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บทคดัย่อ 

 
 กระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 
ซ่ึงก  าหนดข้ึนโดยรัฐในฐานะผูป้กครองประชาชน ภายใตห้ลกัการคุม้ครองสิทธิและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั ในอดีตการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนจะมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบั
การด าเนินคดีอาญากบัผูใ้หญ่ ต่อมาไดม้ีการศึกษาคน้ควา้จนพบว่า การกระท าความผิดของเด็กนั้น
มิไดเ้กิดมาจากเจตนาท่ีจะกระท าความผดิของเด็กโดยตรง แต่เกิดจากการเรียนแบบการกระท าของ
ผูใ้หญ่และมีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ ในทางวิชาการจึงใหเ้หตุผลเมื่อผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กว่า 
เป็นเพียงการกระท าท่ีไม่เหมาะสมมิใช่อาชญากรโดยสันดาน จึงควรน าบุคคลดงักล่าวไปท าการ
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟแูทนท่ีจะน าตวัไปลงโทษ การลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียวหาอาจหยุดย ั้งการกระท า
ความผดินั้นไม่ แต่กลบัจะยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ด็กกระท าความผดิซ ้า ซ่ึงเป็นผลมาจากการเกิดรอย
มลทินในจิตใจ คิดว่าตนเองเป็นอาชญากรยากแก่การแกไ้ขและมองตวัเองไม่มีคุณค่า จึงไม่จ  าตอ้ง
เปล่ียนแปลงอนัเป็นเหตุแห่งการท่ีเด็กจะกลบัมากระท าความผดิซ ้าอีกในคร้ังต่อไป  
 แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็น
กระบวนการด าเนินคดีโดยเฉพาะส าหรับเด็กและเยาวชน ดงันั้นจึงจะตอ้งมีขั้นตอนด าเนินการใน
การคุม้ครองสิทธิใหก้บัผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิโดยเฉพาะ ซ่ึงประเทศ
ไทยในปี พ.ศ.2553 ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554 จากการศึกษา
พบว่ายงัมีบางกรณีตามพระราชบญัญติัดงักล่าว เช่น การสอบสวนเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับผดิ 
การตรวจสอบการจบั คุณสมบติัท่ีปรึกษากฎหมาย มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้น
ก่อนฟ้องรวมตลอดไปถึงชั้นพิจารณา และการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญา ยงัมิได้เป็น

 

ฆ 
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กระบวนการคุ้มครองสิทธิอันน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
กระบวนการด าเนินคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนในระบบกฎหมาย Common law  Civil law 
และระบบผสม ถึงแมแ้ต่ละประเทศจะเป็นภาคีในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเช่นเดียวกนักบัประเทศ
ไทย แต่มีหลกัการด าเนินคดีท่ีแตกต่างกนัในบางส่วน อนัเน่ืองมาจากบริบทของแต่ละประเทศท่ีมี
ความแตกต่างกนั แต่ก็ยงัมีจุดยนืเดียวกนัในทุกประเทศคือการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชน
ภายใตห้ลกัการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั ดงันั้นประเทศไทยควรจะน ากระบวนการ
ด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุง
กฎหมายใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่เด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เพื่อให้เกิดการ
คุม้ครองสิทธิอยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 

 
The judicial process for the juvenile accused established by the state under the 

principle of the protection of right and best benefit of the juvenile is of the importance. In the 
past, the criminal proceedings against the juvenile was conducted in the same manner as those 
applied to the adult accused. Studies later found that the offence committed by the juvenile is not 
directly arisen from their intention to commit the wrongdoing but rather the result of imitation of 
the adult’s act aroused by the environment. From the academic point of view, the reason given to 
the offence committed by the juvenile is that such act is just an improper act but the doer is not 
the innate criminal. Such person should therefore be taken to rehabilitation instead of punishment. 
Only punishment may not be able to deter such wrongful act but rather force the juvenile to 
commit an offence again. Partly as the consequence of stigma, such juvenile tend to think that 
they are criminal that cannot be corrected and have low self esteem and there is no need to change 
their lives and this is the reason for recidivism in the future.  
 However, the judicial process for the juvenile has increasingly recognized and 
become specific proceedings for the juvenile and therefore contains certain procedures to 
safeguard the rights of the juvenile accused. In 2010, Thailand adopted the Act of Juvenile and 
Family Court and Procedures for Juvenile and Family Case which has come into force since 21 
May 2011. The study reveals that certain issues under such Act such as an inquiry for the child at 
the age subject to no criminal liability, review of the arrest, qualifications of the legal counselor, 
special procedures in lieu of criminal proceedings at the pre-trial stage or trial stage, case transfer 
to the criminal court etc. are not considered as adequate safeguard for the protection of rights for 
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the best interest of the juvenile. Having comparatively studied the criminal procedures provided 
for the juvenile in other common law, civil law and mixed legal system jurisdictions, although 
each country is the member party to the Convention on the Rights of the Child as the same as 
Thailand but there are some differences in the trial principle of each respective country probably 
due to different context in each country. However, the common standpoint found in all member 
parties is the willingness to protect the juvenile’s rights under the principle of the best interest of 
the juvenile. This thesis also suggests that Thailand should consider certain aspects of criminal 
proceedings for the juvenile applied in other jurisdictions as a guideline for the revision and 
improvement of its law to ensure that appropriate and fair procedures are provided for the 
juvenile accused and that their rights are adequately protected.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เน่ืองด้วยประเทศไทยได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติอันเก่ียวกับการด าเนินคดี  
กบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 หรือประมาณ ค.ศ. 1951 กฎหมาย
ดงักล่าว คือพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กบัพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ต่อมาได้มีการแก้ไขอ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนโดย
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 อนัเป็นการเพ่ิมอ  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งท่ี
เก่ียวกับผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของเด็กหรือเยาวชนให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ในปี พ.ศ. 
2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวติัฉบับท่ี 163 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515 แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ให้เยาวชนท่ีอายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ท่ี
กระท าความผิดอาญาร้ายแรงให้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลธรรมดา (Ordinary court) จน
มาถึงในยุคของศาลเยาวชนและครอบครัวภายใตก้ฎหมายพระราชบัญญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 โดยมีผลใชบ้ังคับเมื่อวนัท่ี 21
มกราคม พ.ศ. 2534 ต่อมาพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 
และพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 จนกระทั่งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2553 ได้มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2553 และจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนด 180 วนันับแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป1 กฎหมายใหม่น้ีได้ยกเลิกพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 รวมตลอดไปถึงพระราชบญัญัติ
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2543 
 
                                                

1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก วนัที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 น. 12-73 (หมายเหตุมีผลใช้
บงัคบัในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2554)  
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และพระราชบญัญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 25482  โดยมีเน้ือหาภายในแบ่งออกเป็น 18 หมวดซ่ึงมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจาก
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง โดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก็ยงั
เปิดช่องให้น าพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี3โดยคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นคดีท่ีเก่ียวกับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว รวมตลอดไปถึงคดีท่ีเก่ียวกับการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและบุคคลใน
ครอบครัวภายใตป้ระโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั 
 ในอดีตการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนเป็นเช่นเดียวกันกบัการด าเนินคดีอาญา
กบัผูใ้หญ่ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าผูใ้หญ่เท่านั้นท่ีจะกระท าความผดิได ้ต่อมาไดม้ีนักวิชาการท าการวิจยั
จนคน้พบสาเหตุของการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนจนไดข้อ้สรุปว่า การกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน (juvenile delinquency) เกิดจากความเยาวว์ยั รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถกูหลอกใช้
จากผูใ้หญ่ ซ่ึงการกระท าความผดิดงักล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีขดัหรือแยง้กบัความตอ้งการในค่านิยม
ของวฒันธรรมท่ีครอบง าวิถีชีวิตของเยาวชนนั้นจนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนต่อค่านิยมหลกัอนั
เป็นระบบท่ีก่อรูปลกัษณะนิสยัใจคอของเด็กหรือเยาวชนนั้น จากหลกัการดงักล่าวนักกฎหมายจึง
ไม่ถือว่าการกระท าผดิของเด็กและเยาวชนเป็นอาชญากรรม( crime)  ซ่ึงเป็นมิติท่ีมองไปไดว้่าแมจ้ะ
เป็นความผดิในทางอาญาแต่ในทางกฎหมายเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้นก็มิใช่อาชญากร
โดยสนัดานแต่การกระท าความผดิเป็นเพียงผูท่ี้มีความพฤติกรรมเบ่ียงเบนเท่านั้น และเมื่อเด็กหรือ
เยาวชนกระท าผิดก็จะไม่ลงโทษในทางอาญา (penalty) เช่นเดียวกนักับผูใ้หญ่ แต่จะใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษ เพื่อแก้ไขความประพฤติ (rehabilitation)ปรับเปล่ียน 
 

