ  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องพยายาม
ท าให้การหารือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ประเด็นในการหารือจะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ในวิสัยที่จ าเลยจะสามารถท าได้เพื่อช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมีเวลา
อย่างเต็มที่ที่จะหารือเกี่ยวกับแผนการที่จะท าต่อไปไม่ว่าแผนการนั้นจะมีลักษณะเช่นไร  ควร
กระตุ้นให้คู่ความสร้างสรรค์ทางเลือกให้ได้มากที่สุด 

 (5)  การบันทึกข้อตกลงหรือแผนการ  เมื่อสรุปบันทึกเรียบร้อยแล้ว  ผู้ไกล่เกลี่ย
ควรจะอ่านข้อความทั้งหมดให้ผู้ เข้าร่วมประชุมฟังเพื่อเป็นการยืนยันสิ่งที่บันทึกนั้นถูกต้อง
สอดคล้องกับสิ่งที่ได้หารือระหว่างคู่กรณี  โดยข้อตกลงที่ท าขึ้นควรจะมีลักษณะที่ชัดเจนแน่นอน  
มีระยะเวลาก ากับ  และก าหนดผู้ที่จะติดตามให้มีการด าเนินการตามที่ตกลง 

 (6)  การก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการ  หากแผนการนั้นจะอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  จะต้องมีการยืนยันความสมัครของบุคคลนั้นก่อนและควรต้อง
ระบุรายละเอียดการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในแผนการด้วย  แต่แผนการที่ดีไม่ควรจะก าหนดให้
ต้องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนโดยชุมชนหรือบุคคลเกินกว่าหกเดือน 

DPU



 

 

81 

 (7)  การสรุปการประชุม  เมื่อมีการยืนยันและรับรองแผนการที่ตกลงกันไว้
แล้ว  ผู้ไกล่เกลี่ยควรจะขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ความกล้าหาญเพียงพอที่จะมาเผชิญหน้า
กับความจริงและพบกับอีกฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 

3)  ขั้นภายหลังการประชุมไกล่เกลี่ย 
 (1)  ทบทวนกระบวนการระหว่างผู้ไกล่เกลี่ย  เมื่อเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ยแต่ละ

คร้ัง  ผู้ไกล่เกลี่ยทั้งสองจะคุยร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการหรือสิ่งต่างๆ ที่ได้ท าไปในระหว่างการ
ไกล่เกลี่ยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท างานในคร้ังต่อๆ ไป โดยการทบทวนนี้ควรจะท าทันทีที่
เสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ไกล่เกลี่ยทั้งสองคนยังจดจ าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะจุดหรือประเด็นส าคัญที่จะน ามาทบทวนกัน  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ทบทวนจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจซึ่งกันและกันของผู้ไกล่เกลี่ ยที่
ร่วมงานกัน 

 (2)  การส่งแบบฟอร์มข้อมูลให้แก่ผู้ประสานงาน  โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ว่า
จะเป็นจ าเลย  ผู้เสียหาย  พนักงานคุมประพฤติ  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
กรอกข้อมูลแล้วน าส่งผู้ไกล่เกลี่ย  เพื่อน าไปใช้ในการประเมินกระบวนการและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

 (3)  ผู้ไกล่เกลี่ยเขียนรายงานการไกล่เกลี่ยส่งให้แก่ผู้ประสานงาน โดยในรายงาน
จะประกอบไปด้วย  สรุปกระบวนการต่างๆ ที่ได้ท าขึ้นรวมทั้งผลของการด าเนินการด้วย  โดยเร่ิม
ตั้งแต่ขั้นก่อนการประชุม  ในระหว่างการประชุมว่ามีการยกประเด็นใดขึ้นมาบ้าง  แ ละสรุป
รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง  มีการเสนอชดใช้หรือกระท าการอย่างไรบ้าง และมีการยอมรับใน
มาตรการอย่างไร 

 (4)  ผู้ประสานงานส่งส าเนารายงานการไกล่เกลี่ยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่ง
ให้แก่พนักงานอัยการ  และพนักงานคุมประพฤติห้าวันก่อนวันฟังค าพิพากษา 

 (5)  ผู้ไกล่เกลี่ยติดตามผลกับผู้เสียหายภายในสามวันนับจากวันประชุมเพื่อที่    
จะตรวจสอบความเป็นอยู่ว่าผู้เสียหายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่  และอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบริการช่วยเหลือผู้เสียหายในรูปแบบต่างๆ ที่รัฐจัดหาไว้ให้ 

 (6)  ผู้ไกล่เกลี่ยจะติดตามการปฏิบัติตามแผนการ  ในกรณีที่มีการก าหนดให้
ต้องมีการกระท าการบางสิ่งบางอย่างก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา  ผู้ไกล่เกลี่ยจะติดตามด้วยว่าได้มี
การด าเนินการตามที่ก าหนดแล้วหรือไม่และหากมีการด าเนินการอย่างไร  ก็ท ารายงานเสนอ           
ผู้ประสานงานก่อนถึงก าหนดวันฟังค าพิพากษา 
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 (7)  การด าเนินการเมื่อปรากฏผลการพิจารณาของศาล  ผู้ประสานงานต้อง
แจ้งให้ผู้เสียหายและผู้ไกล่เกลี่ยทราบ  แต่ในกรณีที่ศาลได้สั่งให้เลื่อนการนัดฟังค าพิพากษาไปก่อน
ก็เพื่อเปิดโอกาสให้มีการด าเนินการตามแผนเยียวยาความเสียหายตามที่ตกลงกันในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์  ผู้ประสานงานก็จะแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบเพื่อที่จะติดตามผลการด าเนินการ
ตามแผนต่อไป 

 การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญานี้ส่วนของจ าเลยก็มุ่งที่จะท าให้เกิดความ
รับผิดชอบในผลพวงจากการกระท าของตนอย่างแท้จริง  ซึ่งการที่น าจ าเลยเข้ามาในกระบวนการ
เพื่อรับรู้ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อของการกระท าของตน  รู้ว่าสิ่งที่ตนได้ท าลง
ไปท าให้คนอ่ืนได้รับความทุกข์หรือความเดือดร้อน  ซึ่งท าให้จ าเลยมีโอกาสได้แสดงความรู้ส านึก  
ไม่ว่าจะเป็นความส านึกผิดหรือความรับผิดชอบในการเยียวยาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็น
เคร่ืองเตือนใจให้จ าเลยได้ระลึกถึงเมื่อตนจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต  และลักษณะที่
ส าคัญอีกประการของกระบวนการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญา  Restorative  Justice  คือ  การ
ให้ชุมชนหรือบุคคลแวดล้อมเข้ามาร่วมรับรู้และช่วยเยียวยาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  (community – 
based process)  โดยบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานอกจากตัวจ าเลยและผู้เสียหาย
นั้น  เหตุที่ต้องน าบุคคลเหล่านี้เข้ามาในกระบวนการด้วย  เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเยียวยา
ทางฝั่งจ าเลย  หรือทางฝั่งผู้เสียหายล้วนแล้วแต่ต้องการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลผู้ใกล้ชิด
ด้วยกันทั้งสิ้น  ส าหรับผู้เสียหายการที่ได้รับความเดือดร้อน  หรือความยากล าบากใดๆ ย่อมต้องการ
ก าลังใจและแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง  เพื่อที่จะท าให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้  
และในขั้นตอนการปรับตัวเพื่อที่จะด าเนินชีวิตไปตามปกติ  ภายหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็อาจจะ
ต้องการให้คนรอบข้างเข้าใจ  แนะน าช่วยเหลือในส่วนที่จ าเป็นในส่วนของจ าเลย  หลายคร้ังที่จะ
พบว่าจ าเลยท าสิ่งที่ผิดพลาดขึ้น  โดยที่บุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมรับรู้เลย  
บุคคลเหล่านี้ไม่ทราบข้อเท็จจริงย่อมท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดความรู้สึก  หรือความจ าเป็นที่จะต้อง
คอยระมัดระวังมิให้เกิดพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันอีกในอนาคต  ในบางคร้ังที่จ าเลยเองรู้สึกผิดและ
เสียใจในผลของความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้นจากการกระท าของตน  ความรู้สึกเหล่านี้ถือเป็น
สถานการณ์ที่ยากล าบากส าหรับจ าเลยด้วยเช่นกัน  การที่จ าเลยจะผ่านพ้นสถานการณ์เช่นนี้  และ
พยายามปรับปรุงตัวหรือแม้แต่การพยายามกลับเข้าสู่สังคมก็จ าเป็นต้องได้รับก าลังใจและความ
ช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง  
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3.3.3  การไกล่เกลี่ยขั้นพื้นบ้านในประเทศลาว  
3.3.3.1  รูปแบบการระงับข้อขัดแย้งในชุมชนของส.ป.ป. ลาว78 

การไกล่เกลี่ยโดยหน่วยไกล่เกลี่ยขั้นบ้าน  (คณะกรรมการไกล่เกลี่ยขัดขัดแย้งใน
ระดับหมู่บ้าน)  หน่วยไกล่ เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้ าน  คือ  หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประนีประนอมของหมู่บ้าน เกี่ยวกับการแก้ไข้ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน  มีภาระบทบาท
ช่วยองค์กรปกครองหมู่บ้านในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  เพื่อเสริมสร้างความ
ยุติธรรม  เสริมสร้างและขยายสิทธิประโยชน์ของพลเมือง  เผยแพร่ระเบียบกฎหมาย  รณรงค์ให้
ประชาชนในหมู่บ้านของตนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ประสานงานกับบรรดา
องค์กรที่ด าเนินงานในด้านกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง 

องค์ประกอบและการจัดตั้งหน่วยไกล่ เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 

1)  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นประธานโดยต าแหน่ง 
2)  ผู้แทนคณะแนวร่วมพัฒนาหมู่บ้าน 1 คน  เป็นกรรมการ 
3)  ผู้แทนสหพันธ์แม่หญิงในหมู่บ้าน  1 คน เป็นกรรมการ 
4)  ผู้แทนสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น 1 คน  เป็นกรรมการ 
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ถึง 3 คน ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้น  เป็นกรรมการ 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกเข้าเป็น

คณะกรรมการโดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง 
 

หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  มีสิทธิและหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
1)  เข้าร่วมในการเรียน  เผยแพร่ระบบกฎหมายต่างๆ  และฝึกอบรมประชาชนให้

เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ  และกฎหมาย 
2)  ให้ความช่วยเหลือ  และร่วมมือในการด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลใน

คดีแพ่ง  และคดีอาญา  เกี่ยวกับการชดใช้ค่าความเสียหายทางแพ่ง 
3)  ไกล่เกลี่ยคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้สิน  ทรัพย์สิน  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  

(ยกเว้นการหย่าร้าง)  และอ่ืนๆ 
4)  ในบางกรณีอาจไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้  หากการกระท านั้น  เป็นความผิด

เล็กน้อยและมีการร้องทุกข์ของผู้เสียหายตามกฎหมาย  ซึ่งกฎหมายอาญาได้ก าหนดไว้  ได้แก่การ
                                         

78  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง.  (2547).  กระบวนการยุตธิรรมทางเลือก : การส่งเสริมการระงบั
ข้อพพิาทชุมชน ณ แขวงหลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว.  หน้า  5 – 10.  
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ท าร้ายร่างกายระหว่างญาติใกล้ชิดที่ไม่ถึงบาดเจ็บสาหัส  หรือเสียอวัยวะ  การนินทา  การใส่ร้าย  
การดูหมิ่นซึ่งหน้า  การด่าว่า  การกระท าผิดประเวณีร่วมกับสามีหรือภรรยาบุคคลอ่ืนหรือการ
กระท าอนาจาร  การลักเล็กขโมยน้อย  การท าร้ายกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของญาติใกล้ชิด  การดูหมิ่น  
หมิ่นประมาทผู้ตายหรือชื่อเสียงของผู้ตาย  การบุกรุก  เคหะสถานและการล่วงละเมิดความลับ
ส่วนตัว  แต่คณะกรรมการไม่มีสิทธิปรับไหมหรือลงโทษต่อผู้กระท าผิดทางอาญาต่อคู่กรณีที่มี      
ข้อพิพาทกัน 

5)  ช่วยติดตามให้การศึกษาอบรม  ผู้ที่ได้พ้นโทษแล้ว  ตามการตัดสินของศาล
ประชาชนซึ่งได้มอบให้องค์การจัดตั้งของรัฐหรือสังคม  ให้อบรมบุคคลนั้นต่ออีก  

6)  หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  มีสิทธิเก็บค่าบริการจากคู่กรณีที่มี
ข้อขัดแย้งกันไม่เกิน 5,000 กีบ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งใน
ระดับหมู่บ้าน  โดยมีแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจน 

7)  หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  ไม่ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับ
พนักงานของรัฐ  แต่มีสิทธิได้รับมาตรการชมเชย  เช่นได้รับบ าเหน็จ  ในประกาศยกย่อง  เหรียญตรา  
เหรียญชัย  ตามผลงานของตนและตามการเสนอของผู้ใหญ่บ้าน 

 

รูปแบบและวิธีการด าเนินงานของหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน 
1)  การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  ให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งใน

ระดับหมู่บ้านด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ  ตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตย 
2)  เมื่อหน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  ได้รับข้อขัดแย้งของพลเมือง

แล้วให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้านประชุมเพื่อพิจารณาข้อขัดแย้งนั้นภายใน 7 วัน  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  เชิญคู่พิพาทและพยานเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย    
การไกล่เกลี่ยจะด าเนินไปได้ก็ต่อเมื่อมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  ถ้าหาก
ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมประชุมไม่ได้ให้ที่ประชุมเลือกบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการเป็นประธาน
คณะกรรมการแทนก็ได้ 

3)  ในการไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ังให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  
จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  และให้อ่านบันทึกนั้นต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมพยาน  แล้วให้
ลงลายมือชื่อไว้  ถ้าหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้  จะจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขึ้นหลาย
คร้ังก็ได้แต่ละคร้ังคู่กรณีจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมแต่ไม่เกิน  5,000  กีบ  ในการประชุมไกล่เกลี่ย
แต่ละคร้ังให้จัดท าบันทึกตามวรรค 1 ของมาตรานี้ด้วย 
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ถ้าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้  ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับ
หมู่บ้านจัดท าหมายเหตุไว้ในบันทึกแล้วส่งส านวนข้อขัดแย้งไปยังศาลประชาชนที่มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาตัดสินคดีนั้นตามกฎหมาย 

 

รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมักจะใช้กันด้วยรูปแบบหลายวิธีการ

อาจแตกต่างกันแล้วแต่ความเหมาะสมกับความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น  แต่ปัญหาโดยรวมของ
การไกล่เกลี่ยนี้มี  2  รูปแบบด้วยกัน  คือ 

1)  การไกล่เกลี่ยโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้าร่วม 
หน่วยไกล่เกลี่ยอาจจะแนะน าให้บรรดาคู่ขัดแย้ง  (คู่พิพาท)  มาเป็นผู้เจรจาต่อ

ลองกันเองด้วยการกลับไปขอโทษ  ขออภัย  ขอท าอู่สู่ขวัญ  (ท าพิธีผูกข้อมือ)  หรือ  รับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนและอื่นๆ 

2)  การไกล่เกลี่ยโดยมีบุคคลที่สามเข้าร่วม 
ในกรณีมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น  หน่วยไกล่เกลี่ยของบ้านจะน าอาข้อขัดแย้งดังกล่าว

มาไกล่เกลี่ยตามการร้องขอ   (ร้องทุกข์)  ของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หรือในกรณียื่นค าร้องฟ้องไป
ยังศาล  ศาลก็ยังมีสิทธิน าเอาข้อขัดแย้งดังกล่าวมาไกล่เกลี่ยอีกก็ได้  (มาตรา 53  ของกฎหมายการ
ด าเนินคดีแพ่ง) 

ดังนั้น  จึงพูดได้ว่าการแก้ไขข้อขัดแย้ง  โดยการประนีประนอมหรือการไกล่เกลี่ย
นี้มีความส าคัญ  และเป็นวิธีที่แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม  เนื่องจากคู่ความเป็นผู้ตกลงกันเอง  
ทั้งเป็นผู้เลือกเอาผลของการประนีประนอมหรือการไกล่เกลี่ยนั้น  และท าให้คู่ความต่างฝ่ายต่างก็
พอใจ  และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของการประนีประนอมหรือการไกล่เกลี่ยได้ง่าย  ท าให้
กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิอยู่ในสังคม 

ในการไกล่เกลี่ย  หน่วยไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ 
1)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยแจ้งจุดประสงค์ต่อที่ประชุมการไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ัง

ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยต้องได้แจ้งจุดประสงค์ให้ทุกคนในที่ประชุมทราบเสมอ 
2)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยให้สิทธิในการคัดค้านตัวบุคคลในคณะกรรมการ

หน่วยไกล่เกลี่ยแก่คู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท) 
คู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท)  ทุกๆ คนมีสิทธิคัดค้านบุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการ

หน่วยไกล่เกลี่ยได้  ดังนั้น  คณะกรรมการในหน่วยไกล่เกลี่ยคนหนึ่งคนใดหากเห็นว่าตนเองเป็น
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ญาติเป็นเพื่อนรักกัน  หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรถอนตัว
ออกจากการเข้าร่วมไกล่เกลี่ย  ก่อนจะมีการคัดค้านตัวบุคคลของคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) 

3)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยประกาศกฎระเบียบต่างๆ  ให้คู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท)
ทราบ  เพื่อไม่ให้คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)  มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง  ห้ามใช้ความค าพูดที่ไม่สุภาพ  
ด่าทอในเวลาไกล่เกลี่ยประธานหน่วยไกล่เกลี่ยต้องประกาศกฎระเบียบให้คู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท)    
ทราบเสมอ 

4)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยอนุญาตให้ผู้ร้องขอ  (ผู้ร้องทุกข์)  หรือผู้เสียหายเล่า
เหตุการณ์หรือเสนอข้อขัดแย้งที่ตนต้องการให้หน่วยไกล่เกลี่ยน ามาพิจารณา 

การไกล่เกลี่ยทุกๆ คร้ัง  ต้องอนุญาตให้ผู้ร้องขอ(ผู้ร้องทุกข์)หรือผู้เสียหายเล่า
เหตุการณ์ก่อนเสมอ 

5)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยอนุญาตให้ผู้ถูกร้องขอ (ผู้ถูกกล่าวหา)  หรือผู้ก่อ
ความเสียหายเล่าเหตุการณ์โดยจะยืนยัน  หรือ  แก้ต่างต่อเหตุการณ์ที่ผู้ร้องขอ  (ผู้ร้องทุกข์)  เล่ามา
นั้นว่าความจริงเป็นอย่างไร 

การเสนอ หรือ การก้าวร้าวของผู้ร้องขอ  (ผู้ร้องทุกข์)  ไม่ถือว่าเป็นการเสนอที่มี
มูลหรือเป็นความจริงเสมอ  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ถูกร้องขอ  (ผู้ถูกกล่าวหา)  มีสิทธิได้แสดง
ความคิดเห็นของตน 

สิ่งท่ีควรเอาใจใส่  คือ  การก้าวร้าวของคู่ขัดแย้ง  (คู่พิพาท)  เป็นเหตุผลที่หน่วย
ไกล่เกลี่ยจะน ามาพิจารณาแต่สิ่งที่ส าคัญคณะกรรมการหน่วยไกล่เกลี่ยไม่ควรอนุญาตให้คู่ขัดแย้ง
(คู่พิพาท) โต้เถียงกัน  เล่าเหตุการณ์หรือเสนอเหตุการณ์ยาวเกินไป  สิ่งใดที่คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)เสนอ
ออกมาโดยไม่มีเหตุผล  คณะกรรมการหน่วยไกล่เกลี่ยมีสิทธิห้ามปราม  รวบรวมด้วยการสอบถาม
เพิ่มเติมปัญหาต่างๆ  ที่เห็นว่ามีผลประโยชน์ให้แก่การไกล่เกลี่ย 

6)  คณะกรรมการไกล่เกลี่ยให้การศึกษาอบรมตามภารกิจบทบาท  หน้าที่ของตน 
ภายหลังเมื่อพบปัญหาข้อขัดแย้ง (ข้อพิพาท) แต่ละฝ่ายเสนอขึ้นมาแล้วนั้น  

คณะกรรมการหน่วยไกล่เกลี่ยก็พร้อมกันศึกษาอบรม  จากนั้นก็ทางออกที่ดีให้  เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
ประนีประนอมกันสามารถตกลงกันได้บนพื้นฐานความสามัคคี  มีความรักและเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน   

7)  อนุญาตให้คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)มีการเจรจาต่อรองกันเอง 
ดังที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วว่า  การไกล่เกลี่ยไม่ใช้การตัดสินปัญหา  ดังนั้น  

ภายหลังจากที่คณะกรรมการหน่วยไกล่เกลี่ยได้ท าการศึกษาอบรม  และหาทางออกที่ดีให้แก่            
คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)แล้ว  ก็อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องมีการเจรจาต่อร้องด้วยกัน 
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ในเวลาที่คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) เจรจาต่อรองกันนี้  มีบางกรณีสามารถเข้าใจกันและ
ตกลงกันด้วยดี  แต่ก็มีบางกรณีคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง  ฉะนั้นประธาน
หน่วยไกล่เกลี่ย  ต้องเอาใจใส่ควบคุมสถานการณ์เป็นพิเศษ  ไม่อนุญาตให้คู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท)
โต้เถียงกัน  หรือว่ากล่าวกันโดยใช้วาจาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมต่อกันโดยเด็ดขาด 

8)  จัดท าบันทึกการประชุม  การไกล่เกลี่ยแต่ละคร้ัง  ต้องจัดท าบันทึกการ
ประชุมต่อหน้าคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) และพร้อมกับให้คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เสมอ ในเวลาท าการบันทึกนี้  ผู้บันทึกต้องสรุปผลบันทึกการประชุมและคณะกรรมการหน่วย            
ไกล่เกลี่ยจะให้การศึกษาอบรมเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

9)  อ่านบันทึกผลการประชุม  ภายหลังที่จัดท าบันทึกผลการประชุมเสร็จแล้ว  
ประธานหน่วยไกล่เกลี่ย  หรือ  คณะกรรมการหน่วยไกล่เกลี่ยคนหนึ่งคนใด  อ่านบันทึกผลการ
ประชุมให้แก่คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)ทราบในบันทึกผลการประชุมนี้  คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) มีสิทธิแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมบันทึกผลการประชุมได้  ดังนั้น  ผู้บันทึกมีหน้าที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความตามเจตนารมณ์ของคู่ขัดแย้ง (คู่พิพาท)เสมอ  ภายหลังจากอ่านบันทึกผลการประชุมให้      
คูข่ัดแย้ง(คู่พิพาท)ฟัง  และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบด้วยแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อในบันทึกไว้ 

10)  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยกล่าวปิดการประชุม ก่อนที่ประธานหน่วยไกล่เกลี่ย
จะกล่าวปิดการประชุม  ควรเอาใจใส่กับปัญหาบางเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 (1)  กรณีคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)ตกลงกันได้  ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยให้
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)มีความรักช่วยเหลือกันต่อไป 

 (2)  กรณีคู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท)ไม่สามารถตกลงกันได้ ประธานหน่วยไกล่เกลี่ย
จะให้การศึกษาอบรมเพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่คู่ขัดแย้ง(คู่พิพาท) น าไปศึกษาปรึกษาหารือกับ      
พี่น้อง  ครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ  เพื่อสร้างเงื่อนไขให้แก่การไกล่เกลี่ยในภายหน้า 

สิ่งท่ีควรเอาใจใส่  คือ  บรรยากาศในเวลาไกล่เกลี่ย  ต้องแสดงความเป็นมิตรต่อ
กัน  ไม่ควรให้บรรยากาศตึงเครียดและไม่ควรใช้เวลายาวนานเกินไปในการไกล่เกลี่ย   

วิธีการไกล่เกลี่ยคดีเด็ก79  สิ่งส าคัญของการไกล่เกลี่ยคดีเด็กนักไกล่เกลี่ยต้องมี
ความเป็นเอกราช (มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง  และไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกหรือผู้มี
อิทธิพล 

สิทธิและหน้าที่ของหน่วยไกล่เกลี่ยคดีเด็ก 
1)  ไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่ไม่ร้ายแรงซึ่งเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท าผิด 

                                         
79  แหล่งเดิม.  หน้า  14.  
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2)  ศึกษาอบรมเด็กที่กระท าผิด 
3)  ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามค าตัดสินของศาลรวมกับค่าเสียหายทาง

แพ่งในคดีอาญา 
4)  ติดตามความประพฤติของเด็กหลังจากการไกล่เกลี่ยส าเร็จ  หรือตามค าตัดสิน

ของศาลซึ่งมอบให้องค์การต้ังสังคมท าการศึกษาอบรมต่อไป 
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีเด็กขั้นบ้าน  ประกอบด้วย 
1)  แนวโฮม 1 ท่าน 
2)  สาวหนุ่ม 1 ท่าน 
3)  แม่หญิง 1 ท่าน 
4)  ผู้บันทึก 1 ท่าน 
เงื่อนไขคือ  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาชน  เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน

สิทธิเด็ก  เป็นผู้ที่ค านึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  และได้ผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงาน
ยุติธรรมส าหรับเด็ก 

ผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยคดีเด็ก 
1)  คณะกรรมการไกล่เกลี่ย (คณะไกล่เกลี่ย) 
2)  เด็กที่กระท าผิด 
3)  พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่กระท าผิด 
4)  ผู้ได้รับความเสียหาย (กรณีที่ยังเป็นเด็กหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถต้องมี

พ่อแม่  ผู้ปกครองเข้าร่วม) 
5)  ล่าม (ในกรณีเด็กที่กระท าผิดหรือผู้ได้รับความเสียหายพูดภาษาลาวไม่ได้

หรือเป็นใบ้) 
6)  ครูหรือนายจ้าง 
7)  ทนายความ 
8)  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 
1)  กล่าวเปิดการประชุมไกล่เกลี่ย  แจ้งลายชื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยให้ที่

ประชุมรับทราบ 
2)  แจ้งพฤติการณ์ของคดีเด็กให้ที่ประชุมทราบ  โดยเฉพาะให้กล่าวถึงความ

เป็นมาของคดี ประเด็นของการกระท าผิดว่ามีอะไรบ้าง  ผู้ได้รับความเสียหาย (ผู้เสียหาย) ได้สูญเสีย
อะไรบ้าง 
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3)  นักไกล่เกลี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง  จากนั้นก็ถามผู้ได้รับความเสียหาย 
(ผู้เสียหาย) เกี่ยวกับการสูญเสียของตน  และผลกระทบจากการสูญเสียนั้นมีอะไรบ้าง  มีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นภายหลังที่ตนเองได้ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย 

4)  ภายหลังที่ได้รับฟังการเล่าถึงสภาพความเสียหายที่ผู้ได้รับความเสียหาย 
(ผู้เสียหาย)  ได้รับและผลกระทบจากการกระท าของเด็ก  นักไกล่เกลี่ยต้องถามเด็กที่กระท าผิด
ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้สึกอย่างไรต่อการกระท าของตนที่ท าให้คนอ่ืนได้รับความ
เสียหายแบบนี้ 

(2)  มีความสามารถที่จะทดแทนค่าเสียหายคืนให้ผู้รับความเสียหายนั้นได้
แบบใดบ้าง   นักไกล่เกลี่ยต้องพยายามชี้แจงให้เด็กที่กระท าผิดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระท า
ผิดของตนเองเสียก่อน  โดยไม่ต้องให้พ่อแม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ค่าทดแทนคืนผู้เสียหาย 

5)  จากนั้นนักไกล่เกลี่ยจึงถามความเห็นของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็ก
ดังนี้  

(1)  กริยามารยาทของเด็กเป็นคนแบบไหน  พ่อแม่ของเด็กมีความเป็นห่วงต่อ
ความประพฤติของเด็กแบบไหน  เด็กเคยมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีมาก่อนหรือไม่   

(2)  หากลูกของตนไม่สามารถทดแทนค่าเสียหายได้  พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะ
แก้ไขด้วยวิธีใดเพื่อจ่ายค่าทดแทนในส่วนที่เด็กกระท าผิดที่ไม่สามารถใช้แทนได้นั้น 

6)  ให้นักไกล่เกลี่ยถามความเห็นของครูผู้สอนหรือนายจ้างเกี่ยวกับเด็กคนนั้น 
7)  หลังจากที่รู้ประวัติและเร่ืองราวโดยละเอียดเกี่ยวกับเด็กที่กระท าผิด, นักไกล่

เกลี่ยจึงถามความเห็นของผู้ได้รับความเสียหายว่าจะให้มีการทดแทนวิธีไหน  ผู้เสียหายจึงจะ
ยอมรับ(จึงจะพอใจ) 

8)  ขั้นตอนต่อไปให้นักไกล่เกลี่ยพิจารณาดูปัญหาที่ แต่ละฝ่าย (ผู้รับความ
เสียหาย, เด็กที่กระท าผิด  และพ่อแม่  หรือผู้ปกครอง)  ยกขึ้นมาถกเถียงกัน  จากนั้นก็ควรคิดหาทาง
ออกที่ดีเพื่อให้สองฝ่ายประนีประนอม  และสามารถตกลงกันได้ 

9)  คณะไกล่เกลี่ย (คณะกรรมการไกล่เกลี่ย) รวมทั้งผู้ เข้าร่วมการประชุม
โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณครู, นายบ้านก็ต้องมีความเห็นเพื่อศึกษาอบรมเด็กที่กระท าผิด  
ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยมีความเห็นในการศึกษาอบรมเด็กเป็นคนสุดท้ายและให้เด็ก
ปฏิญาณตน  
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10)  ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถประนีประนอมกันได้ นักไกล่เกลี่ยก็ต้องส่ง
ส านวนคดีคืนให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  หรืออัยการ  แล้วแต่ว่าหน่วยงานใดได้ส่งส านวนคดีนี้
ให้ตั้งแต่ต้นเป็นผู้พิจารณาแก้ไขต่อไป 

ระบบการระงับข้อขัดแย้งในชุมชนของ ส.ป.ป.ลาว80  เร่ิมจากการจัดตั้งของรัฐ
โดยกระทรวงยุติธรรม  ได้ประกาศใช้ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจัดตั้ง
และด าเนินงานของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  เพื่อท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยใน
คดีต่างๆ  ดังนี้ 

1)  คดีแพ่ง ซึ่งได้แก่คดีเกี่ยวกับหนี้สิน ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
(ยกเว้นการหย่าร้าง  ซึ่งเป็นอ านาจของศาล)  และคดีแพ่งอ่ืนๆ  โดยมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยคดี
หนี้สินที่มีวงเงินไม่เกิน  100 ล้านกีบ  และหากไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ต้องส่งให้หน่วยเศรษฐกิจของ
แขวงด าเนินการต่อ 

2)  คดีอาญา ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย  เช่น  คดีท าร้ายร่างกาย  ลักทรัพย์  กระท า
อนาจาร  การผิดประเวณีกับสามีหรือภรรยาบุคคลอ่ืน  เป็นต้น  และเป็นคดีที่มีการร้องทุกข์ของ
ผู้เสียหาย 

ส าหรับโครงสร้างของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 

1)  ผู้ใหญ่บ้าน (นายบ้าน)                 เป็นประธาน 
2)  ผู้แทนคณะแนวร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (แนวโฮมบ้าน)    1 คน เป็นกรรมการ 
3)  ผู้แทนสหพันธ์แม่หญิงในหมู่บ้าน    1 คน เป็นกรรมการ 
4)  ผู้แทนสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว    1 คน  เป็นกรรมการ 
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน     1-3 คน เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่ากับผู้ใหญ่บ้านคือ 3 ปี ถ้าเป็น

ประธานหน่วยไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่กรณี  จะต้องเลือกกรรมการอ่ืนเป็นประธาน
กรรมการแทน 

แขวงหลวงพระบาง  ได้น าแนวทางไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  มาใช้
เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) โดยน าร่องจากเขตใกล้เมือง  ก่อนเร่ิม
ด า เนินการศาลแขวงหลวงพระบางจะจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนซึ่ ง เป็น
คณะกรรมการตามโครงสร้างดังกล่าวประมาณ 5 วัน  หากผู้ที่รับการอบรมหมดวาระในการเป็น

                                         
80  แหล่งเดิม.  หน้า  17 – 22.  
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คณะกรรมการฯ ก็สามารถแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้  ซึ่งแขวงหลวงพระบางได้
คิดค้นและจัดท าคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง  โดยมีเนื้อหาเป็นการแนะน ากฎหมายที่จ าเป็น  และ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจยิ่งขึ้น  ขณะนี้ศาลแขวงหลวงพระบางได้ปรับปรุงคู่มือการไกล่เกลี่ยฯ ให้มี
เนื้อที่กระชับเพื่อให้ประชาชนที่ศึกษามีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  โดยได้ใช้การสื่อสารด้วยภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส าหรับขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้านมี 3 ขัน้ตอน  ดังนี ้
1)  การไกล่เกลี่ยในระดับหน่วยบ้าน (ประมาณ 10 – 15 ครัวเรือน) 
2)  การไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน (แนวโฮมบ้าน) 
3)  การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ที่ได้รับการแต่งต้ัง 
การไกล่เกลี่ยในขั้นตอนที่ 1 – 2 ดังกล่าว  เรียกว่า  ขั้นศึกษาอบรม  โดยการไกล่-

เกลี่ยทุกขั้นตอน  มักใช้วัดเป็นสถานที่ด าเนินการ  เพื่อเป็นกุศโลบายให้คู่กรณีพูดความจริง  และจะ
ใช้หลักศาสนาเช่น  เร่ืองบาป – บุญ มาเป็นแนวทางในการไกล่เกลี่ย  ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะส าเร็จ
หรือไม่ต้องรายงานเพื่อเป็นข้อมูลสถิติของทางราชการ  และหากการไกล่เกลี่ ยทั้ง 3 ขั้นตอน
ด าเนินการไม่ส าเร็จ  ก็ต้องน าคดีสู่ศาล  โดยศาลจะน าข้อมูลในระดับหมู่บ้านมาเป็นประเด็นในการ
ไกล่เกลี่ย 

ตามความเห็นของผู้พิพากษาศาลแขวงหลวงพระบาง  เห็นว่ากระบวนการไกล่ -
เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับชุมชน  จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเร่ืองการชดใช้
ความเสียหายเนื่องจากสามารถยืดหยุ่นได้  เช่น  ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นสัตว์  สิ่งของ  แทนเงินก็ได้  
แต่หากมีคดีมาสู่ศาลก็จะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลโดยเคร่งครัด  ซึ่งปรากฏว่าขณะนี้มี
ประมาณ 500 คดีเศษที่ประชาชนไม่สามารถปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลได้เนื่องจากมีฐานะ
ยากจน 
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บทที ่4 
วิเคราะห์หลักกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 

ที่กระท าความผิดในต่างประเทศกับประเทศไทย 
  
 ที่ไหนมีสังคม  ที่นั่นมีกฎหมาย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายกับสังคมมีความเกี่ยวพัน
ซึ่งกันและกัน  กล่าวคือมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติ  เพื่อให้
สังคมนั้นอยู่ได้โดยปกติสุข  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนมากจะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  พบว่าเด็ก
และเยาวชนไทยจ านวนหนึ่งได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยของตนซึ่งเป็นวัยที่ก าลังศึกษา  
กลับไปกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม และละเมิดจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม  อาจ
เป็นเพราะสภาพสังคมที่ท าให้เด็กและเยาวชนต้องดิ้นรนหรือบางคร้ังความจ าเป็นบีบบังคับอาจต้อง
ท าสิ่งผิดกฎหมาย  ดังเช่นการกระท าความผิดทางเพศ 
 
4.1  วิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดทางเพศ 

4.1.1  ความเป็นมาของกฎหมายความผิดทางเพศ 
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศมีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึง

กฎหมายตราสามดวง  กฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127  และประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2499     
กฎหมายตราสามดวง 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  

ได้โปรดให้มีการช าระกฎหมายตราสามดวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2547 (จุลศักราช 1166) ซึ่งมี
ราชสีห์ 1 คชสีห์ 1 และ บัวแก้ว 1 โดยรวบรวมกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะผัวเมียด้วย  
โดยถือว่ากฎหมายตราสามดวงนี้เป็นประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 178  พระไอยการลักษณะผัวเมีย
เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศเร่ืองข่มขืนกระท าช าเรา   

บัญญัติไว้ในมาตรา  78  ชายใดข่มขืนหญิงเดกไม่รู้เดียงสามิถึงช าเรา  ให้ไหมถ้าเบี้ย
ประถมผิดเมีย  ถ้าข่มขืนถึงช าเราโลหิตไหลให้ไหมเท่าเบี้ยประถมผิดเมียทวีคูน  ถ้าตบตีหญิงท าให้
มีบาดเจบด้วยท่านให้ไหมชายนั้น  โดยบาดเจบอีกโสดหนึ่ง   
 

                                         
78  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ข เล่มเดิม.  หน้า  27.   
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กฎหมายตราสามดวงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางเพศที่ผู้เสียหายเป็น
หญิงและเด็ก  โดยกฎหมายจะลงโทษผู้กระท าความผิดที่กระท าการข่มขืนหญิงและเด็ก  แม้การ
กระท านั้นไม่ถึงขั้นช าเราก็มีความผิด  จากกฎหมายตามสามดวงท าให้ผู้เสียหายที่ เป็นหญิงและเด็ก
ได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกระท าความผิดเกี่ยวกับทางเพศ  ซึ่งกฎหมายตราสามดวงได้ใช้มาเป็น
เวลานาน  ความยินยอมนั้นเห็นว่าความยินยอมเป็นสาระส าคัญ  เพราะถ้าหญิงไม่ยินยอมแล้วการ
ช าเรานั้น  ย่อมจะเกิดจากการข่มขืนกระท าช าเรา  แต่ถ้าหญิงยินยอมกฎหมายจะใช้ค าเรียกอย่างอ่ืน  
เช่น  ท าชู้  ท าชู้เหนือผัว  ท าชู้สู่ชายเหนือผัว  ท าชู้นอกในผัวสมจร  สมรัก  หรือ  สมะเลกัน  เป็นต้น 

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ.  127 
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ.  127  ได้ยกร่างขึ้นตามหลักกฎหมายต่างประเทศ  

ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของประเทศไทย  โดยความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา  บัญญัติไว้ในหมวดที่  2  มาตรา  244  “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุต่ ากว่าสิบสองขวบ  ถึง
หญิงนั้นยินยอมก็ตามหรือมิได้ยินยอมก็ตาม  ท่านว่ามันมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี
ขึ้นไปจนถึงสิบปีและให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาท  ด้วยอีกโสดหนึ่ง ”  
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. 2474  มาตรา 9 ให้แก้อายุในมาตรานี้
เป็นสิบสามขวบ)   

ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2499 
ปีพุทธศักราช  2499  ได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นและ

ประมวลกฎหมายอาญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซึ่งความผิด
เกี่ยวกับเพศนั้น  บัญญัติอยู่ในมาตรา 276 ถึง มาตรา 287 ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการข่มขืน
กระท าช าเราเด็ก 

มาตรา  277  บัญญัติว่า  “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปี  และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึง
สองหมื่นสี่พันบาท”  

นับแต่ที่ได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา  พ .ศ. 2499  จนถึงปัจจุบัน  
ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของมาตรา  277  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้นรวม  4  คร้ัง  ได้แก่ 

คร้ังท่ี  1  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  11  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2514  มาตรา 277 
บัญญัติว่า  “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปี  และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นสี่พันบาท  
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง  และเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม  หรือได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิด  ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”  

คร้ังท่ี  2  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 252579   
มาตรา 277 บัญญัติว่า  “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่    
ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หรือจ าคุกตลอดชีวิต  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง  และเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม  หรือได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิดต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต”  

ครั้งท่ี  3  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 253080    
มาตรา 277 บัญญัติว่า  “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน  โดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

                                         
79  หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันอาชญากรรมบาง

ประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพได้ทวีความรุนแรง  
และความผิดฐานลักทรัพย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูป  และโคหรือกระบือของผู้มีอาชีพกสิกรรม
เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงความผิดเหล่านี้ในบางกรณีได้มีการเพิ่มอัตราโทษมาครั้งหนึ่งแล้วตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  
11  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2514  ในการนี้สมควรเพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดให้สูงขึ้น  เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้.  

80  หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277...  ก าหนดอายุเด็กที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย  จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เพศ  การกระท าความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ  และการกระท าทารุณต่อเด็กไว้เพียงอายุไม่เกินสิบสามปีเท่านั้น  
ผู้กระท าผิดตามบทมาตราดังกล่าวจึงสามารถอ้างความยินยอมของเด็กอายุกว่าสิบสามปีขึ้นเป็นเหตุยกเว้น
ความผิดหรือบรรเทาโทษตามกฎหมายได้  นับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสวงประโยชน์ในทางมิชอบจากเด็ก
อายุระหว่าง  สิบสามปีถึงสิบห้าปี  ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆ เช่น  ร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  การศึกษา  อบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอได้.   
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง  และเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม  หรือได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
หรือวัตถุระเบิดต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก  ถ้าเป็นการกระท าที่ชายกระท ากับเด็กหญิงอายุ
กว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตให้ชายและ
เด็กหญิงนั้นสมรสกันผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ  ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระท าผิด
ก าลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่  ให้ศาลปล่อยผู้กระท าความผิดนั้นไป 

ครั้งท่ี  4  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550  
มาตรา 27781 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน  
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่       
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ
ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท า  กระท ากับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของ
ผู้อ่ืน  หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง  หรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้น
ไม่ยินยอม  หรือได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยใช้อาวุธ  ต้องระวางโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต 

                                         
81  หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549  ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาค  บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย            
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แต่บทบัญญัติมาตรา  276  มาตรา  277  และ
มาตรา  286  แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องเพศ  สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิงและหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ
ที่เคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้.  
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ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปด
ปีกระท าต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี  แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นยินยอมและภายหลังศาล
อนุญาตให้ชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกันผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ  ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสใน
ระหว่างที่ผู้กระท าผิดก าลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่  ให้ศาลปล่อยผู้กระท าความผิดนั้นไป 

การกระท าช าเราเด็กไม่ต้องค านึงว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่  ก็ไม่มีผลทางกฎหมายแม้
การช าเรานั้นเด็กจะสมัครใจยินยอมให้กระท าช าเราก็เป็นการกระท าความผิด  ดังนั้น  การช าเราเด็ก
ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็เป็นความผิดทั้งนั้น  การคุ้มครองเด็กอายุระหว่าง  13 – 15  ปีเป็นพิเศษ  
เนื่องจากเห็นว่าไม่ควรให้ผู้กระท าความผิดอ้างความยินยอมเด็กอายุระหว่างนี้เป็นเหตุยกเว้น
ความผิดหรือบรรเทาโทษเพื่อหาประโยชน์จากเด็กอีกต่อไป  เพราะเด็กอายุระหว่างนี้ส่วนใหญ่ยังมี
ความเจริญเติบโต  และพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  การศึกษาอบรมและประสบการณ์      
ไม่เพียงพอ  คุณธรรมในทางกฎหมาย  คือ  ความบริสุทธิ์ในทางเพศของเด็ก82  ฉะนั้น  ความยินยอม
ของเด็กอายุระหว่างนี้จึงไม่เป็นข้อส าคัญ    

 4.1.2  แนวทางการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน   
ศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ

เยาวชน  พ.ศ.  2494  มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากศาลชั้นต้นอ่ืนๆ ทั้งในด้านการพิจารณาพิพากษาคดี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตเด็กและเยาวชนที่เป็นจ าเลยผู้หลงกระท า
ความผิด  เพื่อแก้ไขความประพฤติเด็กและเยาวชนให้ได้มีโอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติ  
โดยค านึงถึงว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติต่อไปในอนาคต  และมีความอ่อนในประสบการณ์
ด้วยวัยวุฒิภาวะ  และความรู้  ดังนั้น  การที่จะใช้วิธีการลงโทษ  เช่นเดียวกับผู้ใหญ่จึงเป็นการไม่สมควร  
และการแก้ไขจ าเป็นจะต้องค้นหาสาเหตุในการที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดซึ่งแต่ละบุคคลอาจ
ไม่เหมือนกันจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาดูอย่างรอบคอบหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับเด็ก  และเยาวชน
เป็นรายบุคคลเพื่อการแก้ไข  นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เยาว์ใน
ส่วนแพ่งอีกด้วย 

แนวทางในการด าเนินคดีอาญามิได้ประสงค์ที่จะพิพากษาลงโทษเด็กและเยาวชน
เท่านั้น  เจตนารมณ์ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดว่ามีแรงจูงใจหรือแรงผลักดันของ
การกระท าความผิดอย่างไร  อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงลักษณะนิสัย  และความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชนในแต่ละคดีเป็นกรณีรายๆ เฉพาะบุคคล  ดังปรากฏตามมาตรา 119  
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว           

                                         
82  คณิต  ณ  นคร ข (2549).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หน้า  411. 
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พ.ศ.  2553  ก าหนดให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ  สุขภาพ  และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนที่
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  และลงโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชน  และพฤติการณ์เฉพาะเร่ืองแม้เด็กและเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน  ดังนั้น
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่ศาลที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิดจริง
ตามฟ้องหรือไม่เท่านั้นและมิใช่การใช้กฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเพียงประการเดียว  แต่
การวินิจฉัยจ าต้องผสมผสานกับศาสตร์อ่ืนๆ เช่น  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  พฤติกรรมศาสตร์  อาชญา
วิทยา  พื้นฐานของครอบครัวเด็กและเยาวชนความเมตตาธรรม  มาปรับกับพฤติกรรมการกระท า
โดยน ามาปรับกับบทกฎหมายที่มีอยู่ปัญหาเด็กและเยาวชนในการกระท าความผิดเป็นปัญหาที่มี
ความละเอียดอ่อนจึงจ าเป็นอย่างมากที่การพิจารณา  และพิพากษาต้องมีรายงานแสดงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่พนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สัมภาษณ์สืบเสาะ  และประมวลสรุป  ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติ  ความประพฤติ  การศึกษาอบรม
ภาวะแห่งจิตและประมวลข้อเท็จจริงขึ้น  รวมทั้งมีการตรวจร่างกายและจิตใจ 

อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว  ตามมาตรา 10  พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาหรือมีค าสั่งในคดี83  ดังนี ้

(1)  คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
(2)  คดีอาญาที่ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตรา  97  วรรคหนึ่ง   
(3)  คดีครอบครัว   
(4)  คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(5)  คดีอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว   
คดีอาญาทุกประเภทตามบทบัญญัติมาตรา 10 (1) นี้หมายความว่า  คดีซึ่งเด็กและ

เยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือ
ความผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ และไม่ว่าจะมีอัตราโทษสูงสุดตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใด    
ก็ตาม  ก็อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว   
 

 
 

                                         
83  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553,  

มาตรา  10.  
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4.1.3  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
ในชั้นของพนักงานสอบสวน 
อ านาจของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และ      

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  ล าดับขั้นตอนได้ดังน้ี 
ชั้นจับกุม  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว  พ.ศ.  2553  หมวด  6  การสอบสวนคดีอาญา  มาตรา 66 บัญญัติถึงการจับกุมเด็กและ
เยาวชนไว้ว่า84  ห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด  เว้นแต่เด็กนั้นจะได้กระท าความผิด
ซึ่งหน้า  หรือมีหมายจับหรือค าสั่งศาล   

การจับกุมเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  หากพิจารณาบทบัญญัติ  มาตรา  66  วรรคแรก  ซึ่งใช้ถ้อยค าว่า  “ห้ามมิให้
จับกุมเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด  เว้นแต่”  ในเบื้องต้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นหลักว่า  โดยหลักแล้วจะจับกุมเด็กและเยาวชนไม่ได้  เว้นแต่กรณีที่จะเข้าข้อยกเว้น
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66 วรรคแรกเท่านั้น คือ กรณีที่เด็กและเยาวชนได้กระท าความผิดซึ่งหน้า  
หรือมีหมายจับหรือค าสั่งศาล 

 หน้าที่ของพนักงานสอบสวนหลังจับกุมเด็กและเยาวชน   พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 บัญญัติว่า  ในกรณีที่
พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ  ให้พนักงานสอบสวนน าตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที  ทั้งนี้  ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชน
ไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวเด็กหรือ
เยาวชนผู้ถูกจับจากที่ท าการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก าหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นด้วย 

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดมีบิดา  มารดา  ผู้ปกครองหรือ
บุคคล  หรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย  และบุคคลหรือองค์การดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่ายังสามารถปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนนั้นได้  พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชน
ให้แก่บุคคลดังกล่าวไปปกครองดูแลและสั่งให้น าตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนภายหลังถูกจับ  ในกรณีเช่นนี้  
หากมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล  พนักงานสอบสวนจะเรียกประกันจาก
บุคคลดังกล่าวตามควรแก่กรณีก็ได้ 

                                         
84  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553,  

มาตรา  66. 

DPU



 

 

99 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้น าไปใช้บังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจ
เปรียบเทียบปรับได้ 

การสอบสวนนั้น ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับ  หรือ
ควบคุมนั้นก็ตาม  บทบัญญัติมาตรา 72 ดังกล่าวข้างต้น  ข้อความที่ว่า  “บทบัญญัติมาตรานี้มิให้
น าไปใช้บังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได้”  มีความหมายว่า     
หากคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดถูกจับกุมนั้น  กฎหมายให้อ านาจ
พนักงานสอบสวนในการที่จะเปรียบเทียบคดีได้แล้ว  พนักงานสอบสวนก็มีอ านาจเปรียบเทียบคดี
ได้โดยไม่แจ้งการจับกุมหรือควบคุมตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว  และไม่ต้องด าเนินการตาม
มาตรา 72 วรรคแรก 

พนักงานสอบสวนจะต้องถามปากค าเด็กหรือเยาวชนให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนถาม
ปากค าแล้วให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว  ส าหรับกรณีที่พนักงาน
สอบสวนจ าเป็นต้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ก่อนที่จะส่งตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว  
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานที่ที่เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องหาอ่ืน  หรือมีบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการ
ประจานเด็กหรือเยาวชน  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงอายุ  เพศ  สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญ  และ
ต้องใช้ภาษา  และถ้อยค าที่ท าให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่าย  โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยให้จัดหาล่ามให้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือ    
อ่ืนใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ในชั้นสถานพินิจ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เร่ิมจัดโครงการประชุมกลุ่มครอบครัวและ

ชุมชนขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  254685  โดยเร่ิมต้นจากสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และขยายไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด

                                         
85  วันชัย  รุจนวงศ์.  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การประชมุกลุ่มครอบครัวและชุมชนใน

ประเทศไทย”.  เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการการน าหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาล
เยาวชนและครอบครัว,  หน้า  2-3,  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.  2549  ณ  ห้องประชุม  1  ช้ัน  7  สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ.   
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อ่ืนๆ ทั่วประเทศ  ภายใต้กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ก าหนดไว้  การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนจึงแพร่หลายไปทั่วประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
อย่างไรก็ดี  การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนจะไม่ประสบความส าเร็จหากไม่มีกฎหมาย
สนับสนุนการปฏิบัติดังกล่าว  ปรากฏว่าประเทศไทยมีกฎหมายรับรองกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์โดยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนไว้อย่างกว้างๆ  กฎหมายที่ก าหนดวิธีด าเนินคดี
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและท าให้สามารถจัดประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนได้ คือ  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  
2534  โดยมีบทบัญญัติมาตราที่ส าคัญที่สนับสนุนให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน  ได้แก่  
มาตรา  63  ซึ่งปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  ขึ้น  จึงท าให้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ถูกยกเลิก  ต่อมาจึงได้มีการน าเอามาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้แทนตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553 

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา86 หมายถึง มาตรการทางเลือกที่ใช้กระบวนการ
จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูในคดีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดย
ไม่ต้องฟ้อง  ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเพื่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชน  การบรรเทาผลร้าย  ทดแทนหรือชดเชยความเสียหาย  สร้างความปลอดภัยหรือความ
สงบสุขแก่ชุมชนและสังคม  และเสนอแผนดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณา 

กล่าวคือ  เมื่อพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนมาถึงที่สถานีต ารวจ  
พนักงานสอบสวนต้องรีบน าตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับในทุกคดีน าส่งศาลเยาวชนและครอบครัว
ในทันทีตามมาตรา  72  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจะให้ประกันตัว  หรือรับตัวเด็กหรือเยาวชน
ไว้ในความคุ้มครองดูแลก็ได้  โดยให้เด็กหรือเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี  โดยในขณะเดียวกันทางสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนก็จะท าการสืบเสาะประวัติส่วนตัวและประวัติทางสังคมของเด็กและเยาวชนใน   
ทุกคดี  โดยมาตรา  86  ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเสนอ
ความเห็นต่อพนักงานอัยการว่าไม่ควรฟ้องเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  มีความประพฤติที่
เสียหายไม่มากและสามารถปรับปรุงแก้ไขความประพฤติและกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ยาก  ซึ่งในการ
เสนอความเห็นมาตรา  86  นี้  กฎหมายเปิดช่องให้น ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการ

                                         
86  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2554). คู่มือมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา. หนา้ 3.  
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น าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดได้  โดย
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้  คือ 

1)  เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงจ าคุกไม่เกิน 5 ปี  จะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