                                                
2  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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พฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าผิดให้สามารถอยู่ร่วมกบัครอบครัวและชุมชนได้อย่าง 
ปกติสุข4        
 ปัจจุบนัการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน (Juvenile Justice) ภายใตแ้นวคิดการ
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟปูรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดเป็นการเฉพาะรายดว้ยวิธีการคน้หา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการกระท าความผดิ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความแตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญา
กับผูใ้หญ่ (Criminal Justice) ท่ีมุ่งเน้นแต่จะน าตัวผูก้ระท าผิดมาลงโทษอันเป็นลักษณะการ
ด าเนินคดีแบบแกแ้คน้ทดแทน ดงันั้นเม่ือแนวความคิดการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผิดมีความ
แตกต่างกันส่งผลให้วิธีปฏิบัติต่อผูก้ระท าความผิดในทางกฎหมายมีความแตกต่างกันไปด้วย  
โดยใหถื้อว่าเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิมิใช่อาชญากรเมื่อกระท าความผิดจึงขาดเจตนาท่ีจะ
กระท าความผิดอย่างแท้จริง บุคคลดังกล่าวจึงได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยรัฐซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบ 
การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไวโ้ดยเฉพาะให้มีความแตกต่างจากการ
ด าเนินคดีกบัผูใ้หญ่ เช่น การแยกหอ้งพิจารณา มีการใชน้กัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์และวิธีการ
ท่ีใชก้บัการด าเนินคดีกบัเด็กท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนนั้นอนัเป็น
การสอดคลอ้งกับอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กขอ้ 14 และขอ้ 39 แต่ในคดีผูใ้หญ่จะมีการพิจารณาท่ี
เคร่งครัดตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา อยา่งไรก็ดีการด าเนินคดีอาญาไม่ว่า
จะมีผูก้ระท าความผดิเป็นใครก็ยงัคงมีจุดเกาะเก่ียวท่ีเหมือนกนัอยูบ่างประการ คือ การคืนคนดีกลบั
สู่สงัคมเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมในสงัคมหรือการกระท าความผดิซ ้า  
 
 
 

                                                
4  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ 

ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 5 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการใชจิ้ตวิทยาในการ  
ใหค้  าปรึกษาแนะน าและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใตเ้จตนารมณ์ตามพระราช 
บญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นที่จะให้การ
คุม้ครองสวสัดิภาพดว้ยการแกไ้ขปัญหาบ าบดัฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหาไดรั้บการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกบัครอบครัวและชุมชนไดอ้ย่างปกติสุขมากกว่าน าไปสู่กระบวนการ
ลงโทษ อ่านเพิ่มเติม เชียงใหม่นิวส์. (วนัที่ 24 มิถุนายน 2555). “ศาลเยาวชนฯประชุม “จิตวิทยา” ให้ค  าปรึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”  ข่าว. สืบคน้เม่ือ 8 มกราคม พ.ศ. 2556. น. 1.  
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=99680 
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 เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนซ่ึงผูต้ ้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน5 อนัถือได้ว่าเป็น
ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก รัฐบาลในแต่ละประเทศได้ให้ความส าคัญกับปัญหา 
ดงักล่าวดว้ยการทุ่มงบประมาณเป็นจ านวนมากในการแกไ้ขกบัปัญหาดงักล่าว แต่อย่างไรก็ดีการ
ด าเนินการกบัผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนทุกขั้นตอนถือไดว้่าเป็นตน้ทุน
ทางสังคมซ่ึงประชาชนทุกคนจะต้องแบกรับภาระในรูปของการเสียภาษีให้แก่รัฐซ่ึงใช้ในการ
บริหารประเทศ ในประเทศองักฤษไดจ้ดัสรรงบประมาณในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดิไวถึ้งปีละ 11,000 ลา้นปอนด์ ส่วนในประเทศไทยไดต้ั้งงบประมาณในการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 25556 ไวป้ระมาณ 4,025 ลา้นบาท และมีแนวโน้มจะเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือจดัการกบัปัญหาดงักล่าวข้ึนทุกปี 
 สถิติจากขอ้มลูของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กทัว่ประเทศ ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 พบว่า คดีท่ีมีการกระท า
ความผดิซ ้าในปี พ.ศ. 2554 ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ถึงร้อยละ 25.7 หรือประมาณ 1,434 ราย อนัเป็น
การสะทอ้นให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกบัการจดัการกบัผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนดว้ยวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด โดยผูก้ระท าความผดิไม่กลบัมากระท า
ความผิดซ ้ า อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาอย่างแทจ้ริงจะพบว่าถึงแม้ว่าผูก้ระท าความผิดซ ้ าในปี พ.ศ. 
                                                

5  สภ.เมืองเชียงใหม่โดยพล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.สมศกัด์ิ จันทะพิงค์ ผบก.ภ.จว.
เชียงใหม่ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 
พ.ต.อ.อกัษร วงศ์ใหญ่ ผกก.สภ. เมืองเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ต  ารวจสืบสวน สภ. เมืองเชียงใหม่ ไดร่้วมกนั
จับกุมตัว นายอาทิตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี ที่อยู่ 98 ม.7 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ในขอ้หา 
ท าร้ายร่างกายผูอ้ื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายสาหัส ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 37/2555 ลงวนัที่ 4 ส.ค. 2555 ภายหลงัจากเจ้าหน้าที่ท  าการจับกุมไดน้ าตวัผู ้ตอ้งหามาสอบปากค า  
โดยนายอาทิตยฯ์ ไดใ้หก้ารสารภาพว่าตนตั้งใจท่ีจะวางแผนชิงทรัพยเ์พื่อหาเงินกลบับา้นท่ีสุโขทยั แต่เจ้าหน้าที่ 
ยงัไม่ปักใจเช่ือเพราะจากการสอบประวัติพบว่าอาจมีอาการทางจิต ซ่ึงมีสาเหตุจากครอบครัวแตกแยก อ่าน
เพิ่มเติม เชียงใหม่นิวส์.(วนัที่ 8 สิงหาคม 2555).“จบัแลว้ไอโ้จ๋โหดชิงทรัพยส์าวใหญ่” ข่าว. สืบคน้เม่ือ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2556 น. 1. http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=111455 

6  พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 129 ตอนที่ 93 ก ประกาศ
วนัที่ 30 กนัยายน 2555 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษยแ์ละหน่วยงานในก ากบั ไดง้บในส่วนของส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว รวม 341,405,400 บาท ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และ
ผูสู้งอายุ รวม 656,707,900 บาท และสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รวม 1,364,984,700 บาท
,มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากบัไดง้บในส่วนของกรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน รวม 1,662,263,900 บาท 
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2554 จะมีจ  านวนลดลงกว่าในปี พ.ศ. 2553 แต่เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดตามอตัราส่วนร้อยละ
ของผูก้ระท าความผิดซ ้ าในแต่ละฐานความผิด ในปี พ.ศ. 2554 กลบัมีอตัราส่วนของผูก้ระท า
ความผิดซ ้ าในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน กล่าวคือคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษในปี พ.ศ. 2553 มี
ผูก้ระท าความผิดซ ้ าจ  านวน 1,968 คน คิดเป็นร้อยละ 35.407 ส่วนปี พ.ศ. 2554 ในความผิดฐาน
เดียวกนัมีผูก้ระท าความผดิจ  านวน 1,725 คน คิดเป็นร้อยละ 41.828 ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 จ  านวน 
243 คน แต่เมื่อน าจ  านวนผูก้ระท าความผิดในปี พ.ศ. 2554 ไปเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนผูก้ระท า
ความผดิในปี พ.ศ. 2553 แลว้พบว่าสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.4 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาในกระบวน 
การยติุธรรมกบัการแกไ้ขปัญหาผูก้ระท าความผดิบางฐานยงัขาดประสิทธิภาพ จึงตอ้งน ากฎหมาย
และวิธีการปฏิบติักลบัมาทบทวนว่าสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเฉพาะรายภายใตป้ระโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญัอย่างแทจ้ริง
เพื่อเป็นการหยดุย ั้งไม่ใหเ้กิดการกระท าความผดิซ ้าอีกในอนาคต  
 เมื่อมีผูก้ระท าความผดิอาญาเกิดข้ึนส่ิงท่ีตอ้งค านึงในแต่ละคดีคือ ผูก้ระท าความผิดคือ
ใคร9 ท าความผดิฐานใด ใครเป็นผูเ้สียหาย และจะตอ้งด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิด
นั้นอยา่งไร ซ่ึงในคดีอาญาจะแบ่งผูก้ระท าความผดิออกเป็น 2 ประเภทคือผูท่ี้กระท าความผดิในช่วง
อายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป10 จะด าเนินคดีแบบผูใ้หญ่ ซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายอาญาและกฎหมาย

                                                
7  ส านกัพฒันาระบบงานยติุธรรมเดก็และเยาวชนกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน.  (2554). 