กล่าวคือ  เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด  และเป็น
การกระท าความผิดคร้ังแรก  ซึ่งความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกินห้าปี  และไม่ใช่คดี
ที่รัฐมีนโยบายปราบปรามเป็นพิเศษ  จึงอยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่จะใช้วิธีการควบคุมโดยไม่ต้องฟ้องคดีอาญาดังกล่าวได้  ดังนั้น  ถ้าเป็นคดีอาญาที่มี
อัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินกว่าห้าปีผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะใช้
วิธีการควบคุมโดยไม่ฟ้องคดีตามมาตรา  86  ไม่ได้  ต้องเสนอความเห็นไปยังศาลตามมาตรา  90 

2)  เด็กหรือเยาวชนนั้นต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  

3)  เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี  หมายถึง  เด็กหรือเยาวชนไม่
ปฏิเสธข้อกล่าวหา  รับรู้ถึงการกระท าเกี่ยวกับคดีของตนเอง  โดยสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อผู้อ่ืนและตนเอง  พร้อมทั้งสามารถบอกถึงสาเหตุที่กระท าผิด  ผลที่ตามมาและแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงตนเอง  โดยวันส านึกให้นับตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณามีค าสั่ง
เห็นชอบให้ใช้มาตรการพิเศษ 

กล่าวคือ  เมื่อผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับตัวเด็กหรือ
เยาวชนมาจากพนักงานสอบสวนแล้ว  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  และประวัติทางสังคมของ
เด็กหรือเยาวชนนั้น  และเมื่อเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิดจริง  และมีความประพฤติ
เสียหายไม่มาก  และยังพอแก้ไขได้  โดยเด็กหรือเยาวชนนั้นได้รับสารภาพและส านึกผิดโดยการ
กล่าวค าขอโทษ  และต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองและแสดงความรับผิดชอบโดยยินยอม
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  รวมทั้งบิดามารดา  หรือผู้ปกครองมีความ
เอาใจใส่และพร้อมสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนแก้ไขพฤติกรรม  รวมทั้งมีแผนป้องกันมิให้เด็ก
หรือเยาวชนนั้นกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก   

4)  ผู้เสียหายยินยอมให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูให้นับรวมถึงคดีซึ่งไม่มีบุคคลใด
เป็นผู้เสียหาย  โดยถือว่าเป็นความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย  ให้สามารถด าเนินการได้ตามมาตรา  86  ได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย 
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กล่าวคือ  การจัดประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก็เพื่อให้ผู้เสียหายและ
ผู้กระท าความผิดได้มาปรับความเข้าใจกัน  โดยเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดยอมรับผิดและ
กล่าวค าขอโทษ  และยินยอมชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งยินยอมรับการแก้ไข
ฟื้นฟูส าหรับผู้เสียหายก็ยินยอมให้อภัย  และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายสามารถตกลงด้วยความ
สมานฉันท์โดยได้ข้อตกลงเป็นที่ยุติแล้ว  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็จะมี
ความเห็นว่าไม่สมควรฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว  แล้วน าเสนอความเห็นต่อ
พนักงานอัยการต่อไป 

5)  เป็นคดีมีผลเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็นแล้วมี
แนวโน้นกลับตนเป็นคนดีได้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน  พ.ศ.  2554  ข้อ 9(1) 87 

6)  เด็กหรือเยาวชนยินยอมให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู 
เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะ

ท าความเห็นว่าไม่สมควรฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นต่อพนักงานอัยการต่อไป  ถ้าพนักงานอัยการ
เห็นชอบด้วยกับผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็จะท าให้คดียุติลงได้ในชั้น
พนักงานอัยการ  โดยไม่ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน
มาตรา 86 แล้ว  จะเห็นได้ว่ามีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  เป็นเวลานานแล้ว  แต่ไม่มีการน ามาใช้เหตุผลหนึ่ง
อาจเป็นเพราะผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่กล้าใช้ดุลพินิจของตนแต่
เพียงผู้เดียวในการเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อสั่งไม่ฟ้อง  แต่ส าหรับมาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาเป็นการก าหนดมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  
และการตัดสินใจร่วมกันของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  บทบาทของผู้อ านวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกให้มีการจัดประชุมขึ้น และเป็นผู้น าเสนอ
มติของที่ประชุมต่อพนักงานอัยการเท่านั้น  ส าหรับในช่วงระยะแรกของการด าเนินงานโดยการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้นั้น  

                                         
87  ข้อ 9  เมื่อพนักงานคุมประพฤติสอบถามปากค าและพิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะและ

พินิจแล้ว  ให้ส่งรายงานสรุปผลความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนไปยัง
พนักงานสอบสวน  และให้พิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          (1) เด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้นกลับตนเป็นคนดี  ให้พิจารณาได้รับการด าเนินการตามมาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา  86  หากมีอัตราโทษจ าคุกเกินกว่าห้าปีแต่ไม่เกินยี่สิบปีให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลให้พิจารณาได้รับการด าเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา  90  ในช้ันศาล. 
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มีการน าคดีเข้าสู่การประชุมน้อยมาก  เนื่องจากผู้ประสานงานและผู้อ านวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนยังไม่มีความมั่นใจในการจัดประชุมและยังมีข้อโต้แย้งกันในหลายเร่ือง  
และอีกทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  และต้องการค าแนะน าใน
การด าเนินการประชุมเกือบทุกขั้นตอน  แต่หลังจากการด าเนินการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้ว  มีการแก้ไขข้อโต้แย้งระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนกับศาลเยาวชนและครอบครัวแล้ว  ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่ิมมีประสบการณ์และการ
พัฒนาในการท างานมากขึ้น  ต่างยอมรับว่าเป็นมาตรการที่ดีและเป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดในการได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นคนดีโดยไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว  และยัง
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนกับครอบครัวได้พูดคุยหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเด็กหรือ
เยาวชนอย่างแท้จริงโดยชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยช่วยเหลือ  ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจอันดีขึ้น
ภายในครอบครัวของเยาวชน  นอกจากนี้ยังให้โอกาสผู้เสียหายได้มีสิทธิพูดถึงความรู้สึกของตน  
และได้มีส่วนร่วมในการก าหนดผลของการประชุม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดและผู้เสียหายได้พบปะเจรจาตกลงค่าเสียหายกัน  อีกทั้งมีโอกาสขอโทษและให้อภัยกัน  
ท าให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างทั้งสองฝ่ายส าหรับชุมชนของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด
อยู่อาศัยก็ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน  ให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งครอบครัวได้แก้ปัญหาซึ่งมีผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยตรงยิ่งกว่านั้น  ความสงบสุขในสังคมได้รับการการฟื้นฟูโดยการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาอันมีลักษณะเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้จริง เมื่อ      
ผู้ประสานงานการประชุมและผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้คุ้นเคยและ   
มีประสบการณ์และความช านาญในการจัดการประชุม  การด าเนินการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างราบร่ืน  
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของงานหลักของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจและเห็นว่าการน าเอามาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญามาใช้นั้น  เป็นมาตรการที่เหมาะสมส าหรับคดีไม่ร้ายแรง  และเป็น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ท าให้เกิดความสงบขึ้นในสังคม 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ควบคุม  ดูแล  และบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
ในการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญามาใช้  เพื่อเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในชั้นก่อนฟ้องภายใต้กฎหมาย  คือ  
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
มาตรา 86 ผลของกฎหมายดังกล่าวจึงท าให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถน าเอา
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้
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อย่างราบร่ืน  ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการเพื่อเสนอความเห็นของผู้อ านวยการสถานพินิจ
ตามมาตรา 86 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553  ซึ่งบัญญัตไิว้ว่า  “ในคดีที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ
อย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี  ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้า
ปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการ
กระท าก่อนฟ้องคดีเมื่อค านึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สภาพ
ร่างกาย  สภาพจิต  อาชีพ  ฐานะ  และเหตุแห่งการกระท าความผิดแล้ว  หากผู้อ านวยการสถานพินิจ
พิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  ให้จัดท าแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน
อาจก าหนดให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน  บรรเทา  ทดแทน  
หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม  แล้วเสนอ
ความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  การจัดท าแผน
แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วย 

เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อ านวยการสถาน
พินิจตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้  ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  ให้สั่ง
แก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูหรือสั่งด าเนินคดีต่อไปและให้ผู้อ านวยการสถานพินิจแจ้งค าสั่งของ
พนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าว  และให้มีการด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
ดังกล่าวได้ทันทีพร้อมทั้งให้รายงานให้ศาลทราบ 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนั้น      
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร 

ศาลต้องมีค าสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ทั้งนี้  ให้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวทางใน
การด าเนินการของศาลด้วย 

แผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูตามมาตรานี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือ
เยาวชนด้วย 
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บทบัญญัติตามมาตรา 86 นี้   ถือว่า เป็นบทบัญญัติพิ เศษที่น ามาใช้ เพื่อเบี่ยงคดี  
(Diversion)  เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเล็กน้อยโดยไม่ต้องถูกฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานั้นเป็นกระบวนทางเลือกที่ให้เพื่อเบี่ยงเบนคดี
ออกจากการะบวนการยุติธรรมทางศาล  บางคร้ังขั้นตอนของกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้เบี่ยงเบนคดี
ออกได้  แต่ก็ยังสามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และเสนอแนวทางแก้ไขที่หลายฝ่าย
เห็นว่าเหมาะสมไปยังศาล  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานี้สามารถน าสอดแทรกได้ทุก
ขั้นตอนของคดี  กล่าวคือ  เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุมตัวมาแล้ว  พนักงานสอบสวนจะต้องถาม
ปากค าและน าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งยังศาลเยาวชนและครอบครัวดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 72  
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  
2553  ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนยังคงต้องท าการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับคดีต่อไป สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอ านาจหน้าที่ในการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือ
เยาวชนนั้นให้แก่พนักงานสอบสวนและเสนอต่อศาล ดังบัญญัติในมาตรา 36 มาตรา 82 พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในช่วงเวลาสืบเสาะ
และประมวลข้อเท็จจริงนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถน าเอามาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาเข้ามาใช้ได้  ในความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หากท าการ
สืบเสาะแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  ผู้อ านวยการสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถเสนอความเห็นดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการได้  และเมื่อ
พนักงานอัยการเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ก็ให้มีอ านาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได้  (มาตรา 86 แห่ง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553)  ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อ
เสนอความเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนอกจากจะกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดี  ผู้อ านวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเข้า
มาสอดแทรกเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้ส านึกในความผิดพร้อมบรรเทาผลร้ายที่เกิดจากการกระท า
นั้น  ยอมรับที่จะแก้ไขพฤติกรรมกลับตนเป็นคนดีไม่ไปกระท าผิดอีก  มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาเพื่อจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานอัยการมั่นใจได้ว่า
เด็กหรือเยาวชนนั้นน่าจะกลับตนเป็นคนดีได้จริง  และในความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกเกินห้าปี  
แม้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะเสนอความเห็นเพื่อ
เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 ได้  ก็ยังสามารถน าเอามาตรการ
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พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นระหว่างเด็กหรือเยาวชน     
กับผู้เสียหายและครอบครัวทั้งสองฝ่าย  ให้ทุกฝ่ายได้รู้ถึงปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่งการกระท าผิด
และช่วยกันแก้ไข  นอกจากนี้สถานพินิจยังสามารถรายงานผลการประชุมมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญานี้ไปยังศาลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ  หรือการใช้วิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนตามมาตรา 82 มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อีกด้วย 

วิธีการด าเนินการเพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา  86  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใช้ส าหรับเด็กหรือเยาวชนผู้กระท า
การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 
ห้าปี  จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม  อันเป็นอัตราโทษเทียบได้ใกล้เคียงกับคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลแขวง  นับได้ว่าเป็นคดีเล็กน้อยและศาลมักให้โอกาสโดยรอการลงโทษหรือรอ
การก าหนดโทษและอาจให้ท างานบริการสังคมหรือวางเงื่อนไขคุมประพฤติอยู่แล้ว  จึงเป็นกรณีที่
ควรหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อเด็กหรือเยาวชนจะได้กลับคืนสู่สังคมโดยไม่มี     
ตราบาป  มีวิธีดังนี้  คือ 

1)  คัดเลือกคดีที่เด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกินห้าปี  จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม  และมิใช่กรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนกระท าการอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคม  หรือความผิดที่ รัฐมีนโยบาย
ปราบปรามพิเศษ   

2)  พนักงานคุมประพฤติสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมี
ความประพฤติยังไม่เสียหาย  หรือเสียหายอยู่บ้างแต่ก็พอแก้ไขได้  และเด็กหรือเยาวชนให้การรับ
สารภาพด้วยส านึกในความผิดอย่างแท้จริง  มีความรับผิดชอบที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ
บรรเทาผลร้ายที่ผู้เสียหายได้รับ 

3)  สอบปากค าบิดามารดา  ผู้ปกครอง  ผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
นั้นอาศัยอยู่ด้วยแล้ว  เห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังเอาใจใส่พร้อมสนับสนุนให้เด็กหรือเยาวชนแก้ไข
พฤติกรรมและสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะเสี่ยงที่จะกระท าความผิดอีก  หรือสามารถแก้ไขเด็กหรือ
เยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีได้  รวมทั้งมีแผนป้องกันมิให้กระท าผิดซ้ า 

4)  การด าเนินการเพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา  86  นั้น  ต้องพยายามให้มีการปล่อย
ชั่วคราว  เด็กหรือเยาวชนนั้นไปโดยให้ด าเนินการดังนี้  หากยังไม่ได้ผลจ าแนกและบิดามารดา  
ผู้ปกครอง  ผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย  ไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์
ที่จะน ามาวางเป็นหลักประกัน  ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาความน่าเชื่อถือของบุคคล
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เหล่านั้น  หรืออาจให้ครู  อาจารย์  นายจ้าง  ก านัน  หรือผู้ใหญ่บ้านมาให้ค ารับรอง  หรือมีหนังสือ
รับรองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน  จากบุคคลเหล่านั้นมาแสดงก็ให้พิจารณาปล่อยตัว
ชั่วคราว  โดยมีประกันแต่ไม่ต้องวางหลักประกันก็ได้  ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่มีบิดามารดา  
ผู้ปกครอง  ผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ติดตามบุคคลดังกล่าวได้  ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประสานกับหน่วยงานของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือองค์การเอกชน  หรือมูลนิธิที่ให้การสงเคราะห์เด็กรับเด็กหรือ
เยาวชนไปดูแล  โดยแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบถึงขึ้นตอนการด าเนินงานที่สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องด าเนินการเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น  ในกรณีที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยไม่มีหลักประกัน  หากเด็กหรือเยาวชนไม่มาตามก าหนดนัด  ให้
ศาลเยาวชนและครอบครัวออกหมายเรียกไปยังบุคคลเหล่านั้น  ถ้าไม่ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนโดย     
จงใจหรือโดยไม่มีเหตุอันควร  ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจที่จะสั่งปรับผู้นั้นเป็นเงินตามที่
เห็นสมควรไม่เกินห้าพันบาทอันเป็นบทก าหนดโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 128  พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  

5)  จัดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการตรวจสุขภาพกาย  และตรวจสุขภาพจิต 
6)  เมื่อด าเนินการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณา  โดย

ค านึงถึงประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีแล้ว  หากเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  ให้พนักงานคุมประพฤติและหัวหน้าฝ่ายคดีหรือ   
ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ท าหน้าที่ผู้ประสาน
การประชุมจัดให้มีการด าเนินมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  เพื่อเสนอความเห็นตาม
มาตรา  86  ต่อไป 

วิธีด าเนินการมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  ดังนี้   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ควบคุม  ดูแลและบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  โดยผลของกฎหมายประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม  จึงถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ต้องน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย
การน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้เพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องขึ้น
สู่ศาลเยาวชนและครอบครัว  ซึ่งในการประชุมที่จัดขึ้นโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นั้นจะประกอบด้วย 

1)  ในการประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานั้น  ให้สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมขึ้นในวัน  เวลา  และสถานที่  ซึ่งเห็นว่าสะดวกและเหมาะสม  
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อาจจัดในเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  จัดในสถานที่ราชการ  หรือนอกสถานที่ราชการ  
ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความสะดวกและเหมาะสมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย  การเลือกสถานที่นั้น
ต้องไม่เป็นสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดความกดดันหรือความหวาดกลัวแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ต้องเป็น
สัดส่วน  ไม่พลุกพล่านอันอาจท าให้บรรยากาศการประชุมเสียไปหรือเบนความสนใจของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
     (1)  เด็กหรือเยาวชน ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ บิดามารดา ผู้ปกครอง  

หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  หรือญาติใกล้ชิด  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนนั้น  หากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งเด็ก
และเยาวชนไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอ่ืนก็ให้เชิญผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าวเข้าประชุม
ด้วย 

     (2) คณะสหวิชาชีพ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
พนักงานอัยการ  พนักงานคุมประพฤติ  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และสมควรเข้าร่วมประชุมด้วย  เช่น  พนักงานสอบสวน  ครู  อาจารย์  ผู้น าชุมชน  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น 

     (3)  ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
ของผู้เสียหาย  กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์  รวมทั้งบุคคลที่จะเป็นก าลังใจแก่ผู้เสียหายในกรณีเป็น
ความผิดต่อแผ่นดินหรือความเสียหายเกิดต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ให้ประสานกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นให้ส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม 

3)  ระหว่างการประชุม  ให้ด าเนินการโดยให้ทุกฝ่ายตกลงกันในเชิงสมานฉันท์  ปลูก
จิตส านึกเด็กหรือเยาวชนให้ได้รับรู้ถึงผลเสียอันเกิดจากการกระท าที่เด็กหรือเยาวชนได้ก่อขึ้นและ
ท าให้เด็กหรือเยาวชนเกิดความรับผิดชอบพร้อมแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนั้น 

4)  ให้ที่ประชุมก าหนดแนวทางแก้ไขเด็กหรือเยาวชนนั้น  แนวทางแก้ไขที่ก าหนดอาจ
ได้แก่  ให้เด็กหรือเยาวชนท างานบริการสังคมหรืองานอ่ืนตามเห็นสมควรในระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมเห็นว่าได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระท าลง  โดยวันและเวลาท างานบริการ
สังคมดังกล่าวต้องไม่ขัดขวางการศึกษาเล่าเรียนหรืองานอาชีพที่เด็กหรือเยาวชนท าอยู่  ลักษณะงาน
ที่ให้ท าต้องไม่เป็นการประจานหรือเป็นการใช้แรงงานเกินสมควรแก่ก าลังของเด็กหรือเยาวชนนั้น  
หรืออาจก าหนดมาตรการอ่ืนๆ  เช่น  การให้บรรพชาตามระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน
หรือการให้พบจิตแพทย์ 
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5)  ต้องจัดให้เด็กหรือเยาวชนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะไม่กระท าผิดอีกและอาจก าหนดให้มี
การติดตามความประพฤติโดยให้เด็กหรือเยาวชนมาพบพนักงานคุมประพฤติเป็นคร้ังคราวเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติตนของเด็กหรือเยาวชนในระยะเวลาซึ่งที่ประชุมก าหนด 

6)  จัดให้มีบันทึกข้อตกลงให้ทุกฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากคดีนั้นมีผู้เสียหาย
ก็ให้จัดท าบันทึกความยินยอมของผู้เสียหายไว้ด้วย  และให้ท าบันทึกความยินยอมของเด็กหรือ
เยาวชนที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อรับการแก้ไขใน
แบบที่ก าหนดและค ามั่นสัญญาให้เด็กหรือเยาวชนและบิดามารดา  ผู้ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใน
ฐานะเสมือนผู้ปกครองลงลายมือชื่อไว้ 

7)  หากพนักงานอัยการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ให้พนักงานคุมประพฤติส่งแนวทาง
ในการแก้ไขที่ก าหนดขึ้นทางโทรสารหรือวิธีอ่ืนใด  ไปยังส านักงานคดีเยาวชนและครอบครัวหรือ
ส านักงานอัยการประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  หรือส านักงานอัยการประจ าศาลเยาวชน
และครอบครัว  เพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าแนวทางแก้ไขที่ก าหนดได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้ก่อไว้หรือไม่  หรือควรได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประการใด 

ในการด าเนินการประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจะประกอบด้วย
ขั้นตอน  ดังนี้  กล่าวคือ  เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดจะเร่ิมต้นด้วยการเล่าเร่ืองการกระท า
ความผิดและสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของตนเอง  ส าหรับผู้เสียหายจะอธิบายให้เด็กหรือ
เยาวชนได้ทราบถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น  และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาทางออก  พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก
หรือเยาวชนนั้นด้วย  อาทิ  เช่น  ให้อุปสมบทหมู่ตามระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน  
หรือให้เด็กหรือเยาวชนท างานบริการสังคมตามระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าเหมาะสมกับ
ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าลง  เป็นต้น  อย่างไรก็ดีวันและเวลาดังกล่าวต้องไม่ขัดขวางต่อ
การศึกษาเล่าเรียนหรืออาชีพที่เด็กหรือเยาวชนท าอยู่  และลักษณะของงานที่ท าต้องไม่เป็นการ
ประจาน  หรือใช้แรงงานเกินสมควร  และเมื่อที่ประชุมได้ตกลงเป็นที่ยุติโดยได้วางแผนแก้ไขฟื้นฟู
เด็กหรอืเยาวชนโดยได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว  ก็จะจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลงเพื่อให้
ทุกฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และหากคดีนั้นมีผู้เสียหายก็ต้องจัดท าบันทึกความยินยอมของ
ผู้เสียหายไว้ด้วย  และท าบันทึกความยินยอมของเด็กหรือเยาวชนที่จะอยู่ในความควบคุมของ  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อรับการแก้ไขในแบบที่ก าหนด  นอกจากนี้ในการ
ประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญายังต้องจัดให้เด็กหรือเยาวชนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะ
ไม่กระท าความผิดอีก  และก าหนดให้มีการติดตามความประพฤติโดยให้เด็กหรือเยาวชนมาพบ  
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เพื่อรายงานตัวเป็นคร้ังคราว  ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตัวของเด็กหรือเยาวชนภายในระยะเวลา
ตามที่คณะผู้เข้าร่วมประชุมก าหนด   

ในการประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาพนักงานอัยการจะมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้ความเห็นชอบต่อแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูของมติที่ประชุมเช่นนี้แล้ว  หลังจากนั้น
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องติดตามหรือจัดให้มีการติดตามดูแลให้เด็กหรือเยาวชน
นั้น  ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  หากเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วยโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือกระท าผิดซ้ าระหว่างอยู่ในการแก้ไข  ให้ยุติ 
การด าเนินการเพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา 86 และด าเนินคดีตามปกติต่อไป พนักงานคุมประพฤติ
ต้องจัดท าหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการโดยไม่ต้อง
รอรายงานแสดงข้อเท็จจริงจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   

ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามครบถ้วนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ผู้อ านวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดท ารายงานแสดงข้อเท็จจริงและผลการแก้ไขตามแบบที่
ก าหนดเพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา  86  พร้อมทั้งหนังสือแจ้งความเห็น  ส าเนาบันทึกการ
ประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไปยังส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวหรือ
ส านักงานอัยการประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อสั่งต่อไป  ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการ
มักจะเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

ในคดีที่ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้พิพากษาหรือมีค าสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งเป็นจ าเลยไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมยังสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมวด 4  ให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่มีเขตอ านาจในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจ าเลยถูกควบคุมตัวอยู่  มีอ านาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในวรรคหนึ่ง 

ในคดีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการฝึกและอบรม  ต่อมา
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเห็นสมควรเองหรือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ   

มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นที่ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนเสนอมา  อันเป็นผลให้คดียุติลงในชั้นพนักงานอัยการ  ท าให้เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ถูกหันเห
คดีออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนกระแสหลัก  โดยไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล
เยาวชนและครอบครัว  เมื่อได้รับค าสั่งไม่ฟ้องจากพนักงานอัยการให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เด็กหรือ
เยาวชนและนัดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการอบรมบ่มนิสัยซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจัดไว้ส าหรับเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้โดยให้จัดตามความเหมาะสมกับจ านวนเด็กหรือ
เยาวชน  การอบรมบ่มนิสัยเด็กหรือเยาวชนในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดในคดีที่มีอัตรา
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โทษจ าคุกเกินสามปี  จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตามให้ท าเท่าที่จ าเป็น  เช่น  ในวั นหยุดราชการ  
รวมทั้งอาจจัดให้บิดามารดาผู้ปกครอง  ผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่
ได้รับความรู้ไปพร้อมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กหรือเยาวชนหรือจัดให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนด้วย  

ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนและสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะ
ลงโทษ  และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ  สุขภาพและภาวะจิตของเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคนๆ ไป  และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน  และพฤติการณ์เฉพาะเร่ืองแม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้
กระท าความผิดร่วมกันตามมาตรา  119  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  นอกจากนี้ศาลจะพิพากษาว่าเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็น
จ าเลยไม่มีความผิดและปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไปก็ได้  ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วย  ก็ให้ศาลมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ   
ข้อเดียวหรือหลายข้อไว้ในค าพิพากษาได้ตามมาตรา  138  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จากหลักการทั้งสองมาตราที่กล่าว
มานี้ท าให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ชัดเจนว่า  มุ่งหมายจะแก้ไขเด็กหรือเยาวชนยิ่งกว่าการ
ลงโทษให้สาสม  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ เพื่อ
การแก้ไขเด็กหรือเยาวชนเมื่อศาลรับฟ้องเด็กหรือเยาวชนแล้วสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาใช้ได้อยู่  
2  ขั้นตอน  คือ 

ก่อนพิพากษา 
เมื่อศาลรับฟ้องแล้วหากในคดีนั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังมิได้จัดให้

ด าเนินการมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็น
คนดีไดใ้นความผิดอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินยี่สิบปี  ศาลอาจสั่งให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจัดให้มีการด าเนินมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา  9088  บัญญัติว่า  
เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินยี่สิบปี  ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม  ถ้าปรากฎว่าเด็กหรือ

                                         
88  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2554  

มาตรา  90.   
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เยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ก่อนมีค าพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการ
กระท าและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดี         
ไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้  และ
ผู้เสียอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร  หากน าวิธีจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา  ให้ศาลมี
ค าสั่งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการด าเนินการเพื่อจัดท าแผน
ดังกล่าว  โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติ  แล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายใน
สามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีค าสั่ง  หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  ให้ด าเนินการ
ตามนั้นและให้มีค าสั่งจ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราวหากศาล ไม่เห็นชอบ  ให้ด าเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป 

ในคดีที่มีการฟ้องต่อศาลแล้ว  แต่ศาลยังไม่ได้มีค าพิพากษา  หากโทษที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน  20  ปี  จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้  เด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าความผิดไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกมาก่อน  ยกเว้นแต่เป็นโทษที่กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้กระท าความผิดต้องส านึกในการกระท า  ผู้เสียหายต้องยินยอมและ
โจทก์ไม่คัดค้าน  พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร  ศาลเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าความผิดสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้  และผู้เสียหายได้รับการชดใช้เยียวยา
พอสมควร  ศาลอาจสั่งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรให้จัดท าแผนตาม
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาตรา  90  แล้วเสนอศาลภายใน  30  วัน  ถ้าหากศาลไม่เห็นชอบ  
ก็จะมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป  ถ้าหากศาลเห็นชอบก็จะมีค าสั่งจ าหน่ายคดี  แต่ศาลจะต้องสั่งใน
เร่ืองของของกลางด้วย  สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปแต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะ
ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหาก     

บทบัญญัติมาตรา 90  บัญญัติขึ้นเพื่อยังให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างเด็กหรือเยาวชน
ผู้เป็นจ าเลย  กับผู้เสียหาย  รวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะ
ใช้เพื่อแก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี  ตลอดจนวิธีป้องกันมิให้เด็กหรือเยาวชนนั้น
กลับไปกระท าความผิดอีก  และรายงานมายังศาล  เพื่อศาลจะได้ใช้เป็นแนวทางในการลงโทษหรือ
ก าหนดวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 

DPU



 

 

113 

หลังพิพากษา 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ให้ลงโทษ  หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนแล้วสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีพฤติการณ์เปลี่ยนไป  โดยอาศัย  มาตรา  137  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติว่า  เมื่อได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้ลงโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนแล้ว  และต่อมาความปรากฏต่อศาลเอง  
หรือปรากฏจากรายงานของผู้อ านวยการสถานพินิจ  หรือผู้ดูแลหรือผู้ปกครองสถานที่ที่ก าหนดไว้
ในหมวด  4  หรือปรากฏจากค าร้องของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วย  หรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 ว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามมาตรา 115  
หรือมาตรา  119  ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถ้าศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่ง
พิพากษาหรือมีค าสั่งหรือซึ่งมีเขตอ านาจในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนนั้นก าลังรับโทษหรือถูกควบคุม
ตัวอยู่เห็นว่า  มีเหตุอันสมควรก็ให้มีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับการ
ลงโทษหรือวิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนได้  ในกรณีที่ศาลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศาลที่
พิพากษาหรือมีค าสั่ง  ให้แจ้งศาลที่พิพากษาหรือมีค าสั่งทราบ  และถ้าโทษหรือวิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ก าหนดภายหลังหนักกว่าโทษหรือวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนที่เด็กและเยาวชนนั้น
ได้รับอยู่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งที่แก้ไข  เช่น  ผู้อ านวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  
ท าให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยความเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วไม่ประสงค์ให้เด็กหรือเยาวชน
ได้รับโทษต่อไป  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถเสนอผลการประชุม
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาได้ 

การฟ้องคดีของพนักงานอัยการ 
การที่พนักงานอัยการจะมีค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น  

พนักงานอัยการจะได้รับความเห็นจากผู้อ านวยการสถานพินิจแต่พนักงานอัยการจะเห็นชอบตาม
ความนั้นหรือไม่ก็ได้  เมื่อคดีนั้นอยู่ในเงื่อนไข  3  กรณี  ดังต่อไปนี้ 

1)  ปรากฎว่าเด็กและเยาวชนนั้นได้กระท าความผิดจริง  แต่เมื่อพิจารณาโดยค านึงถึงอายุ  
ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  ฐานะ
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีแล้ว  เห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจกลับตนเป็นพลเมืองดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  และ 

2)  เด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ  แต่ต้องไม่เกิน
สองปี  และ 
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3)  ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท านั้น  กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน
ห้าปี     

แต่ทั้งนี้พนักงานอัยการก็มีดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด
ว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2547  ข้อ  78  ถ้าพนักงานอัยการ
เห็นว่าการฟ้องคดีใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติ  หรือ
ต่อผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศให้ท าความเห็นเสนอส านวนตามล าดับชั้นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อพิจารณาก่อน  ซึ่งจากระเบียบนี้จะเห็นได้ว่าพนักงานอัยการมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจในการ 
สั่งไม่ฟ้องถึงแม้ว่าจะมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นจริง  แต่ถ้าพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การฟ้องคดีนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสงบสุขก็สามารถ
สั่งไม่ฟ้องคดีได้ ในการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 143  เป็นการใช้ดุลพินิจในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานที่
พนักงานสอบสวนรวบรวมมานั้นไม่พอฟังว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย  ซึ่งเป็น
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจากพยานหลักฐานว่า  ผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่  ถ้าเห็น
ว่าพยานหลักฐานไม่พอฟังว่าผู้ต้องหากระท าความผิดก็จะใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี  แต่ถ้ า
พยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท าความผิดก็ต้องสั่งฟ้องคดีต่อศาล 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  144  เป็นกรณีที่พนักงานอัยการมี
ค าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้  ถ้าเห็นสมควรพนักงาน
อัยการมีอ านาจสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งผู้ต้องหาไปยังพนักงาน
อัยการ  หรือถ้าผู้ต้องหาถูกส่งมายังพนักงานอัยการแล้วจะสั่งให้ส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวน
กลับไปยังพนักงานสอบสวน  ให้พยายามเปรียบเทียบปรับคดีนั้นก็ได้ 

การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดีอาญาจะมีทนายความแก้คดีแทนไม่  แต่มีที่
ปรึกษากฎหมายซึ่งปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับทนายความได้ หากไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ศาลจะ
แต่งตั้งที่ให้  เว้นแต่เด็กและเยาวชนไม่ต้องการและศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นแก่คดีกรณีที่ศาลแต่งตั้งที่
ปรึกษากฎหมาย เด็กและเยาวชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องเสียค่าตอบแทน หรือค่าป่วย
การใดๆ ให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายทั้งสิ้น 
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การพิจารณาคดีในศาล89  ศาลจะรับฟังรายงานข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับจ าเลยและของบิดา  
มารดา  ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จ าเลยอาศัยอยู่หรือบุคคลที่ให้การศึกษาหรือให้ท าการงาน หรือมี
ความเกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วย  แม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดที่ถูกฟ้อง  โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลประกอบรายงานนั้นก็ได้  แต่ถ้าศาลจะรับฟ้องรายงาน
เช่นนั้นให้เป็นผลร้ายแก่จ าเลยแล้ว ให้ศาลแจ้งข้อความตามรายงานนั้นให้จ าเลยทราบ ซึ่งจ าเลยมี
สิทธิที่จะแถลงคัดค้านและสืบพยานหักล้างได้ 

 4.1.4  วิธีการลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด 
ส าหรับวิธีพิจารณาคดีที่ใช้กับเด็กและเยาวชน  ที่ใช้ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เป็น

ผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้แก่เด็กและเยาวชนจึงมีการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเร่ิมตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน  ชั้นพิจารณา  
ตลอดจนการมีค าพิพากษา  และค าสั่งไว้เป็นพิเศษ  โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ค าพิพากษาและค าสั่งของศาลคดีเด็กและ
เยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  ภายในก าหนดระยะเวลาที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้ลงโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน  นอกจากนั้นศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจก าหนด
ระยะเวลาขั้นต่ า  และขั้นสูงส าหรับการฝึกและอบรมด้วย  รวมทั้งศาลอาจก าหนดเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชนภายหลังครบก าหนดฝึกและอบรมแล้วก็ได้ด้วย  การที่ค าพิพากษาและ
ค าสั่งของศาลคดีเด็กและเยาวชนมีลักษณะพิเศษท าให้เห็นได้ว่าศาลคดีเด็กและเยาวชนมิได้มุ่ง
ประสงค์ที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดีอาญาเท่านั้น  แต่มุ่งที่จะปกป้อง
คุ้มครองและแก้ไขฟื้นฟูตลอดจนให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่จะกลับมาเป็นอนาคตของชาติที่ดี
ต่อไปในภายหน้า  ทั้งนี้  โดยค านึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 

โทษและวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจะพิพากษา หรือสั่งใช้
เป็นมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น90  แบ่งออกเป็น  2  วิธีการ  คือ 

 4.1.4.1  วิธีการท่ียังไม่ตัดอิสรภาพ 
 1)  ว่ากล่าวตักเตือนเด็กแล้วปล่อยตัวไป 
 2)  มอบตัวให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย  

โดยวางข้อก าหนดให้ระวังเด็กและเยาวชนมิให้ก่อเหตุร้าย 

                                         
89  บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  หน้า  166.  
90  สง่า  ลีนะสมิต.  เล่มเดิม.  หน้า  134 – 135.  
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 3)  ก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไว ้
 4)  ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
 5)  ให้ท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 6)  ให้เข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  รับค าปรึกษาแนะน า 
 7)  ปรับ 
 8)  รอการพิจารณาไว้ก่อน  เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงตนเอง 
 9)  รอลงอาญา  โดยรอการก าหนดโทษ  หรือก าหนดโทษ  แต่รอการลงโทษไว้

ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ไม่เกิน  5  ปี  นับแต่วันที่ศาลพิพากษาโดยศาลจะก าหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติด้วยก็ได้ 

  4.1.4.2  วิธีการตัดอิสรภาพ 
 1)  ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปฝึกอบรมยังสถานพินิจ  ซึ่งสามารถก าหนดระยะเวลา