รายงานสถิติคดีประจ าปี พ.ศ.2553 Annual Report 2010 : Case Statistics.  น. 20. 
8  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน.  (2555).  รายงานสถิติคดีประจ าปี 

พ.ศ. 2554 Annual Report 2011: Case Statistics.  น. 21. 
9  พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 2 ไดบ้ญัญติัค าว่า  
 “เดก็” หมายความว่าบุคคลที่มีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท้ี่บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 

และค าว่า  
 “เดก็ที่เส่ียงต่อการกระท าความผิด” หมายความว่า เดก็ที่ประพฤติตนไม่สมควร เดก็ที่ประกอบอาชีพ

หรือคบหาสมาคมกบับุคคลที่น่าจะชกัน าไปในทางกระท าความผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีหรืออยูใ่น
สถานที่อนัอาจชกัน าไปในทางที่เสียหาย 

 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 4ไดบ้ญัญติัค าว่า 

 “เดก็” หมายความว่า บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายเุกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  
10 ตามล่ามือยงิ 2 ศพบนรถเมล-์วงจรปิดมดัตวั  ข่าว.  (2555).  เดลินิวส์,  น. 1.  สืบคน้เม่ือ 26 มิถุนายน 

พ.ศ.2555.  
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วิธีพิจารณาความอาญา และผูท่ี้กระท าความผดิในช่วงอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์จะไดรั้บการคุม้ครอง
ใหม้ีการด าเนินคดีแบบเด็กหรือเยาวชนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงการด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนดงักล่าวไดรั้บการรับรองและคุม้ครอง
อนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีนานาอารยประเทศจะต้องถือปฏิบัติ นอกจากนั้นตามกฎหมายยงัได้
ก  าหนดใหเ้ด็กท่ีจ  าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองไวอี้ก 8 ประเภท11 คือ 1. เด็กเร่ร่อนหรือเด็กก  าพร้า 2. เด็ก
ท่ีถกูทอดท้ิงหรือเด็กพลดัหลง 3.  เด็กท่ีผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูไดด้ว้ยเหตุใดๆ เช่น ถกู
จ  าคุก 4. เด็กท่ีผูป้กครองมีความพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม อนัอาจส่งผลกระทบต่อ
พฒันาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 5. เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิ
ชอบถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถกูทารุณกรรม หรือตกอยู่
ในภาวะอ่ืนใดอนัอาจเป็นเหตุใหเ้ด็กมีความประพฤติเส่ือมเสียในทางศีลธรรมอนัดีหรือเป็นเหตุให้
เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 6. เด็กพิการ 7. เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก 8. เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ี
จ าตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง12 ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนดงักล่าวไร้ท่ีพึ่งและ
ถกูทอดท้ิงในปี พ.ศ. 2555 เขา้รับบริการในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่งทัว่ประเทศจ านวน 651 
คน13    
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กไดม้ีการก าหนดอายุของผูท่ี้จะอยู่ในเขต
อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวไว ้รวมตลอดไปถึงวิธีการในการด าเนินกระบวนพิจารณาต่อ
บุคคลดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงในแต่ละประเทศมกัจะมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กท่ีคลา้ยคลึงกนั ภายใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่เด็กและเยาวชน 
อนัเป็นหลกัการส าคญัท่ีนานาอารยประเทศน ามาใชถึ้งแมว้่าในประเทศต่างๆ จะมีบริบทและระบบ 
กฎหมายท่ีแตกต่างกนั14 แต่ก็ยงัคงมีแนวปฏิบติัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพท่ีคลา้ยคลึงกัน 
                                                

11 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 32 
12 ความคิดพื้นฐานเพื่อให้รัฐไดเ้ขา้มาเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองเด็กและเยาวชนท่ีมีความประพฤติอัน

สังคมไม่ยอมรับหรือท่ีกระท าผิดทางอาญา โดยมุ่งท่ีจะแกไ้ขเดก็และเยาวชนนั้นและไม่ถือว่าเด็กและเยาวชนนั้น
เป็นอาชญากร เป็นการที่รัฐเขา้มาจดัการอยา่งผูคุ้ม้ครอง เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดรั้บการเลี้ ยงดู การควบคุม และ
การกวดขนัวินยัเท่าที่จ  าเป็นแก่กรณีของเดก็และเยาวชน และพยายามจัดการอย่างใกลเ้คียงที่สุดเช่นที่บิดามารดา
จะพึงใหแ้ก่บุตร  

13  ปี 55 พบเดก็ถูกท้ิง651รายรพ.มากสุด.  (2556, 2 มกราคม).  หนังสือพิมพ์ M2F.  น. 6. 
14 เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ ประเทศแคนาดา ใชร้ะบบการด าเนินคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัวเป็นแบบระบบกฎหมาย Common Law ส่วนเวียดนาม ญ่ีปุ่น และประเทศฝร่ังเศสใชร้ะบบ
การด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นแบบระบบกฎหมาย Civil Law นอกจากนั้นยงัมีประเทศฟิลิปปินส์ 
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นอกจากนั้นยงัมีความเช่ือท่ีว่าวิธีการทางศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเป็นวิธีการท่ีส าคญั
และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไดอ้ย่างตรงประเด็นและ
เหมาะสมท่ีสุด การพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชนในชั้นศาลจะตอ้งมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและ
จิตใจของเด็กหรือเยาวชนประกอบการพิจารณารวมตลอดไปถึงผลของการสืบเสาะถึงสาเหตุแห่ง
การกระท าความผดิ โดยการสอบสวนจะตอ้งเป็นพนักงานสอบสวนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสอบสวนเด็ก
หรือเยาวชนโดยเฉพาะ การถามค าถามต่อผูท่ี้กระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งเป็นภาษา
ท่ีเขา้ใจไดง่้าย สถานท่ีท่ีใชใ้นการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งเป็นสถานท่ีเฉพาะโดยไม่ให้เด็ก
หรือเยาวชนอยูป่ะปนกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ การควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งจดัหาท่ีปรึกษา
กฎหมายใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงเป็น
หลกัประกนัท่ีทุกประเทศไดป้ฏิบติัตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก15 (Conventionon the right of the 
child) ในฐานะประเทศภาคีอนุสญัญาดงักล่าว 
 การด าเนินคดีอาญากับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะเน้นหลกัในเร่ือง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงเป็นล าดบัแรก รัฐจึงไดว้างแนวทางในการพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวงซ่ึงได้ก  าหนดแนวทางการพิจารณาว่า การกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กซ่ึงกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้
บงัคบัในปี พ.ศ. 2549 และมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 การกระท าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กใหพิ้จารณาตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 (1) ลกัษณะเฉพาะตวัของเด็กแต่ละคน 
 (2) ความเหมาะสม ความตอ้งการ และความจ าเป็นของเด็ก 
 (3) ประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บในดา้นร่างกาย สุขภาพอนามยั การเจริญเติบโต การออก 
ก  าลงักาย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพอย่างเหมาะสม 
การพกัผอ่นและนนัทนาการ 

                                                                                                                                       

และ ประเทศไทยที่ใชร้ะบบการด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นแบบผสมระหว่างระบบกฎหมาย 
Common Law กบั ระบบกฎหมาย Civil Law โปรดดู  http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_systems_of_the_world 

15 ขอ้ 4. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ทั้งดา้นนิติบญัญติั บริหารและดา้นอื่นๆ เพื่อการ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามสิทธิท่ีอนุสัญญาน้ีไดใ้ห้การยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
นั้น รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการเช่นว่านั้นโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีและภายในกรอบของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเม่ือจ าเป็น 
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 (4) ประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บในดา้นการพฒันาทางสติปัญญาโดยให้เด็กได้มีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การทดลองปฏิบติัตามความเหมาะสม และการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมจากแหล่งต่างๆ 
 (5) ประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บในด้านการพฒันาทางจิตใจและอารมณ์  โดยได้รับการ
อบรม เล้ียงดูดว้ยความรัก ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ให้มีความรู้และทกัษะในการด ารงชีวิต  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อครอบครัว สงัคม และการด าเนินชีวิต มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
ตนเองอยา่งถกูตอ้ง 
 (6) ประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บในดา้นสงัคม สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นพิษภยัต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ทั้งน้ี ใหเ้หมาะสมตามวยัและเอ้ือต่อการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็ก 
 (7) ประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับในด้านการศึกษาโดยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ต่อเน่ืองไม่หยดุชะงกั และเป็นการศึกษาตามความสามารถของเด็ก 
 (8) ประโยชน์ท่ีเด็กจะไดรั้บในดา้นวฒันธรรม ศีลธรรม และศาสนา 
 (9) ประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับในดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกบัความถนดั ความสามารถ เพศ และวยั 

 (10) การประสานงานกันระหว่างผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ 
อยา่งรวดเร็ว 

 (11) การคุม้ครองเด็กใหพ้น้จากการใชค้วามรุนแรง การถกูท าร้าย การล่วงเกินทางเพศ 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการถกูทอดท้ิง 

 (12) การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเด็กผูด้ ้อยโอกาส  เด็กถูก
ทอดท้ิงเด็กพิการ หรือเด็กท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีจะตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ 