ขั้นสูง  และขั้นต่ าได้  ซึ่งศาลอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา 
 2)  ส่งตัวไปรับโทษที่เรือนจ า 
 3)  จ าคุก 
 

4.2  วิเคราะห์มาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
        4.2.1  การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดก่อนศาลมีค าพิพากษา 

ประเทศไทย ได้ให้สิทธิแก่เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด นอกจากจะมีสิทธิเหมือน
ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่  เช่น  สิทธิที่จะได้รับแจ้งการจับกุม  สิทธิมีที่ปรึกษา สิทธิที่จะไม่ให้การเป็น
ปฏิปักษ์แก่ตนเองและสิทธิที่จะไม่ให้การใดๆ สิทธิในการปล่อยชั่วคราว สิทธิที่จะมีล่าม  เป็นต้น  
เด็กและเยาวชนก็ยังได้รับการคุ้มครองที่เป็นพิเศษด้วย  โดยให้ความคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นการ
ตั้งเกณฑ์อายุที่มีความรับผิดทางอาญา  สิทธิในการควบคุมตัวแยกจากผู้ใหญ่ รวมไปถึงการแจ้งการ
จับกุมให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองเด็กทราบ  และสิทธิอ่ืนๆ ด้วย ทั้งนี้ยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสิ่งส าคัญระหว่างอยู่ในการควบคุมของต ารวจก่อนส่งตัวมายังสถานพินิจ เด็กต้องถูก
ควบคุมแยกต่างหากจากผู้ใหญ่  การสอบปากค าเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนอกจากต ารวจ
แล้วจะมีบุคคลจากสหวิชาชีพมาร่วมด้วย  การปล่อยชั่วคราวของประเทศไทย ผู้ที่มีอ านาจพิจารณา
คือศาลเยาวชนและครอบครัว  แต่หากไม่ได้รับการปล่อยตัวการควบคุมต้องอยู่ในความควบคุมของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดให้มี
สถานที่แยกต่างหากจากผู้ใหญ่ การควบคุมเด็กแยกจากผู้ใหญ่ก็เพื่อกันมิให้เด็กซึมซับและเรียนรู้
พฤติกรรมจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคล้ายๆ กับ
ของประเทศไทย  แต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ประการหนึ่ง  คือ  การปล่อยตัวเด็กในระหว่างการ
สอบสวน  มลรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเด็กมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวระหว่างการ
สอบสวนมิได้น าเร่ืองประกันหรือหลักประกันมาใช้กับเด็กด้วย  ท าให้ตัดปัญหาเร่ืองเด็กไม่ได้รับ
การปล่อยชั่วคราวเพราะขาดหลักประกัน  ซึ่งประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีนโยบายปล่อยตัวเด็กเป็นหลักและหลักประกันของเด็กจะไม่สูงดังเช่นของผู้ใหญ่ 
ก็ตาม  แต่หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน  การหาเงินมาประกันตัวเด็กและเยาวชนก็
เป็นไปได้ยาก  หลังจากจับกุมแล้ว  ต ารวจจะควบคุมได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง การควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนระหว่างนั้นต้องควบคุมแยกกับผู้ใหญ่  อาจปล่อยตัวเด็กและเยาวชนคืนสู่บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองก็ได้  แต่หากถูกส่งตัวมาให้พนักงานแรกรับแล้ว  เด็กอาจถูกปล่อยชั่วคราวหรือถูก
ควบคุมก็ได้  การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนจะไม่ควบคุมรวมกับผู้ใหญ่  ทั้งนี้  การคุมขังเด็กและ
เยาวชนมีหลายแบบ  แต่ละแบบจะมีความเข้มงวดมากน้อยแตกต่างกันไป 

ส่วนของประเทศฝร่ังเศสจะมีมาตรการทางการให้การศึกษาโดยใช้กับเด็กที่อายุน้อย
กว่าสิบสามปี   และการกักขังควบคุมตัวเด็กและเยาวชน  การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลซึ่งจะ
ใช้ไปพร้อมกับการให้การศึกษา  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดแต่ละราย  ในบางกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดอาจถูกจัดให้อยู่กับบุคคลอ่ืนที่น่า
ไว้วางใจ  เช่น  ญาติหรือผู้ปกครองที่ศาลตั้ง  เป็นต้น  ส่วนบางกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาจถูกจัดให้อยู่กับศูนย์บริการสังคมด้านเยาวชน  และกรณีจ าเป็นอาจถูกควบคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาล  สถานฟื้นฟูประกอบกับการให้การศึกษาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมต่อไปนอกจากนี้  
การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลก็เป็นมาตรการพิเศษที่สามารถน ามาตรการลงโทษอ่ืนๆ มาร่วม
ได้  การกักขังควบคุมตัวจะใช้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม
และบุคลิกภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดแล้วสมควรที่จะใช้มาตรการนี้  แต่เด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ  ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น
เพียงแต่ก าหนดการควบคุมตัวไว้เป็นเพียงอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  ไม่ได้บัญญัติถึงเหตุ
จ าเป็นที่จะท าให้สามารถควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดไว้ได้   

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศส  กับประเทศไทยนั้น  ชี้ให้เห็นว่ามีแนวทางในบาง
เร่ืองที่สามารถน ามาใช้กับหลักของประเทศไทยได้  เช่น  การปล่อยตัวเด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดโดยไม่มีหลักประกัน  แต่ใช้มาตรการอ่ืนแทนการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิด   
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        4.2.2  มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ.  2553  ได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้สามารถเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม  โดยน า
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ทั้งในชั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตาม
มาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ.  2553  และในชั้นศาลก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา  90  แห่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  เพื่อเป็นแนวทางใน
การน ามาแก้ไข  บ าบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  และให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา
ชดเชย  ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน  ชื่ อเสียงการกระท าต่างๆ มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจึงเป็นมาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม  ที่ช่วย
ส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ  ช่วยลดจ านวนอาชญากร  โดยมาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญานั้นได้น าหลักการเร่ืองการไกล่เกลี่ย  การประนอมข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กันไป  
เมื่อทุกคนเกิดความพึงพอใจที่จะประนีประนอมยอมความกันด้วยความสมัครใจ  ข้อพิพาทต่างๆ ก็
ย่อมจบลงด้วยความปรองดองซึ่งกันและกัน  เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดก็สามารถที่จะได้มี
การชดใช้  เยียวยาให้กับผู้เสียหายตามสมควร  และมีโอกาสทางสังคมมากขึ้น   

ในประเทศฝร่ังเศสก็ได้มีการน าเอาวิธีการไกล่เกลี่ยทางอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิดเพื่อก่อให้เกิดผลทางคดีเป็นการระงับคดีอาญา  ซึ่งการไกล่เกลี่ยทางอาญานั้น
พนักงานอัยการจะเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ยเองหรือมอบหมายหน้าที่ให้องค์กรทางสังคมท าหน้าที่
แทนก็ได้  โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  ซึ่งการไกล่เกลี่ยสามารถช่วย
บรรเทาอารมณ์รุนแรง บรรเทาความต้องการแก้แค้นของฝ่ายผู้เสียหายลงเมื่อได้รับการชดใช้  
เยียวยาตามสมควร  และท าให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้มีโอกาสทบทวนการกระท าและ
พฤติกรรมของตนเอง  อีกทั้งหลีกเลี่ยงการซ้ าเติมและการสร้างตราบาปให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิด 

ในประเทศนิวซีแลนด์มีการน าเอาวิธีการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์คดีอาญามาใช้กับเด็ก
หรือเยาวชนที่กระท าความผิดเช่นกัน  โดยศาลเป็นผู้พิจารณาคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฟื้น
สัมพันธ์คดีอาญา  โดยมุ่งเน้นให้จ าเลยรับรู้ถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายใน
การกระท าของตน  รู้ว่าสิ่งที่ตนได้ท าลงไปท าให้คนอ่ืนได้รับความทุกข์หรือความเดือดร้อน  และ
ท าให้จ าเลยได้มีโอกาสแสดงความรู้ส านึกเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจให้จ าเลยระลึกถึงเมื่อตนจะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต  โดยการให้ชุมชนหรือบุคคลแวดล้อมเข้ามาร่วมรับรู้และช่วย
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เยียวยาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดพยายามปรับปรุงตัวและ
กลับคืนเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

ในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนลาวนั้น  ถึงแม้ว่าจะปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์  
ซึ่งองค์กรต่างๆ ถูกจัดตั้งโดยฝ่ายปกครอง  แต่ระบบการจัดตั้งของสาธารณรัฐประชาชนลาว  ก็
ยังคงให้ความส าคัญต่อวิถีชุมชน  และไม่ท าลายอ านาจชุมชน  คือ  มีความยืดหยุ่นประนีประนอม
และคงรักษาวิถีแห่งบูรพาไว้ได้  เห็นได้จากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน  ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ก าหนดโครงสร้างและถูกจัดตั้งโดยภาครัฐ  แต่คณะกรรมการดังกล่าวยังมีความเป็น
อิสระและมีบทบาทเป็นตัวแทนชุมชนอย่างแท้จริง  โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต  ความเชื่อ  จารีตประเพณีในชุมชน  รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า  ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศไทยที่คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งต้ังโดยรัฐมักมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นตัวแทนของรัฐ  และ
มักถูกแทรกแซงหรือสั่งการโดยทางการ  จนไม่อาจแสดงบทบาทเป็นตัวแทนชุมชนได้อย่างแท้จริง 

ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการนอกจากระบบการจัดตั้งของรัฐและความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมแล้ว  ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการโดยอิงวิถีชุมชน  ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การ
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในชุมชนของ สาธารณรัฐประชาชนลาว ประสบความส าเร็จ  เช่น  การใช้
วิธีแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเน้นเชิงป้องกัน  โดยมีการจัดระบบการปรึกษาหารือระหว่างกันของ
สหพันธ์แม่หญิงในหมู่บ้าน  เป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  อันจะน าไปสู่ความ
แตกแยกและส่งผลกระทบต่อบุตรหลาย  เป็นต้น  และการมีบทบังคับทางสังคมที่ชัดเจนในการ
จัดการกับผู้ที่เป็นปัญหาของชุมชน  เป็นการใช้หลักทางจิตวิทยามาเป็นมาตรการลงโทษ  ซึ่งถือได้
ว่าเป็นผลส าเร็จมากกว่าการใช้กฎหมายบังคับ  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศฝร่ังเศส  ประเทศนิวซีแลนด์  สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว  กับประเทศไทยนั้น  ชี้ให้เห็นว่ามีแนวทางในการที่เบี่ยงเบนคดีออกจากการ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน  โดยเน้นการน าวิธีการไกล่เกลี่ยและน า
บุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข  บ าบัดฟื้นฟู  เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด  
ซึ่งจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะน าเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดฟ้องร้องต่อศาล  ซึ่งทั้งสี่ประเทศได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะแก้ไข  บ าบัดฟื้นฟู  เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดมากกว่าที่จะ
มุ่งในการลงโทษแก้แค้นเพื่อให้เข็ดหลาบต่อการกระท าความผิด  โดยให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดได้รู้ส านึกในการกระท าความผิดด้วยตนเอง  และได้มีการชดใช้  เยียวยาให้กับผู้เสียหาย
ตามสมควร  และท าให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดรู้จักปรับปรุงตัวและกลับเข้าสู่สังคมได้
อย่างปกติสุข 
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4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศอังกฤษมีอ านาจพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชน

กระท าความผิดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา  และมีอ านาจที่จะด าเนินการกับเด็กและเยาวชน
ประพฤติเสเพลแต่ไม่ถึงกับผิดกฎหมาย  เช่น  หนีออกจากบ้าน  หนีโรงเรียนเป็นประจ า มั่วสุมอยู่
กับคนจรจัดด้วย  รวมทั้งมีหน้าที่สงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนที่ครอบครัวไม่ปกติหรือแตกแยก  
เจ็บป่วย  หรือไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน  และศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  มีอ านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา  
แต่บางรัฐมีข้อยกเว้นว่าเป็นความผิดในข้อหาที่มีโทษถึงประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต  และ
เยาวชนผู้กระท าความผิดมีอายุสิบหกปีขึ้นไป  ศาลเยาวชนและครอบครัวไม่มีอ านาจพิจารณา  
นอกจากนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจที่จะด าเนินการกับเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการ       
การดูแล  เช่นเด็กหรือเยาวชนประพฤติเกเร  และมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่บิดามารดา  
ผู้ปกครอง  หรือผู้ดูแล  ทอดทิ้งหรือดูแลไม่ดีพอ  ซึ่งแตกต่างจากศาลเยาวชนและครอบครัวใน
ประเทศไทยที่มีอ านาจเพียงแต่พิจารณาหรือมีค าสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดกฎหมายเท่านั้น  เช่นน้ีท าให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจึง
ยังไม่เป็นการครอบคลุมถึงเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้กระท าความผิด  แต่มีพฤติกรรมอันเป็นการที่
ไม่เหมาะสมตามวัยของตน  ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยจึงควรมีหลักก าหนดให้มี
การคุ้มครองไปถึงสวัสดิภาพของเด็กและเยาชนในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นกระท า
ความผิดต่อไปในอนาคต  เพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นได้ทราบและเข้าใจถึงการกระท าของตนว่าเป็น
การกระท าที่ไม่เหมาะสม  และไม่สมควร    

การด าเนินคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด  จะค านึงถึงการคุ้มครอง
สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ  ซึ่งควรจะได้รับการฝึก อบรม สั่งสอน และ
สงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษทั้งในการพิพากษาคดีอาญานั้น ให้ศาล
ค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่างกันเป็นคนๆ ไป 
และลงโทษหรือใช้วิธีการให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนแนวคิดทางกระบวนการยุติธรรม และ
การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กและเยาวชนการแสวงหามาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแห่งสหประชาชาติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
และเยาวชน  ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งอาญาและคดีที่เด็กและ
เยาวชนขาดการเอาใจใส่ดูแล  โดยมิใช่ความผิดของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  บางรัฐมีบทบัญญัติ
ยกเว้นว่า  กรณีเยาวชนอายุสิบหกปีถึงสิบแปดปีว่ากระท าความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือ
จ าคุกตลอดชีวิต  ให้ถือว่าศาลคดีเด็กและศาลธรรมดาต่างมีอ านาจช าระคดีในฐานะเป็น  ศาลคาบ
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เกี่ยว  กล่าวคือ  คดีที่มีอัตราโทษดังกล่าวนั้น  ทั้งศาลธรรมดาและศาลคดีเด็กมีอ านาจพิจารณา
เหมือนกัน  โดยให้ศาลคดีเด็กเป็นผู้พิจารณาก่อนว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่  ถ้าหากไม่รับก็สละ
อ านาจพิจารณา  ให้อัยการไปฟ้องยังศาลธรรมดาเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช้วิธีโอนคดีเพราะตามหลักทั่วไปแล้ว  ศาลคดีเด็กของสหรัฐอเมริกาไม่มี
อ านาจลงโทษทางอาญามีแต่อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กเท่านั้น  ซึ่ง
ต่างกับประเทศไทยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญาต่อ
เด็กและเยาวชนได้ 

4.4  วิเคราะห์เงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดการระงับคดี 
คดีอาญาโดยปกติเมื่อมีการกล่าวหาว่าได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น  โดยวิธีการร้องทุกข์

หรือการกล่าวโทษแล้ว  เจ้าพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนสืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน  และท าความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี  แล้วส่งความเห็นนั้นพร้อมกับส านวน
ให้แก่อัยการ  เพื่อท าการฟ้องผู้ต้องหาแก่ศาล  หรือเป็นกรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อศาลเอง  เมื่อ
ศาลได้รับประทับฟ้องไว้แล้วจะด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปจนเสร็จสิ้นส านวน เพื่อ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์  หรือความผิดของจ าเลย  ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการอยู่ภายใต้  “เงื่อนไขการ
ระงับคดี”  คือเหตุการณ์ใดๆ ที่สกัดกั้น  การชี้ขาดเนื้อหาคดีและทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้นการ
ด าเนินคดีที่มีเป้าหมายเพื่อการชี้ขาดเนื้อหาคดีจะกระท าไม่ได้  มีผลคือหากมีเหตุการณ์ตามเงื่อนไข
ระงับคดีเกิดขึ้นจะท าให้การด าเนินคดีอาญาสิ้นสุดลง  เงื่อนไขการระงับคดีมีบัญญัติไว้  ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 39, 121, 147 และ 277 วรรคท้าย  สามารถสรุปได้ว่ามีกรณี
ต่อไปนี้คือ  การถอนค าร้องทุกข์  การถอนฟ้อง  การยอมความ  การเลิกคดีอาญา  เมื่อมีค าพิพากษา
เด็ดขาดในคดีน้ัน  เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลักการกระท าความผิดยกเลิกความผิดนั้น เมื่อคดีขาด
อายุความ  เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  เมื่อมีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาห้ามด าเนินคดีซ้ า  และเมื่อศาลมีค าสั่งให้ผู้เสียหายกับจ าเลยท าการสมรส  ซึ่งเงื่อนไข
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

1)  เงื่อนไขระงับคดีที่มีผลบังคับตามกฎหมาย  คือ  เงื่อนไขระงับคดีที่มีผลให้คดียุติลง
อันเป็นผลมาจากบทบัญญัติตามกฎหมายถือเป็นเงื่อนไขระงับคดีที่มีลักษณะเด็ดขาดเมื่อมีเงื่อนไข
เกิดขึ้นแล้วต้องยุติคดีทุกกรณีไป   

2)  เงื่อนไขระงับคดีที่มีผลเกิดขึ้นจากการด าเนินการของคู่กรณี  คือ  เงื่อนไขการระงับ
คดีที่ยังไม่มีผลเกิดขึ้นทันทีตามกฎหมาย  แต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
ผู้เสียหาย  ผู้กระท าความผิด  ตราบใดที่ยังไม่มีการกระท าใดคดีก็ยังคงด าเนินต่อไปได้  แต่เมื่อมีการ
กระท าใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นคดีเป็นอันระงับลง   
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ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย  ได้บัญญัติกฎหมายอาญาไว้ว่าเป็นเคร่ืองมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบในบ้านเมือง  กฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายที่
ก าหนดกฎเกณฑ์  สิทธิ  หน้าที่ของสมาชิกในสังคม  โดยการก าหนดว่าการกระท าใดเป็นความผิด  
และก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิด   