 (13) การคุม้ครองเด็กใหพ้น้จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางเศรษฐกิจ และ
การท างานหรือกิจการใดท่ีน่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการขดัขวาง
การศึกษาของเด็กหรือขดัขวางการพฒันาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก 

 (14) การคุม้ครองเด็กจากการโฆษณา เผยแพร่ทางส่ือมวลชน หรือส่ือสารสนเทศ ใน
ลกัษณะท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดของ
เด็ก 

 (15) การให้เด็กไดรั้บโอกาสเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆในสังคม ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
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 (16) การใหเ้ด็กไดรั้บความคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิและผลประโยชน์พ้ืนฐาน รวมทั้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือในเวลาท่ีประสบปัญหาทางดา้นต่างๆ ใหส้ามารถแกปั้ญหาและอยูใ่นสงัคมได้
โดยปกติสุข 
 (17) การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้อ  านาจหน้าท่ีและการปฏิบัติท่ีมี
ผลกระทบต่อเด็ก 
 ในประเทศไทยเมื่อศึกษาในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็น
ผูต้อ้งหาหรือถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยยึดหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคญัตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อนัเป็นกฎหมายเฉพาะพบว่าผูต้อ้งหาหรือ
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเมื่อถูกด าเนินคดีตามกฎหมายดงักล่าวไม่ว่าจะในชั้นก่อน
ฟ้องหรือในชั้นพิจารณาคดียงัไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
เยาวชน อนัเน่ืองมาจากความสบัสนไม่ชดัเจนในการตีความหรือแนวปฏิบติัในการด าเนินงานของ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆท าใหผู้ต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ไดรั้บการ
คุม้ครองตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ 
 กรณีการใชอ้  านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต  ารวจในการด าเนินคดีกบัผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็น
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ตอ้งรับโทษในทางกฎหมายแต่ตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 77 วรรค 2 กลบั
ให้ด  าเนินการกบัเด็กท่ีอายุไม่เกิน 10 ปีเช่นเดียวกนักบัเยาวชน โดยให้พนักงานสอบสวนท าการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวล
กฎหมายน้ี ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดท้ าไปเก่ียวกบัความผดิท่ีกล่าวหาเพื่อท่ีจะทราบขอ้เท็จจริงหรือ
พิสูจน์ความผิด มุ่งเน้นการน าตัวผูก้ระท าความผิดมาฟ้องลงโทษ16 และให้พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นว่าเด็กกระท าความผิดจริงหรือไม่  เมื่อท าการสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งส านวนการ
สอบสวนไปยงัพนักงานอยัการ ถา้พนักงานอยัการเห็นว่าเด็กนั้นกระท าความผิด ให้พนักงาน
สอบสวนส่งตวัเด็กไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมาย แต่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ไดบ้ญัญติัว่าเด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 10 ปี เมื่อกระท า
ความผดิทางอาญาไม่ตอ้งรับโทษ ดงันั้น อ  านาจของพนักงานสอบสวนจึงมิใช่ท าการกกักนัสิทธิ 
เสรีภาพของเด็กแลว้ท าการสอบสวนอนัเป็นขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกนักบัวิธีการสืบเสาะของเจา้หน้าท่ี
ในหน่วยงานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก การถามค าถามซ ้าๆต่อผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่ถึง 10 ปี กลบั
เป็นส่ิงท่ีตอกย  ้าให้เด็กเกิดความมัน่ใจว่าตนเป็นผูก้ระท าความผิดยากต่อการแกไ้ข การสอบสวน
                                                

16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) 
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ผูต้อ้งหาท่ีอายไุม่ถึง 10 ปีจึงมิไดเ้ป็นการคุม้ครองสิทธิแก่เด็กแต่กลบัเป็นการผลกัใหเ้ด็กเขา้ใจว่าตน
เป็นผูก้ระท าความผดิ ดงันั้นจึงควรส่งเด็กใหก้บัหน่วยงานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กเพื่อคน้หาสาเหตุ
ท่ีเด็กกระท าความผดิ โดยค านึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กเป็นส าคญั ในบางประเทศจะใช้
วิธีการหักเหคดีกบัเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งรับผิดให้ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทนัที เมื่อค  านึงถึงความคิดของเด็กเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตนคือนักโทษ อนัเป็นการคุม้ครอง
สวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนในประเทศไทยกบัเด็ก
ท่ีอายไุม่เกิน 10 ปี เม่ือกระท าความผดิแลว้กลบัไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบสภาพจิตของเด็กก่อน 
เพราะตามหลกักฎหมายให้ท าการสอบสวนทนัที แต่ตามวิสัยเด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 10 ปีจะไม่มีเจตนา
อยา่งแทจ้ริงหรือกระท าความผดิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดงันั้นเม่ือกฎหมายไม่มีเจตนาจะลงโทษหรือ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัเด็กท่ีอายตุ  ่ากว่า 10 ปี จึงไม่สมควรท าการสอบสวนและไม่ควรท่ีจะให้เด็กท่ี
อายตุ  ่ากว่า 10 ปีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ควรจะหามาตรการอ่ืนมาใชเ้พื่อเป็นการ
คุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กอยา่งแทจ้ริง 
 กรณีการคุม้ครองสิทธิผูก้ระท าความผดิหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดในส่วนของการ
ตรวจสอบการจับโดยศาลเยาวชนและครอบครัว การออกหมายจับ ณ ปัจจุบันยงัเป็นไปตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 6617 ซ่ึงในคดีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน 
นอกจากจะใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 66 แลว้ยงัจ  าตอ้งค านึง ถึงการ
คุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคญั โดยเฉพาะในเร่ืองของอายุ เพศ และอนาคตของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีพึงได้รับการพฒันาและปกป้องคุ้มครอง หากการออกหมายจับนั้นจะมีผลเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จ  าเป็น ให้พยายามเล่ียงการออก
หมายจบัโดยใชว้ิธีการติดตามดว้ยวิธีการอ่ืนแทน นอกจากนั้นจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส าคญั18 ซ่ึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อตอ้งการท่ีจะคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ แต่ในทางปฏิบัติเมื่อ
                                                

17 มาตรา 66 เหตุท่ีจะออกหมายจบัไดมี้ ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูง
เกินสามปี หรือ 

 (2) เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญาและมีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะ
หลบหนี หรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอื่น 
 ถา้บุคคลนั้นไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนดัโดยไม่มีขอ้แกต้วัอนัควร
ใหส้ันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี 

18  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 67 
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พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแลว้ ผูต้อ้งหาไม่มาตามหมายเรียกก็จะขอออกหมายจบัยงัศาล
เยาวชนและครอบครัว ซ่ึงลกัษณะของการขอออกหมายจบัยงัคงเป็นเช่นเดียวกนักบัการขอออก
หมายจบัผูต้อ้งหาท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การออกหมายจบัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามหลกักฎหมายใหศ้าลค านึงถึง อาย ุเพศ และอนาคตของเด็ก แต่ในประเด็นดงักล่าวก็
ยงัขาดความชดัเจนในการตีความซ่ึงเป็นการก าหนดบรรทดัฐานเป็นแนวทางให้ศาลน าไปปฏิบติั 
นอกจากนั้นเมื่อพนกังานสอบสวนจบัผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิดมาแลว้จะตอ้งน าตวัเด็กหรือ
เยาวชนส่งศาลภายใน 24 ชัว่โมง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได้19 แต่เมื่อท าการ
ตรวจสอบการจบัแลว้ ถา้เป็นการจบัโดยมิชอบผูพิ้พากษาจะมีค าสั่งให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหานั้นทนัที 
ในกรณีดงักล่าว เมื่อสู่การปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีต  ารวจกลบัตีความว่า ถึงแมศ้าลจะสั่งให้ปล่อยตวั
ผูต้อ้งหาแต่การจบักบัการสอบสวนยงัคงเป็นคนละส่วนกนัและตามกฎหมายก็มิไดร้ะบุว่าจะท าการ
สอบสวนไดต้อ้งเป็นการจบัท่ีชอบเท่ากบัว่า แมก้ารจบัไม่ชอบพนักงานสอบสวนก็สามารถท าการ
สอบสวนผูต้อ้งหาได ้ดงันั้นการตรวจสอบการจบัหาท าใหผู้ต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดรั้บการ
คุม้ครองสิทธิแต่อยา่งใด กลบัเป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการด าเนินคดีกบับุคคลดงักล่าวให้ใชเ้วลาอยู่
ในกระบวนการยติุธรรมนานเกินควรอนัเป็นการขดัต่อพฒันาการในการเจริญเติบโตของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น และยงัมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กอีกดว้ย  
 การคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ในชั้นสอบสวนโดยให้มีท่ี
ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยูด่ว้ยทุกคร้ัง เป็นผลมาจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
อยา่งแทจ้ริงภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัประกาศใหแ้ลว้ 2 ปีคือประมาณวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ท าใหข้ั้นตอนการแจง้ขอ้กล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิด
ตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมาย20 แต่คุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไดม้ี
การแกไ้ขใหม่โดยท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งเป็นทนายความ และตอ้งผา่นการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา21 ดงันั้นคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายจึงมีความ

                                                
19  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 72 วรรคแรก 
20  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 75 วรรค 2 
21 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 121 
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แตกต่างจากทนายความโดยทัว่ไป22ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คดีท่ีผูก้ระท า
ความผิดหรือผูต้อ้งหาเป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีความแตกต่างจากคดีท่ีผูใ้หญ่เป็นผูต้อ้งหาหรือ
ผูก้ระท าความผิด การพฒันาศกัยภาพทนายความให้มีความสามารถเฉพาะในการด าเนินคดีกับ
ผูต้ ้องหาหรือผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน จึงมีลกัษณะเป็นการน าผูก้ระท าความผิดมาบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูมิไดมี้เจตนารมณ์จะน าตัว
ผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ การด าเนินคดีจึงมีลกัษณะท่ีไม่เคร่งครัดเช่นเดียวกนักบัการพิจารณา
คดีอาญาโดยทัว่ไป ประกอบกบัในคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
เยาวชนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือกระท าความผดินั้นดว้ย นอกจากตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นแลว้ยงัตอ้งให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนท่ีเด็กหรือเยาวชนพกัอาศยัดว้ย เพราะการท่ีเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผดิบางส่วนเกิดมาจากการหล่อหลอมของชุมชน ดงันั้นชุมชนควรท่ีจะมีความเข็งแข็ง
และปลอดภัยเพื่อเป็นการลดโอกาสในการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้น การแก้ไข
ผูก้ระท าความผดิจึงควรเร่ิมตน้จากผูท่ี้อยูใ่นชุมชน โดยคน้หาสาเหตุอนัเป็นปัจจยัท่ีท าให้เด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผดิ อนัจะส่งผลใหก้ารแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปไดอ้ย่าง
เหมาะสม ดังนั้ น การคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนโดยการจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อยงัประโยชน์ 
สูงสุดให้แก่เด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิดจึงควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในทางกฎหมาย ซ่ึงนอกจากผูท่ี้มีอาชีพทนายความแลว้ยงัควรเปิดโอกาสให้แก่บุคคล
อ่ืนท่ีอยูใ่นแต่ละชุมชนมีบทบาทในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใชเ้ป็นคุณสมบติัเร่ิมตน้
ในการเขา้อบรมเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ลดการขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมายในอนาคตและยงัเป็น
การคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ นอกจากนั้นยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
บ าบดัแกไ้ขเด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือกระท าความผดิไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ในส่วนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องซ่ึงเป็นมาตรการท่ีใชใ้น
การหกัเหคดีซ่ึงเป็นมาตรการทางเลือกแบบหน่ึง เพื่อกนัผูก้ระท าความผิดให้ออกจากกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญากระแสหลกั มาตรการพิเศษแทนการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นก่อนฟ้องจะ
ใชไ้ดก้บัคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ไม่เคยไดรั้บโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าความผิดของตน

                                                
22 ทนายความมกัจะเนน้ผลแพช้นะของคดีในการว่าความแต่ท่ีปรึกษากฎหมายเนน้บทบาทในการคน้หา

ความจริงใหเ้กิดข้ึน และแนะน าสงเคราะห์ตลอดจนน าเสนอขอ้เทจ็จริงเพื่อเป็นการช่วยสงเคราะห์ หรือ แกไ้ข
ฟ้ืนฟูใหเ้ดก็และเยาวชนนั้นกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดี โดยทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของเดก็เป็นส าคญั โดย
ไม่มุ่งหวงัต่อผลชนะของคดี และในขณะเดียวกนัท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งน าเสนอแนวทางแมเ้ดก็นั้นจะไม่มี
ความผิด 
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ก่อนฟ้องคดีเมื่อค  านึงถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต  
อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผดิแลว้ หากผูอ้  านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาจกลบัตวัเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้อง ใหจ้ดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติและหากจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนอาจก าหนดให้บิดา 
มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองคก์รซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยปฏิบติัดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อ
เป็นการแกไ้ขปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความ
เสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชุมชนและสังคม23 จากหลกัการดงักล่าว
เมื่อกฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีจะแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยการให้
โอกาสแก่บุคคลดงักล่าว แต่กลบัก าหนดอตัราโทษท่ีสามารถจะใชม้าตรการพิเศษไวซ่ึ้งจ าคุกอย่าง
สูงไม่เกิน 5 ปี จึงท าใหใ้นบางกรณีถึงแมว้่าเด็กหรือเยาวชนจะเกิดการส านึกว่าไดก้ระท าความผิด
โดยเป็นการกระท าความผดิคร้ังแรกและกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การกระท าความผดิ แต่การกระท านั้นเป็นคดีร้ายแรงมีอตัราโทษเกินกว่า 5 ปี แมจ้ะส านึกไดใ้นชั้น
ก่อนฟ้องคดีก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะใชม้าตรการดงักล่าวได ้ดงันั้นเด็กหรือเยาวชนจึงไม่ไดรั้บการ
คุม้ครองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวภายใตก้ารบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟปูรับเปล่ียนพฤติกรรมให้แก่
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดินั้นอยา่งแทจ้ริง 

ส่วนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาเป็นกระบวนการเสริม
ในทางกฎหมายเพื่อเป็นทางเลือกใหค้ดีเสร็จส้ินไปจากสารบบความโดยเร็ว ดว้ยวิธีการจดัท าแผน
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตามกฎหมายให้ใช้
มาตรการดงักล่าวกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาอตัราโทษอย่างสูงตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวใ้ห้จ  าคุกไม่เกิน 20 ปีซ่ึงถูกฟ้องคดีต่อศาล และก่อนมีค  าพิพากษาถา้ผูก้ระท าความผิด 
รู้ส านึกในการกระท าและผูเ้สียหายยนิยอมและโจทกไ์ม่คดัคา้น ใหศ้าลมีค าสัง่ใหผู้อ้  านวยการสถาน
พินิจหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรจดัให้มีการด าเนินการเพ่ือจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูได้24 ใน
กรณีดงักล่าวการจะใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาจะมีหลกัการเดียวกนั
กบัในชั้นก่อนฟ้องเพียงแต่แตกต่างกนัท่ีอตัราโทษ อยา่งไรก็ดีถึงแมว้่าไม่มีการบญัญติักฎหมายให้
อ  านาจแก่ผูพ้ิพากษาในมาตราดงักล่าวไวก้็ตาม ผูพ้ิพากษาก็ยงัคงมีอ  านาจในการใชดุ้ลยพินิจไม่
พิพากษาและเลือกใชม้าตรการส าหรับเด็ก โดยอาจใชดุ้ลยพินิจส่งเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด

                                                
23  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 86 วรรคแรก 
24  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ . 2553 

มาตรา 90 
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ไปฝึกอบรมตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎหมายก็ย่อมท่ีจะกระท าได ้ซ่ึงการบญัญติักฎหมายให้อ  านาจ
การใชดุ้ลยพินิจกบัผูพ้ิพากษาไวใ้นมาตรา 90 อนัเป็นการท าให้เกิดการทบัซอ้นในการใชดุ้ลยพินิจ
ของศาล และจากวิธีการท่ีกฎหมายได้บัญญัติข้ึนท าให้เด็กต้องขยายระยะเวลาท่ีจะต้องอยู่ใน
กระบวนการยติุธรรม ส่งผลใหเ้ด็กหรือเยาวชนจะตอ้งอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมนานเกินควร  เร่ิม
จากการสอบสวนของพนกังานสอบสวน ส่งส านวนใหพ้นกังานอยัการต่อดว้ยท าคดีส่งฟ้องยงัศาล 
ศาลจึงจะเร่ิมกระบวนการเรียกผูก้ระท าความผดิ ผูเ้สียหาย และชุมชนมาท าการไกล่เกล่ีย ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าวน่าท่ีจะด าเนินการให้แลว้เสร็จตั้งแต่ในก่อนฟ้องได้ เพ่ือเป็นการย่นระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีและท าใหค้ดีเสร็จไปจากสารบบโดยเร็วอยา่งแทจ้ริงและยงัเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท า
ความผดิ ในการแกไ้ขพฤติกรรมพร้อมท่ีจะปรับตวัเป็นคนดีอนัเป็นการส่งเสริมมิให้บุคคลดงักล่าว
หวนกลบัไปกระท าความผดิซ ้าอีก และการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลควรจะใชใ้นกรณีท่ี
ไม่สามารถจะแกไ้ขดว้ยวิธีอ่ืนได ้นอกจากขออ านาจศาลช่วยบงัคบัต่อผูก้ระท าความผดิเท่านั้น 
 ส่วนประเด็นท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถใชดุ้ลยพินิจพิจารณาโอนคดีท่ีมีอยูใ่น
เขตอ านาจของตน เมื่อค  านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแลว้เห็นว่าในขณะ
กระท าความผดิ หรือในระหว่างพิจารณาเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าผิดมีสภาพเช่นเดียวกนั
กบับุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจในการใช้
ดุลยพินิจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาธรรมดาได้25 การใชดุ้ลยพินิจ
ของผูพ้ิพากษาภายใตห้ลกักฎหมายดงักล่าวยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติั ซ่ึงไม่มีขอบเขตในการ
ใชดุ้ลยพินิจ นอกจากนั้นการท่ีจะใชดุ้ลยพินิจดงักล่าวก็ยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเร่ืองอตัราโทษท่ี
ชดัเจนหรือใชเ้ฉพาะกบัผูก้ระท าความผดิซ ้าเท่านั้น การวางหลกักฎหมายไวก้วา้งจนเกิดเป็นปัญหา
ในการตีความยงัผลให้ผูต้ ้องหาท่ีต้องได้รับการแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูให้กลบัตัวเป็นคนดีไม่ได้รับ
โอกาสดงักล่าว ในต่างประเทศการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่กนัว่ามี
วิธีพิจารณาคดีท่ีมีความแตกต่างไปจากการด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชน การโอนคดีจึงใชก้บักรณีท่ี
เป็นความผิดร้ายแรงและเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ า ถึงแมว้่าจะน าไปแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูก็จะไม่ได้
ประโยชน์จึงใชห้ลกัการในการโอนคดีไปพิจารณาแบบผูใ้หญ่ แต่ในประเทศไทยการโอนคดีท่ี
ผูต้อ้งหาเป็นเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลผูใ้หญ่จะพิจารณาจากสภาพร่างกาย สติปัญญา และ
นิสยัภายนอกเท่านั้น โดยไม่ไดว้างเกณฑใ์นเร่ืองของอตัราโทษหรือเป็นผูก้ระท าความผดิซ ้ ายากแก่
การแกไ้ขไว ้จึงท าใหเ้ด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดมิไดรั้บการคุม้ครองสิทธิให้เป็นไปตามตวั
บทกฎหมาย และการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาย ังเป็นการผลกัผูก้ระท าความผิดให้เข้าสู่
                                                

25 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2553 
มาตรา 97 วรรคทา้ย 
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กระบวนการยุติธรรมท่ีมีลกัษณะปราบปรามผูก้ระท าความผิด ซ่ึงจะไม่เป็นผลดีกับผู ้กระท า
ความผดิและยงัขดัต่อหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กในส่วนของการพฒันาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ 
ดว้ยความท่ีผูก้ระท าความผิดยงัเป็นเด็กหรือเยาวชนก็ควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูมิใช่ตดั
ออกจากระบบดงักล่าวและใชว้ิธีแกแ้คน้ทดแทนมาเป็นหลกัในการแกไ้ขแทน   
 การแกปั้ญหาการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชาติและ
เป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่ายท่ีตอ้งร่วมมือกนัป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รัฐในฐานะผูค้วบคุมดูแลสังคม
จึงมีบทบาทในการจดัการกบัปัญหาโดยตรง เจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วนจึงจ าตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัการ
แก้ปัญหาดงักล่าวและตอ้งมีจิตส านึกแห่งการแก้ปัญหานั้นดว้ย ปราศจากแนวคิดท่ีว่าเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดถึงอย่างไรก็กลบัตัวไม่ได้ และไม่ให้โอกาสในการแก้ไขกลบัตวัตั้งแต่
เร่ิมต้น ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวนอกจากจะมิได้ท าให้ปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ยงัช่วยเพิ่มปัญหาและภาระให้แก่สังคมอีกทางหน่ึงดว้ย นอกจากรัฐจะเป็นผู ้
แกปั้ญหาโดยผา่นทางองคก์รต่างๆแลว้ทุกครอบครัวและสงัคมตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัแกไ้ขดว้ยมิใช่
มอบปัญหาใหเ้ป็นหนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะการแกไ้ขปัญหาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิดโดยศาลนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้น จึงควรแก้ไข
ปัญหาท่ีตน้เหตุของการกระท าความผดิและตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคญั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิผูท่ี้ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิซ่ึง
เป็นเด็กหรือเยาวชนอนัเป็นท่ีมาหรือหลกัการซ่ึงท าใหเ้กิดกฎหมายระหว่างประเทศ เช่นอนุสัญญา
ว่าดว้ยสิทธิเด็ก กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวแก่
คดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักก่ิง) และพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินคดีและวิธีปฏิบติัตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อผูถู้ก
กล่าวหาว่ากระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมตลอดไปถึง
ศึกษาอ านาจหนา้ท่ีของบุคคลท่ีมีกฎหมายใหอ้  านาจเพื่อด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน เช่น เจา้พนกังาน พนกังานอยัการ ศาล เป็นตน้ ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอาทิเช่น
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา 
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 3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
องักฤษ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และ เวียดนามในส่วนของการคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิและอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเด็กและ
เยาวชน 
  4.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบและวิธีการของกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทย อนัน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
อ านวยความยติุธรรมทางอาญาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.3 สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 
 เมื่อพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยคดีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือ
เยาวชนจะอยูใ่นเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีจะท าการพิจารณาพิพากษา ดงันั้นศาล
เยาวชนและครอบครัวจึงถือไดว้่าเป็นศาลเฉพาะ แต่การด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนตามขั้นตอนท่ี
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัขาดความชดัเจน อนัท าให้เกิดปัญหาในการตีความจนเป็น
เหตุให้ผูก้ระท าความผิดไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภายใต้หลัก
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนอยา่งแทจ้ริง เช่น ในชั้นก่อนฟ้องผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายไุม่ถึง 
10 ปีเมื่อกระท าความผดิกลบัตอ้งถกูสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนก่อนจะน าส่งองค์กรคุม้ครอง
สวัสดิภาพเด็ก หรือในกรณีของการตรวจสอบการจับซ่ึงถึงแมก้ารจับจะมิชอบแต่พนักงาน
สอบสวนก็ยงัคงท าการสอบสวนไดเ้พราะกฎหมายมิไดบ้ญัญติัอย่างชดัแจง้ว่าจะตอ้งเป็นการจบัท่ี
ชอบจึงสามารถท าการสอบสวนได ้หรือในกรณีของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีจะตอ้งมีตั้งแต่การถาม
ค าให้การในชั้นสอบสวนแต่ก าหนดคุณสมบติัเร่ิมตน้ให้เป็นทนายความและตอ้งผ่านการอบรม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด อนัเป็นการจ ากดัคุณสมบติัเร่ิมตน้ไวอ้ยา่งแคบ และไม่สอดคลอ้งกบัจ านวน
คดีท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมายในอนาคต ส่วนมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง ซ่ึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อต้องการแก้ไข
ผูก้ระท าความผดิและหกัเหคดีท่ีผูก้ระท าความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชน พร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดี 
แต่ในชั้นก่อนฟ้องกลบัจ ากดัอตัราโทษไวว้่าจะตอ้งเป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี 
ถึงแมว้่าผูก้ระท าความผิดพร้อมท่ีจะกลบัตัวเป็นคนดีแต่กฎหมายไม่เปิดช่อง  จึงท าให้คดีบาง
ประเภทตอ้งถกูด าเนินคดีในศาลโดยไม่จ  าเป็น นอกจากนั้นยงัมีมาตรการพิเศษในชั้นพิจารณาท่ีใช้
หลกัการเดียวกนักบัในชั้นก่อนฟ้อง แต่ต่างกนัในส่วนของผูท้  าหน้าท่ีขบัเคล่ือนมาตรการดงักล่าว
และอตัราโทษ การใชดุ้ลยพินิจของผูพ้ิพากษาตามมาตรการดงักล่าวจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบั
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การใชดุ้ลยพินิจตามมาตรา 138 ดงันั้นการบญัญติักฎหมายจึงมีลกัษณะซ ้าซอ้นและขาดความชดัเจน 
การใช้ดุลยพินิจของผูพ้ิพากษา ส่วนการโอนคดีซ่ึงผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนไป
พิจารณายงัศาลอาญาธรรมดา ท่ีใชใ้นการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นการผลกัให้
เด็กตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมอยา่งเต็มรูปแบบ อนัเป็นการสร้างตราบาปใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน 
โดยมิไดมี้กรอบก าหนดถึงความเหมาะสมในการใชดุ้ลยพินิจโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาทัว่ไป 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 เฉพาะในส่วนของการด าเนินคดีกบัเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับผดิทาง
อาญา การตรวจสอบการจบั คุณสมบติัท่ีปรึกษากฎหมาย มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ทั้งในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณา และการใชดุ้ลยพินิจโอนคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปพิจารณายงัศาลอาญาทัว่ไป 