        4.4.1  กรณีการให้ความยินยอมของผู้เสียหาย 
เนื่องจากเร่ืองความยินยอมนั้นเป็นทฤษฎีในเร่ืองความรับผิดชอบทางอาญา  ท าให้ไม่

สามารถที่จะมีบทบัญญัติในกฎหมายที่ชัดเจนเป็นบทมาตราได ้
โดยในแนวทฤษฎีดังกล่าวนั้น  ความยินยอมที่ได้ให้นั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ความยินยอมนั้นอาจเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายหรืออาจเกิด
จากจารีตประเพณีก็ได้  ถ้ามีการให้ความยินยอมเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นความผิด  ดังสุภาษิต  กฎหมายว่า  
ความยินยอมไม่ท าให้เป็นความผิด (vilenti non fit injuria) แต่บางกรณีถึงแม้ผู้กระท าจะได้กระท า
ด้วยความยินยอมของผู้เสียหายก็ตามการกระท าเช่นนั้นยังอาจเป็นการละเมิดได้  ในเมื่อความยินยอม
นั้นเองขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายที่เป็นบทบังคับ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ดังบทบัญญัติมาตรา  277  ที่ความยินยอมไม่มีความส าคัญกับการกระท าความผิด 

ความยินยอมจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  คือ 
1)  ต้องเป็นความยินยอมที่ได้ให้ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดผู้ให้ความยินยอม 
2)  ต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายและรู้ถึงผลของการยินยอม 
3) การให้ความยินยอมนั้นตามปกติจะต้องกระท าต่อผู้ละเมิดโดยตรง เว้นแต่ความ

ยินยอมนั้นไม่อาจให้โดยเจาะจง 
4) ต้องเป็นการให้ความยินยอมโดยบริสุทธิ์ ปราศจากการฉ้อฉล ข่มขู่ หรือส าคัญผิด  

เว้นแต่ความส าคัญผิดที่ได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน 
ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  กล่าวคือ  ถ้ากฎหมายใด

บัญญัติไว้ว่า  แม้ยินยอมก็ยังมีความผิด  ในกรณีนี้จะถือว่ามีการยินยอมไม่ได้  แต่มิได้หมายความว่า  
ยอมให้ท าผิดกฎหมายไม่ได้  เช่น  ยอมให้ยิงตนเอง  การยินยอมนั้นผิดกฎหมายแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้  
เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน  แต่ถ้าเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  ยอมให้ข่มขืนความ
ยินยอมนั้นถือว่าใช้ไม่ได้  

ค าพิพากษาฎีกาที่  616/2482  วินิจฉัยว่า  ความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายให้ผู้ใด
กระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้น  ถ้าความยินยอมนั้นไม่ขัดต่อส านึกศีลธรรมอันดี  
และมีอยู่จนกระทั่งถึงขณะกระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้นแล้ว  ความยินยอมนั้น
ย่อมเป็นข้อยกเว้นมิให้กระท านั้นเป็นความผิด 
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หลักกฎหมายอาญาของไทย  ความยินยอมของผู้เสียหายไม่มีความส าคัญที่จะมีผลท าให้
การกระท านั้นไม่เป็นความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ  ทั้งนี้เพราะปรัชญาที่ส าคัญของกฎหมายอาญามุ่ง
ในการให้ความคุ้มครองป้องกันความสงบสุขของสังคม  แต่มีความผิดบางประเภทที่กฎหมายถือว่า  
ผู้กระท าจะมีความผิดก็ต่อเมื่อเป็นการกระท าโดยปราศจากความยินยอมของผู้เสียหาย  ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นข้อยกเว้นของหลักกฎหมายอาญา  การที่น าเอาเร่ืองความยินยอมของผู้เสียหายมาใช้ในความผิด
เกี่ยวกับเพศจึงเป็นการน าเอาข้อยกเว้นมาใช้เป็นการเฉพาะเร่ือง  เพื่อยกเว้นความผิดทางอาญา  
หากแต่เป็นการน าเอามาใช้โดยขาดความชัดเจน  เนื่องจากขาดบทบัญญัติกฎหมายซึ่งเป็นหลักทั่วไป
และเมื่อน ามาใช้เฉพาะความผิด  ก็มิได้มีหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดที่ชัดเจนเหมาะสมกับที่จะใช้เป็น
ข้อยกเว้นของหลักกฎหมายอาญา   

ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะขอพูดถึงความผิดทางเพศเท่านั้นในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญาได้แบ่งประเภทของคดีไว้  2  ประเภท  คือ 

1)  คดีความผิดเกี่ยวกับเพศอันยอมความได้  ความผิดฐานใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็น
ความผิดอันยอมความได้  ความผิดนั้นจึงถือว่าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โดยกฎหมายให้อ านาจแก่
ผู้ เสียหายในการแสดงเจตจ านงในการด าเนินคดี  การด าเนินคดีในความผิดอันยอมความได้  
(Compoundable)  ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เสียหาย  เพราะกรณีที่รัฐจะเข้าด าเนินคดีอาญาแทน
ผู้เสียหาย  ถ้าพฤติการณ์ใดไม่เป็นการท าลายความสงบสุขหรือกระทบต่อสังคมโดยรวม รัฐมีหน้าที่
เพียงคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย  เพราะถือว่าเป็นการกระทบต่อผู้เสียหาย
โดยเฉพาะ   

2)  คดีความผิดเกี่ยวกับเพศอันยอมความไม่ได้  ความผิดลักษณะใดที่กฎหมายอาญาใน
ส่วนสารบัญญัติมิได้บัญญัติไว้ให้เป็นคดีอันยอมความได้  ความผิดนั้นจึงเป็นความผิดต่อแผ่นดิน  
(Non-compoundable)  อันเอกชนไม่สามารถตกลงยอมความได้เอง  โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายย่อม
เล็งเห็นว่าความผิดนั้นเป็นอาชญากรรมสูงมีความร้ายแรง และมีผลกระทบโดยรวมต่อสังคม  
ความผิดลักษณะนี้จึงเป็นความผิดโดยเด็ดขาด  กล่าวคือ  อ านาจในการด าเนินคดีเป็นของรัฐโดยแท้  
แม้ไม่มีผู้ใดมาร้องทุกข์  เจ้าพนักงานก็มีอ านาจในการด าเนินการสอบสวนด าเนินการฟ้องคดี  เพื่อน า
ตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  แม้ผู้เสียหายในความผิดนั้นจะไม่ประสงค์ด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ความผิด  และกฎหมายก็มิได้ให้เงื่อนไขแก่ผู้เสียหายในการถอนฟ้อง  หรือยอมความอันท าให้คดี
ระงับไปได้  ซึ่งการแบ่งแยกความผิดอาญาออกเป็นความผิดอันยอมความได้  และความผิดอันยอม
ความไม่ได้นี้  เป็นการแบ่งแยกโดยยึดอ านาจในการด าเนินคดีอาญาเป็นเกณฑ์  ตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศ   
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การยอมความนั้นไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน  เพียงแต่
ก าหนดให้ด าเนินการก่อนคดีถึงที่สุด  เช่นนี้การยอมความของประเทศไทยจะต่างกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศสเพราะว่า  การยอมความของประเทศไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับหลัก
กฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้เป็นความผิดที่สามารถยอมความได้หรือไม่  ก็จะท าให้ผล
ทางคดีเป็นอันระงับ  แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศสนั้นจะไม่มีการบัญญัติในเร่ือง
ของการยอมความเอาไว้  เนื่องเพราะว่าถือหลักที่ว่าความผิดทางอาญา เป็นความผิดที่กระทบต่อ
สังคมโดยส่วนรวมสังคมเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย  จึงท าให้บุคคลผู้เสียหายไม่มีสิทธิในการฟ้องร้อง
และด าเนินคดีอาญาแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะเป็นผู้ใช้อ านาจนี้  การยอมความจึง      
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวบทของกฎหมาย   

        4.4.2  กรณีการใช้ดุลพินิจของศาลในการอนุญาตให้สมรส  
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กนั้นส่วนใหญ่มักพบว่าเด็กมักจะกระท าช าเราระหว่างเด็ก

ด้วยกันเอง  อาจเกิดจากการชอบพอรักใคร่ซึ่งกันและกัน  หรือเกิดจากความอยากรู้อยากลอง    
สมยอมกันเมื่อมีคดีฟ้องร้องกันเกิดขึ้น  เด็กเหล่านี้ก็จะอ้างว่าต่างฝ่ายต่างให้ความยินยอมต่อกัน      
และกัน  เพื่อท าให้ตนเองไม่ต้องรับโทษ  แต่เนื่องจากกฎหมายไม่ถือเอาความยินยอมเป็นสาระส าคัญ
ในเด็กที่อายุยังไม่เกินสิบห้าปี  การกระช าเราจึงถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน  แต่บทบัญญัติ
มาตรา 277 วรรคท้าย  ได้บัญญัติเหตุแห่งการระงับโทษโดยการศาลใช้ดุลพินิจอ้างเหตุจ าเป็นให้เด็ก
ทั้งสองฝ่ายได้ท าการสมรสกัน  เช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าการสมรสระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงนั้นใน 
ช่วงอายุระหว่างสิบแปดปีที่ได้กระท ากับเด็กอายุไม่ต่ ากว่าสิบสามปีนั้น  ยังเป็นการไม่เหมาะสมและ
ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง  ศาลน่าจะต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญาที่มุ่งประสงค์
คุ้มครองเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีที่จะไม่ให้ถูกบุคคลใดร่วมประเวณี  แม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตาม  
ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  มีคดีขึ้นมาสู่ศาลซึ่งหญิงอายุสิบสี่ปีแปดเดือนที่มีความ
เจริญเติบโตทางร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้ว  ยื่นค าร้องต่อศาลขออนุญาตท าการสมรสกับหนุ่มชาว
อเมริกาอายุยี่สิบสองปี  โดยให้เหตุผลเพียงว่า  เธอรักกับหนุ่มชาวอเมริกาคนนี้  ศาลพิพากษาให้ยก  
ค าร้องโดยวินิจฉัยว่าการตกอยู่ในห้วงความรักมิใช่เหตุผลอันสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ท าการสมรส
ก่อนอายุครบก าหนดตามกฎหมายได ้  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1448  บัญญัติว่า  “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อ
ชายและหญิงอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์... แต่ในกรณีมีเหตุอันสมควร  ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรส
ก่อนนั้น”  ซึ่งบางคร้ังการสมรสอาจเกิดจากการที่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองต้องรับโทษเท่านั้น  
ไม่ใช่เป็นการสมรสบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  หรือความรัก  การมีเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ
ระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายนั้นส่งผลตามาหลากหลายรูปแบบ  เช่น  เด็กผู้หญิงอาจตั้งครรภ์ขณะที่ยัง
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เรียนหนังสืออยู่และเด็กผู้ชายก็กระท าความผิดซ้ าๆ เร่ือยไป  ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระท า   
ของตน  พ่อแม่เด็กทราบเร่ืองอาจมีการแจ้งความเอาโทษเด็กเหล่านี้ก็จะถูกส่งตัวไปที่สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นต้น  การมีเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจระหว่างเด็กและเยาวชนนั้นอยู่
ในช่วงแห่งการพัฒนามาจากความอยากรู้  อยากลองตามวัย  ตามเงื่อนไขของสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามธรรมชาติร่วมกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมในสังคม  ซึ่งการกระท าช าเราของเด็กและเยาวชน
นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของอาชญากรรมและอาจไม่ต้องการที่จะสมรสกัน
เพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  แต่ในบทบัญญัติมาตรา 277 วรรคท้ายนี้การมีเพศสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชน
อาจจบลงด้วยการสมรส  แท้จริงแล้วการสมรสไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจบลงตามไปด้วย  การใช้ชีวิตคู่
และการมีบุตรในขณะที่อายุยังน้อยนั้นย่อมก็ให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย  เพราะในเร่ืองของวุฒิภาวะ
ของเด็กนั้นมีส่วนส าคัญในเร่ืองของความพร้อมในการสร้างครอบครัว  จึงควรอยู่ในวัยที่มีความ
พร้อมมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  และสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้  เพื่อให้
ครอบครัวนั้นไม่ต้องพบเจอกับปัญหาในการหย่าร้างหรือปัญหาครอบครัวอ่ืนๆ ตามมา   

ในต่างประเทศ  เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  และประเทศฝร่ังเศส  ต่างก็
ไม่มีบทบัญญัติใดที่กล่าวในกรณีอนุญาตให้ท าการสมรสกันหากเด็กได้ยินยอมร่วมประเวณีซึ่งกัน
และกัน  ซึ่งแตกต่างจากกับประเทศไทยที่ได้มีการระบุเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  277  
วรรคท้าย  ซึ่งท าให้มีช่องทางที่ท าให้ผู้กระท าความผิดนั้นไม่ต้องรับโทษ  อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ก าหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  เพราะเหตุแห่งการเลือก
คู่ครองควรจะเป็นการเลือกคู่ครองที่เกิดจากความต้องการ  ความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่  และตั้งใจ
ของเด็กและเยาวชน  โดยไม่ควรน าเร่ืองของการยกเว้นโทษมาเป็นตัวบีบบังคับให้เด็กและเยาวชน
นั้นท าการสมรสกันเพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับโทษ  โดยในที่นี้ถ้าเด็กได้กระท าความผิดทางเพศกับเด็ก
ที่อายุกว่าสิบห้าปีขึ้นไป  แม้เด็กยินยอมก็ไม่ต้องสมรสกันและไม่ต้องรับผิด  แต่ถ้าท ากับเด็กที่อายุ 
ยังไม่เกินสิบห้าปีแม้เด็กยินยอมอย่างเดียวก็ไม่ท าให้ความรับผิดต้องหมดไปจนกว่าศาลจะได้มีการ
อนุญาตให้สมรส  ดังนี้ผู้เขียนเห็นว่าควรมีบทลงโทษเด็กที่ละเมิดทางเพศต่อเด็กด้วยกันโดยน า
วิธีการส าหรับเด็กมาใช้แทนการให้สมรสเพื่อท าให้คดีระงับไปโดยไม่ต้องรับโทษ  และควรมี
มาตรการในการรองรับไว้ด้วย  เช่น  เด็กและเยาวชนนั้นยังขาดวุฒิภาวะ  จึงควรจัดให้มีการเรียน
หนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไปในอนาคต  หรือตั้งเป็นศูนย์
ให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะมีครอบครัว  ว่าการมีครอบครัวนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร  และต้อง
มีความอดทนให้ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ก าหนดเส้นทางเดิน
ของตนได้ถูกต้องและสมควร 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป  

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยยังคงเป็น
กระบวนการที่เน้นให้อ านาจรัฐ (Power of State) ในการเข้าไปแทรกแซงการปกครองของบิดามารดา  
เมื่อเห็นว่าบิดามารดาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนกระท าผิด  
รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  โดยรัฐจะมีอ านาจในการเข้าไปแทรกแซง       
การปกครองและท าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ปกครอง (Parens Patraie) ของเด็กและเยาวชนที่   
กระท าผิดและมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล  อบรมบ่มนิสัยให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นคนดี  
สามารถพัฒนา   กลับคืนสู่สังคมได้อย่างราบร่ืน  ซึ่งในการด าเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดทั้งในอดีตและปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารัฐจะรับภาระหน้าที่ทั้งหมดในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและด าเนินการบ าบัดแก้ไข  ฟื้นฟู  ป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
โดยเด็กและเยาวชนออกจากครอบครัวและชุมชนและตัดครอบครัวและชุมชนออกจากระบวนการ
ดังกล่าว  เน่ืองจากภาครัฐมีข้อจ ากัดในเร่ืองงบประมาณ 

กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนยังท าให้การด าเนินชีวิตตามปกติของเด็ก
และเยาวชนต้องเปลี่ยนไป  ท าให้ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนหรือการท างาน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้หรือต้องเข้ารับการฝึกอบรม  กระบวนการดังกล่าวอาจ
ท าให้เด็กและเยาวชนต้องถูกคัดชื่อออกจากโรงเรียนไม่สามารถกลับไปเรียนต่อได้หรือต้องขาดจาก
การศึกษาแบบถาวรหรือต้องออกจากงานและไม่สามารถหางานใหม่ได้เมื่อเสร็จสิ้นคดีแล้ว  หรือ
อาจถูกสังคมกีดกันหรือไม่ให้โอกาส  เช่น  ไม่ยอมรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียน  หรือเข้าท างาน  
เนื่องจากไม่ไว้ใจเด็กและเยาวชน  เห็นว่าเด็กและเยาวชนมีมลทินติดตัว  โดยมีความคิดและความ
เข้าใจหรือหวาดระแวงว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้อาจจะเรียนรู้สิ่งเลวร้ายต่างๆ  มาจากเพื่อนของเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมหรืออยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้วยกัน 