 
1.5 วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาจากเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดรวม
ตลอดไปถึงอ านาจหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น เจา้หน้าท่ีต  ารวจ 
พนกังานอยัการและศาล เป็นตน้ 

2.  ศึกษาค้นควา้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญากับผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน 

3.  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศจากแนวทางปฏิบติัท่ีใชเ้ป็นแนวบรรทดัฐานใน
การด าเนินคดีต่อผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนว่ามีหลกัการและเหตุผลในการคุ้มครองสิทธิแก่ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการ
บริหารงานยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักก่ิง) และพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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2.  ท าใหท้ราบถึงรูปแบบการด าเนินคดีและวิธีปฏิบติัต่อผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผิดซ่ึง
เป็นเด็กหรือเยาวชนตามขั้นตอนในทางกฎหมายโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผูถู้กกล่าวหาว่า
กระท าความผิดเป็นการเฉพาะราย และทราบถึงอ  านาจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา 
 3.  ท าให้ทราบถึงกฎหมายในต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และประเทศฟิลิปปินส์ ในส่วนของการคุม้ครองสิทธิของผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิและอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเด็กและเยาวชน 

4.  ท าใหท้ราบแนวทางในการพฒันารูปแบบและวิธีการในกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยตั้งแต่ผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผิดเร่ิมเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อใหผู้ถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือ
เยาวชนไดรั้บความเป็นธรรมอนัน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิ 

 
 ปัญหาการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนถือไดว้่าเป็นปัญหาใหญ่ระดบัประเทศ26 
ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจ าตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพและเร่งด่วน เพื่อป้องกนัมิใหม้ีผูก้ระท า
ความผิดเพ่ิมข้ึนหรือกลับมากระท าความผิดซ ้ า การแก้ปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
จะตอ้งอาศยัแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิและสาเหตุแห่งการกระท านั้น แต่
เน่ืองจากแนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายมีความแตกต่างกนั ผูเ้ขียนจึงขอน าเสนอเฉพาะแนวคิด
และทฤษฎีท่ีมีความเหมาะสมกับปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนแต่ละกรณี   
อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะใชว้ิธีการพิเศษท่ีแตกต่างจาก
ผูใ้หญ่โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและจะต้องให้เกิดความเหมาะสม 
ท่ีจะปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนตามบริบทของสงัคม 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินคดีกบัผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิที่เป็นเด็กและเยาวชน 

การศึกษาแนวความคิดในทางอาชญาวิทยา27 (Criminology) จากวิวฒันาการการด าเนิน 
คดีกบัเด็กและเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุก่อนมีแนวความคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบั
เด็กและเยาวชนและในยุคท่ีมีแนวความคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชน อนั เป็นการ
แสวงหาองคค์วามรู้จากศาสตร์หลากหลายประเภท เช่น วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ จิตวิทยา ซ่ึงนัก
อาชญาวิทยามุ่งศึกษาถึงเหตุและผลของพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของมนุษยจ์นท าให้มนุษยต์ดัสินใจท่ี
จะกระท าความผิดรวมตลอดไปถึงศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มอนัเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการกระท า
ความผิด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปพฒันากฎหมายและน ากลบัมาใชป้้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

                                                
26  อาภรณ์  รัตน์มณี.  (2553).  “ท าไมระบบการศึกษาไทยจึงพฒันาชา้.”  บทความทางวิชาการ.  น. 1. 
27 สุดสงวน  สุธีสร.  (2547).  อาชญาวิทยา.  น. 1-2 
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 2.1.1 ยคุก่อนมีแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัผูถ้กูกล่าวหาซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชน 
 ในยุคเทวนิยมได้มีนักปราชญ์อธิบายถึงปรากฏการณ์ของอาชญากรรมว่า มนุษยด์  ารงอยู ่
ไดเ้พราะถกูก  าหนดวิถีชีวิตมาจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ  านาจเหนือโลก คือพระเจา้ แต่ในขณะเดียวกนั
มนุษยก์็ไม่อาจปฏิเสธความชัว่ร้ายท่ีมีอยู่คู่โลกตลอดมาได ้ดังนั้นความขดัแยง้ในทางปรัชญาจึง
เกิดข้ึน กล่าวคือ เกิดข้อถกเถียงในเร่ืองของอ านาจสูงสุดท่ีแท้จริงของพระผูเ้ป็นเจ้า เน่ืองจาก 
นกัปราชญต่์างมีขอ้สงสยัว่า “...หากพระเจา้มีอ  านาจสูงสุดจริง เหตุใดภูตผีปีศาจและความชัว่ยงัคง
ปรากฏในโลกมนุษยอ์ยู่ หรือปรากฏการณ์ดงักล่าว หมายความว่า พระเจา้ไดก้ลายเป็นส่ิงชัว่ร้าย
ดว้ย” ซ่ึงความขดัแยง้ทางปรัชญาดงักล่าวท าให้เกิดความคิดท่ีว่า การจดัการกบัปีศาจความชัว่ร้าย 
และความอยติุธรรมซ่ึงเป็นส่ิงเดียวกนักบัอาชญากรรมเป็นหนา้ท่ีของมนุษยไ์ม่ใช่พระผูเ้ป็นเจา้โดย
มนุษยต์อ้งอาศยัเหตุผลและความยติุธรรมในหวัใจเป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีดว้ย
ตนเอง ดงันั้นในยคุน้ี จึงมีความเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีความชัว่อยูใ่นตวัเหมือนๆกนั  
 ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี 5ซ่ึงเป็นยคุรุ่งเรืองของคริสตศาสนาเป็นช่วงท่ีจกัรวรรดิโรมนั
ล่มสลาย อนัน าไปสู่การแยง่ชิงอ  านาจความเป็นใหญ่ จึงท าใหค้วามเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขท่ี
เรียกว่า “สนัติสุขของโรมนั” (Pax Romana) ถกูท าลายลง แต่ศาสนจกัรซ่ึงมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีกรุงโรม
ไม่ไดถ้กูโค่นลม้ไปดว้ยจึงส่งผลให้ยงัคงมีการสืบทอดแบบอย่างทางความคิดและอารยธรรมสมยั
โรมนัทั้งในดา้นการปกครอง ศาสนา วฒันธรรม และศิลปะวิทยาการอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ยุโรป
ผา่นเขา้สู่ยคุกลางตอนตน้ หรือ “ยคุมืด”(Dark Ages) และในราวศตวรรษท่ี 12-15 ซ่ึงเป็นยุคกลาง
ตอนปลาย (Later Middle Ages) อนัเป็นช่วงสมยัท่ียุโรปตกอยู่ภายใตก้ารครอบง าของศาสนจกัร
อย่างส้ินเชิงอนัจะเห็นได้ว่าแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมพฤติกรรมชัว่ร้ายหรือการกระท าท่ีเป็น
อาชญากรรมในช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายน้ี อนัเน่ืองมาจากในยุคน้ีมีความเช่ือท่ีรับกนัเป็น
สากลว่าสถานภาพของศาสนจกัรเป็นศนูยก์ลางแห่งความเช่ือท่ีถูกตอ้ง จึงมีการมอบอ านาจให้เป็น
ตวัแทนในการปราบปรามความชัว่ร้ายและอาชญากรรมทุกประเภท ดว้ยเหตุน้ีในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 15(ค.ศ.1484) จึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงข้ึน เมื่อพระสนัตะปาปาอินโนเซนท่ี 8(Pope Innocent VIII, 
1432-1492) ไดป้ระกาศห้ามการกระท าทั้งปวงท่ีมีลกัษณะเป็นแม่มดหมอผี โดยเช่ือว่าพฤติกรรม
ดงักล่าวเป็นการขายวิญญาณของตนใหแ้ก่ภูตผปีีศาจเพื่อแลกกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ อนัส่งผลให้
มีการประหารชีวิตผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าการในลกัษณะเป็นแม่มดหมอผีอย่างโหดเห้ียม ทารุณ 
ปราศจากเหตุผล ไร้ความชดัเจนขาดความแน่นอนและขาดความไม่เป็นธรรม กล่าวโดยสรุป ทั้งยุค
เทวนิยมและยคุรุ่งเรืองของคริสตศาสนายงัไม่มีแนวคิดการก าหนดใหม้ีความแตกต่างในการลงโทษ 
โดยพิจารณาจากตัวผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ และยงัไม่ให้ความส าคัญกับการหา
สาเหตุจากการกระท าความผดิของผูก้ระท าความผดิ 
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 ต่อมาในยุคส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม(Classic School of Criminology)28 เป็นส านัก
กฎหมายท่ีเกิดในยคุศาสนาโรมนัคาทอลิค (Roman Catholic) ซ่ึงในขณะนั้นศาสนามีอิทธิพลเป็น
อยา่งมากในการพิจารณาพิพากษาความผดิของบุคคลจนถึงขนาดผูท่ี้กระท าการอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ศาสนาต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง นอกจากนั้นในยุคดงักล่าวยงัมีการบงัคบัให้ผูถู้กกล่าวหารับ
สารภาพโดยตุลาการศาสนาซ่ึงจะใชว้ิธีการทรมานอยา่งหนัก เช่น มดัผูถู้กกล่าวหาติดกบัเกา้อ้ีแลว้
ค่อยๆ เคล่ือนเขา้หาเตาเผาท่ีมีความร้อนสูง หรือใหใ้ส่รองเทา้หุ้มขอ้สูงเท่าเข่าแลว้เทน ้ าเดือดลงไป
ในรองเทา้ เป็นตน้ ดว้ยวิธีการทรมานผูต้อ้งหาอย่างหนักในบางรายเสียชีวิตก่อนท่ีจะมีการพิสูจน์
ความผดิ การลงโทษท่ีขาดหลกัการและความชดัเจนท าใหน้ักอาชญาวิทยาบางกลุ่มพยายามลม้เลิก
วิธีการทรมานท่ีโหดเห้ียมทารุณโดยเสนอแนวทางปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีกฎเกณฑ์เพื่อ
หลีกเล่ียงการตีความตามอ าเภอใจของตุลาการ 
 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี18 โดยซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Bonesana,Marchese de 
Beccaria,1738-1794) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผูก่้อตั้งส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
ผลงานของเบ็คคาเรียท่ีแพร่หลายและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงในกระบวนการยุติธรรม 
คือ หนังสือเร่ือง On Crime and Punishments หรือ Essay on Crimes and Punishments29 ประกอบ
ไปดว้ย 47 บท ไดแ้ก่ 1. จุดก  าเนิดของการลงโทษ 2. สิทธิท่ีจะลงโทษ 3. ผลของการลงโทษ 4. การ
ตีความกฎหมาย 5. ความคลุมเครือของกฎหมาย 6. สัดส่วนระหว่างอาชญากรรมกบัการลงโทษ  
7. การเกิดอาชญากรรม 8. การกลัน่กรองคดีอาชญากรรม 9. การเส่ือมเสียช่ือเสียง 10. การดวล  
11. อาชญากรรมเก่ียวกับความปลอดภยัของบุคคล 12. เจตนาของการลงโทษ 13. พยานบุคคล  
14. พยานหลกัฐานท่ีใชพ้ิสูจน์อาชญากรรมและรูปแบบการพิพากษา 15. ขอ้กล่าวหาท่ีเป็นความลบั 
16. การทรมาน 17. การลงโทษปรับ 18. ค  าสาบานตน 19. ความได้เปรียบจากการลงโทษทนัที 
20. การกระท าทารุณกรรม 21. การลงโทษของขุนนาง 22. การใชก้  าลงัรุนแรง 23. การประจานถือ
ว่าเป็นโทษ 24. ความเกียจคร้านทางการเมือง 25. การเนรเทศและโทษปรับ 26. ส านึกเก่ียวกับ
ครอบครัว 27. การลงโทษสถานเบา 28. การลงโทษประหารชีวิต 29. การจ าคุก 30. การฟ้องร้องคดี 