นอกจากนี้เด็กและเยาวชนที่ต้องค าพิพากษาว่ากระท าความผิดจะมีสภาพร่างกาย  
สภาพจิตใจ  และสภาวะทางสังคมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนไป  เด็กและเยาวชนจะหมดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง  และมองว่าตนเองเป็นผู้ด้อยค่าเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขัง  ถูกสังคมรังเกียจและ
ผลักใสออกจากแนวทางการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน  ไม่ได้พัฒนาตามวัยท าให้เด็กและเยาวชนมี
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แนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าได้ง่ายขึ้น  การที่เด็กและเยาวชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ยัง
เยาว์วัยท าให้อนาคตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องสะดุดหยุดลงและถูกสังคมผลักใสให้  “ตกขอบ
สังคม”  และกลายเป็นบุคคลด้อยโอกาส  หรือไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม  เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติ  ที่จะพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต  เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติ  ที่จะพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต  เด็กและเยาวชนจึงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกระท าการใดๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ยังต้องถูกจ ากัดโดยบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  เหตุด้วยเพราะความอ่อนเยาว์  และขาด
ประสบการณ์  สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่ต้องปกป้องดูแลเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโต
มาเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ปัจจุบันภาครัฐได้พยายามสร้างหลักประกันเพื่อให้
ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีการแยกระบบยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนออกจากระบบยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่  โดยบัญญัติกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน
ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งไปในทางการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนมากกว่าการลงโทษ  
เช่นนี้กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษจ ากัดการใช้อ านาจของ         
เจ้าพนักงานไว้อย่างมากเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้
เป็นพิเศษบางประการที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเร่ิมตั้งแต่ชั้นก่อนฟ้อง  
ระหว่างพิจารณา  และหลังจากการพิพากษาลงโทษ  ส าหรับแนวทางของต่างประเทศในการปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดโดยได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เฉพาะเพื่อคุ้มครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ได้แก่  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประยุกต์
หลัก Parens Patriae ที่ให้อ านาจรัฐแทรกแซงในฐานะเป็นตัวแทนของบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั้น
ได้ท าลายความไว้วางใจในการปกครองดูแลเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการพิทักษ์  ปกป้อง  คุ้มครองและเพื่อสวัสดิภาพของเด็ก
และเยาวชน  ขณะเดียวกันยอมรับว่าเด็กและเยาวชนไม่ควรได้รับการปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่  โดยเฉพาะการลงโทษ  เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิด
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  ในส่วนของประเทศฝร่ังเศสก็ได้วางหลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  โดยผู้พิพากษาจะมีส่วนเข้ามาดูแลเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่เร่ิมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือหากกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความจ าเป็นตามที่กฎหมาย
ก าหนดเพื่อควบคุมตัวเด็กและเยาวชน  โดยเสนอความเห็นต่ออัยการเป็นลายลักษณ์อักษรและการ
ควบคุมตัวต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
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 เมื่อเกิดคดีความผิดทางเพศฐานกระท าช าเราเด็กขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศส  และประเทศอังกฤษนั้น จะไม่สามารถยอมความเพื่อท าให้คดีอาญา
ระงับไปได้  เพราะประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศฝร่ังเศส  และประเทศอังกฤษถือหลักที่ว่า
ความผิดทางอาญา เป็นความผิดที่กระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมสังคมเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย  จึงท า
ให้บุคคลผู้เสียหายไม่มีสิทธิในการฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญาแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ใช้อ านาจนี้  เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสามประเทศจึงได้มีการน าวิธีการต่างๆ มาใช้กับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนจะเป็นแบบแผน
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  อันเป็นการด า เนินการเพื่อ
น าไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม  ด้วยการป้องกันสังคมจากการกระท าผิด  
ปราบปรามผู้กระท าผิด  และปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดด้วยการบ าบัดฟื้นฟูและค านึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของเด็กและเยาวชนยิ่งกว่าการลงโทษ  อันเป็นการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
เท่าที่จะท าได้ก็ตาม  แต่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยส าหรับเด็กและเยาวชนยังติดยึด  
กับการมุ่งเน้นในการปราบปรามผู้กระท าผิด  จับกุมด าเนินคดี  และจบสิ้นด้วยการควบคุมตัว
ผู้กระท าผิดไว้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อฝึกอบรมและแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตน
เป็นคนดี  ซึ่งท าให้เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีจากผู้ถูกจับกุมคนอ่ืนๆ    
ที่มีพฤติกรรมในการกระท าผิดที่เข้มข้นเหนือกว่า  จากการศึกษาเร่ืองการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็ก
และเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดในความผิดฐานกระท าช าเราเด็กนั้น  จะเห็นได้ว่าการยอมความ ก็
คือ การตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าความผิดที่จะยุติคดีกัน โดยเป็นการยุติการด าเนินคดี
ทั้งหมดไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ในขั้นตอนก่อนพิจารณาคดี  ระหว่างการพิจารณาคดี  หรือหลังจากที่ได้   
มีค าพิพากษาคดีนั้นแล้ว  ทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550) นั้น  ได้บัญญัติความผิดทางเพศฐานกระท าช าเรา    
ไว้ในมาตรา  277 บัญญัติว่า  ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามี ของตน  
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่          
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ
ผู้กระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อ่ืน  หรือการ
ใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 
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 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง  หรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้น
ไม่ยินยอม  หรือได้กระท าโดยมีอาวุธหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยใช้อาวุธ  ต้องระวางโทษจ าคุกตลอด
ชีวิต 
 ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปด
ปีกระท าต่อเด็กซึ่งมีอายุมากกว่าสิบสองปี  แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นยินยอมและภายหลัง
ศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน  ผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ  ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสใน
ระหว่างที่ผู้กระท าก าลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ให้ศาลปล่อยผู้กระท าความผิดนั้นไป 
 ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  277  นั้น  ถือว่าเป็นความรับผิดเด็ดขาดที่เด็กและ
เยาวชนผู้กระท าความผิดจะต้องรับโทษ  เพราะความยินยอมของเด็กที่ถูกกระท าตามมาตรานี้  ไม่มี
ผลทางกฎหมายแม้การกระช าเรานั้นเด็กจะได้สมัครใจหรือยินยอมให้กระท าช าเราก็ถือว่าเป็นการ
กระท าความผิด  เนื่องจากกฎหมายเห็นว่าไม่ควรให้ผู้กระท าความผิดอ้างความยินยอมของเด็กเพื่อ
เป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือบรรเทาโทษเพื่อหาประโยชน์จากเด็กอีกต่อไป  เพราะเด็กอายุสิบสาม
ถึงสิบห้าปีส่วนใหญ่ยังไม่มีความเจริญเติบโต  และพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา การศึกษา
อบรม  และประสบการณ์ที่เพียงพอ  ฉะนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติไว้
ว่าเป็นความผิด  เด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็จะต้องถูกด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ความผิด
ฐานกระท าช าเราเด็กนั้น  ส่วนใหญ่มักพบเด็กกระท าช าเราเด็กด้วยกันเอง  ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่ก็
มักเป็นเพื่อนเด็กเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  และส่วนใหญ่ก็จะหนีพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วเกิดความยินยอม
ได้เสียกัน  ทั้งนี้อาจเกิดจากการชอบพอกัน  รักกันหรือไม่ก็เกิดจากความอยากรู้อยากลอง  สมยอม
กัน  เหตุที่มีเร่ืองฟ้องร้องกันมักเกิดจากพ่อแม่เด็กสังเกตพฤติกรรมเด็กแล้วซักถาม  ท าให้เด็กยอม
เปิดเผยความจริงแต่กว่าจะเปิดความจริงส าหรับเด็กผู้หญิงนั้นก็อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น         
เมื่อพ่อแม่น าเร่ืองมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินการเป็นคดี  และการกระท าช าเราเด็ก
นั้นเป็นคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน  ซึ่งไม่สามารถยอมความกันได้  เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนที่
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และเมื่อเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วย่อมเป็นการยากที่จะมีการยอมความซึ่งกันและกัน  เพราะเหตุ
เดียวที่จะท าให้เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษคือการที่ศาลอนุญาตให้สมรสกับ
เด็กผู้เสียหายตามมาตรา  277  วรรคท้ายเท่านั้น   
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 การที่ศาลอนุญาตให้สมรสนั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ  ที่บัญญัติว่าบุคคล
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก  เยาวชน  หรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธิเสรีภาพใน
การเลือกคู่ครองของตนเองได้เท่าเทียมกัน  การที่มีบทบัญญัติให้เด็กและเยาวชนถ้าได้มีการร่วม
ประเวณีโดยสมัครใจยินยอมทั้งสองฝ่าย  และต่อมาภายหลังศาลอนุญาตให้สมรสกันจึงเป็น
บทบัญญัติที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ  และขัดต่อหลักกฎหมายอาญาที่มุ่งจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่อยู่ในสังคม  การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีจ านวนไม่น้อยที่เด็กและ
เยาวชนเหล่านี้  กระท าความผิดด้วยสาเหตุหลายประการเนื่องจากเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่ไม่
สมบูรณ์  ยังขาดความยั้งคิด  ขาดการยับยั้งควบคุมตนเองมิให้กระท าความผิดหรือกระท าไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  และบางคร้ังก็อาจจะถูกชักจูงจากบุคคลอ่ืน  ซึ่งเด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่
กระท าความผิดโดยมิได้มีเจตนาชั่วร้าย  แต่กระท าผิดเนื่องจากความยากจน  หรือถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผิด  หากเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้รับการลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเด็กและเยาวชน  ตลอดจนผู้เสียหาย  ชุมชน  หรือสังคมแต่    
อย่างใด  ดังนั้น  จึงควรน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา  ตามมาตรา  86  และมาตรา  90  
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ .ศ.  
2553  ที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สามารถใช้ดุลพินิจเสนอ
ความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดในกรณีที่อัตราโทษจ าคุก       
ไม่เกินห้าปี ซึ่งมีจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม ไปยังพนักงานอัยการได้ หรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะมีค าสั่งให้น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดในกรณีที่อัตราโทษจ าคุกไม่เกินยี่สิบปี ซึ่งจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม หากเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นสามารถกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  และเด็กและเยาวชนนั้นยินยอมที่จะเข้ารับ
การแก้ไข  บ าบัดฟื้นตามแผนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาที่ได้มีการประชุมตกลง
ร่วมกัน  และเมื่อพนักงานอัยการเห็นชอบด้วย  ก็จะไม่ฟ้องเด็กและเยาวชนนั้นได้เมื่อได้ปฏิบัติ   
ตามแผนแก้ไข  บ าบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้ว  ถ้าในกรณีของศาลเป็นผู้มีค าสั่งให้น ามาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญามาใช้หากเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไข    
บ าบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้ว  ศาลก็จะมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบ   
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 เช่นน้ี  ถ้าผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนใช้ดุลพินิจหรือพิเคราะห์  
ในการน าเสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  ก็จะก่อให้เกิด
ผลดีหลายประการต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก  ดังต่อไปนี้ 
 1)  เป็นการลดความแออัดในสถานแรกรับฯ  รวมทั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านอาคารสถานที่  อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณ  โดยระยะก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษาตัดสินคดี  หากเด็กและเยาวชน
ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือมีประกัน  ก็จะต้องอยู่ปะปนกับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท าผิดอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก  และส่วนใหญ่มีเวลาว่างค่อนข้างมาก  อาจเป็นเหตุให้มีการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างกันได้ง่าย 
 2)  เป็นการลดผลกระทบของการต้องค าพิพากษาว่ากระท าผิด  การต้องค าพิพากษาว่ามี
ความผิด  แม้ว่าศาลจะมีค าพิพากษารอการก าหนดโทษ  หรือรอการลงโทษแก่เด็กและเยาวชนก็ตาม
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชนในลักษณะต่างๆ  เช่น  ก่อให้เกิดตราบาป (Stigma)  
แก่เด็กและเยาวชน  กล่าวคือผู้ที่เคยต้องค าพิพากษามาแล้ว  สังคมมักจะตราหน้าว่ากระท าความผิด
ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการที่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นจะปรับตัวให้เข้ากับสังคม  บุคคลรอบข้าง
รังเกียจที่จะคบหาสมาคมด้วย  ท าให้สูญเสียโอกาสอันชอบธรรมที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าหรือ
พัฒนาตนเอง  อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป  และเมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีตกเป็นจ าเลยต่อศาล  ความรู้สึกนึกคิดย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตปกติของเขา  
ต้องชะงักไปและก่อให้เกิดการปรับตัวกลับคืนสู่สังคมล าบากยากขึ้น  เพราะการถูกด าเนินคดีใน
ศาลมักจะเกิดความรู้สึกเสมือนเป็นรอยต าหนิอยู่ในใจยากที่จะลบเลือนได้  เกิดความเคยชินไม่เกรง
กลัวความผิด  จากสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  อาจส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนมีทัศนคติ  นิสัย  และความประพฤติเปลี่ยนไปในทางลบ  อาจท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพของการถูกควบคุมตัว  ส่งผลให้กระท าความผิดซ้ าได้  และช่วยลดการถ่ายทอด
พฤติกรรมในทางลบอาจจะมีขึ้นได้   
 3)  เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหาย  ชุมชนและสังคม  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการก าหนดวิธีการแก้ไข  ฟื้นฟู  เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดโดย
ผู้เสียหายอาจได้รับการทดแทนหรือชดเชยความเสียหายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมิใช่เป็นตัวเงิน
เสมอไป  อาทิเช่น  อาจจะเป็นในรูปการท างานให้แก่ผู้เสียหายตามสมควร  หรือในรูปแบบของการ
ท างานบริการสาธารณะ  อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
ฝ่ายผู้เสียหายและเกิดความส านึกที่ดีในตัวเด็กและเยาวชน  เนื่องจากการใช้ดุลพินิจต้องพิจารณา
รวมถึงความเห็นของผู้เสียหาย  ว่าประสงค์จะด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนหรือไม่ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการจากศึกษาผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1)  ควรยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา  277  วรรคท้าย  เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ยังไม่มีความเจริญเติบโต  และพัฒนาการทางด้านต่างๆ  เช่น  ร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสร้างครอบครัว  เพราะการสร้างครอบครัว    
ท าให้เด็กและเยาวชนต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูครอบครัว  ไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   และ
ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนในทุกๆ ด้าน  ซึ่งความไม่พร้อมนี้อาจส่งผลต่อ
วิจารณญาณในการเลี้ยงดูบุตรอันอาจก่อปัญหาทางสังคมที่จะตามมา  อีกทั้งเป็นการขัดต่อกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่ให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวก็รวมถึงการมีชีวิต  การเลือก
คู่ครองที่จะด าเนินชีวิตร่วมกันต่อไปในอนาคต  การที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจศาลอนุญาตให้มี
การสมรสระหว่างเด็กและผู้เยาว์นั้น  ถือว่าเป็นการยอมความเพื่อเป็นเหตุให้คดีระงับไปโดยไม่ต้อง
รับโทษ  เช่นนี้เมื่อเด็กและเยาวชนได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ก็สมควรที่จะต้องได้
มีการชดใช้  เยียวยาให้กับผู้เสียหาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดได้เรียนรู้และเข้าใจว่า
สิ่งที่ตนกระท านั้นเป็นการยังไม่สมควรตามวัยของตน    
 2)  ควรน าเอามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา  
86  และมาตรา  90  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ.  2553  มาบังคับใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดในกรณีความผิดทางเพศ  
ฐานกระท าช าเราเด็กตามมาตรา  277  ในกรณีที่ผู้เสียหายยินยอม  เพื่อเป็นมาตรการที่ท าให้ทุกฝ่าย
เกิดความพึงพอใจ  และไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล   
 3)  เมื่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  พร้อมกับผู้เสียหาย  ได้มีการตกลงยอมความ
หรือมีการประนีประนอมยอมความกัน  โดยได้มีการชดใช้  เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามสมควร  และ
เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้มีการปฏิบัติตามแผนแก้ไข  บ าบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้วตาม
มาตรา  86  หรือตามมาตรา  90  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2553  ก็ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ .ศ.  2553  โดยให้ถือว่าการยอมความ  
ข้อตกลง  หรือการประนีประนอมยอมความนั้นเป็นเสมือนค าพิพากษาตามยอมดังเช่นคดีแพ่ง   
 4)  ควรแยกการพิจารณาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางเพศออกจากการคดีต่างๆ 
และไม่ควรควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดฐานกระท าช าเราเด็กในกรณีที่ เด็ก    
ผู้เสียหายให้ความยินยอม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือ  แก้ไข  เยียวยาได้อย่างทันท่วงที  
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 5)  ควรน าเอามาตรการในการยอมความเพื่อท าให้คดีระงับ  โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ย  
ของประเทศฝร่ังเศส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศนิวซีแลนด์  มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่
เป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิด  เพื่อให้ได้มาพบกันในสถานที่ปลอดภัย  โดยมีบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมไกล่เกลี่ย  และตกลงกันเพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อยุติและวิธีการลงโทษเด็ก
และเยาวชนผู้กระท าความผิดตามความเหมาะสม  อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเด็กผู้เสียหาย  
ไปพร้อมกันด้วย  
 6)  ควรปลูกจิตส านึกให้กับสังคมที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด เพราะความรู้สึก
หรือทัศนะของประชาชนที่เป็นปรปักษ์ต่อผู้กระท าความผิดมิใช่มีแต่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้น  แม้แต่เด็ก
หรือเยาวชนก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย  ท าให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  ซึ่งประสบกับ
ความคับแค้นในการครองชีพอยู่แล้ว  ยิ่งมาได้รับการรังเกียจเหยียดหยามจากสังคมขึ้นอีก  ก็จะท า
ให้บุคคลเหล่านี้เกิดความหวังและคับแค้นใจยิ่งขึ้น  เท่ากับเป็นการผลักดันให้หันกลับไปประกอบ
อาชญากรรมซ้ าขึ้นได้อีก  ฉะนั้นจึงควรปลูกจิตส านึกให้สังคมมีความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิด  ไม่มองว่าเด็กและเยาวชนเป็นอาชญากร  เพื่อเด็กและเยาวชน   ที่กระท าผิดเหล่านี้
จะได้สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสังคมได้  และกลับเข้ามาอยู่ร่วมสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข     
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวดวงกมล  จันทรรัตน์มณี 
 

วัน เดือน ปี เกิด 21  มกราคม  2528 
 

ที่อยู่ 9/48  หมู่บ้านนครทอง  ซอยอมรเดช  16  (เจริญ  1)  ถนนอมรเดช  
ต าบลบางเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   

 

วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2549  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

ต าแหน่งและ ปี พ.ศ.  2553  ถึงปัจจุบัน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  ต าแหน่ง  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร 
 ถนนชากังราว  ต าบลในเมือง   
 อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  
  

 ปี พ.ศ. 2550  -  ปี พ.ศ. 2553  
 ต าแหน่ง  นักวิชาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 
 ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรปราการ  
 ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
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