                                                
28 มนุษยท์ุกคนมีความคิด และมีเหตุผล จึงมีเจตจ านงอิสระ (Free Will) สามารถเลือกและก าหนด

พฤติกรรมของตนได ้โดยจะชัง่น ้าหนกัความสุขกบัความเจ็บปวด ความสุขหมายถึงผลท่ีจะไดรั้บ ความเจ็บปวด 
หมายถึงโทษท่ีกฎหมายไดร้ะบุไวช้ดัเจนว่าการกระท าความผิดอยา่งน้ีจะถูกลงโทษอยา่งไร และเช่ือว่าการกระท า
ความผิด เกิดจากการที่มนุษยค์ิดดว้ยเหตุผล ไตร่ตรองก าไรขาดทุน ไวแ้ลว้ว่ามีผลดี มากกว่าผลเสีย ก่อนที่จะ  
ลงมือท าผิดกฎหมาย ดงันั้น การป้องกนัอาชญากรรมท่ีดีท่ีสุด คือ การท าใหม้นุษยเ์ห็นว่า ผลเสียของอาชญากรรม
มีมากกว่าผลดีท่ีจะไดรั้บ จึงพยายามคิดคน้ระบบการลงโทษที่จะท าใหเ้กิดความกลวัจนไม่กลา้กระท าผิด  

29 ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์.  (2531).  สหวิทยาการว่าด้วยปัญหา.  น.11. 
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31. อาชญากรรมท่ีพิสูจน์ยาก 32. การฆ่าตวัตาย 33. การลกัลอบ 34. ความผิดลกัทรัพย ์35. ความ
สงบสุขสาธารณะ 36. สินบนน าจับ 37. ความพยายามและสมรู้ร่วมคิด 38. การสอบสวน  
39. อาชญากรรมเฉพาะประเภท 40. ความผดิเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ 41. การป้องกนัอาชญากรรม       
42. ในทางวิทยาศาสตร์ 43. ในส่วนของผูพ้ิพากษา 44. งบประมาณ 45. การศึกษา 46. การอภยัโทษ 
47. บทสรุป30 
 จากผลงานในขา้งตน้ของเบ็คคาเรียจะสงัเกตเห็นถึงความเป็นรูปธรรมของการพิจารณา
คดีในกระบวนการยติุธรรม โดยมุ่งศึกษาเก่ียวกบัความหมายและลกัษณะของอาชญากรรมท่ีมีอยู่
ไม่ใช่ท่ีตวัอาชญากร อนัจะน าไปสู่การก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าความผิดท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัความเสียหาย เช่นการลงโทษจ าคุกจะตอ้งมีก  าหนดว่าเป็นกรณีใดบา้ง หรือในกรณีโทษประหาร
ชีวิตจะใชใ้นกรณีเป็นความผดิร้ายแรง หรือการจ าคุกผูก้ระท าความผดินั้นจะท าใหป้ระเทศชาติขาด
ความมัน่คง หรือในส่วนการสอบปากค าดว้ยวิธีการทรมานผูต้อ้งหาใหย้อมรับสารภาพเป็นวิธีการท่ี
ไม่เหมาะสม เพราะผูต้อ้งหายงัถือว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะไดรั้บการตดัสินว่าผิด นอกจากนั้น
แนวความคิดของเบ็คคาเรียยงัไดม้ีการน าหลกัปรัชญาเก่ียวกบัการลงโทษเด็กและเยาวชนมาปรับใช้
เพื่อสนบัสนุนในงานเขียนดงักล่าวอนัจะไดก้ล่าวต่อไป 
 1. ปรัชญาสัญญาประชาคม (Social Contract Philosophy) เป็นปรัชญาท่ีมีมุมมองใน
เร่ืองของการอยูร่่วมกนัของบุคคลในสงัคม ซ่ึงการอยูร่วมกนัอยา่งสงบสุขนั้นประชาชนจะตอ้งสละ
อ านาจของตนบางประการหรือสูญเสียอ  านาจบางอย่างให้แก่รัฐ ดังนั้น เมื่อประชาชนกระท า
ความผดิการจะลงโทษต่อบุคคลดงักล่าวตอ้งมีความเหมาะสมภายใตห้ลกั “ประโยชน์สูงสุดส าหรับ
สาธารณชนจ านวนมากท่ีสุด” ซ่ึงถา้ลงโทษมากหรือหนกัเกินไปจะถือไดว้่าเป็นการกดข่ีประชาชน 
แต่ถา้ลงโทษนอ้ยจนเกินไปก็จะท าใหไ้ม่สามารถควบคุมอาชญากรรมใหล้ดลงได ้
 2. ปรัชญาประโยชน์นิยม (Utilitarian Philosophy) เป็นแนวคิดโดยมีมุมมองในเร่ือง
ของความเสมอภาคทางดา้นความคิดและไดมี้การไตร่ตรองในความผิดนั้นแลว้ ดงันั้น การกระท า
ความผิดจึงเกิดจากการชั่งน ้ าหนักระหว่างประโยชน์กบัโทษท่ีจะได้รับแลว้จึงตดัสินใจในการ
กระท าความผดิ การลงโทษควรจะหนกัพอท่ีจะใหผู้ก้ระท าความผดิมีความรู้สึกถึงความขาดทุนเม่ือ
ตอ้งถูกลงโทษ และเพ่ิมโทษต่อผูก้ระท าความผิดซ ้ า ประเด็นท่ีส าคญัเม่ือศาลไดพิ้จารณาว่าผูน้ั้น
กระท าความผดิจริง บุคคลนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมายโดยไม่จ  ากดัเพศ วยั สติปัญญา และ
สถานภาพทางสงัคม 

                                                
30 Roland J.  (2012).  Of Crimes and Punishments.  Retrieved from  http://www.constitution.org/cb/ 

crim_pun.htm     
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  3. ปรัชญาฮีโดนิซึม (Hedonistic Philosophy)31 หรือปรัชญาสุขนิยม เช่ือว่าผูก้ระท า
ความผดิมีการชัง่น ้ าหนกัการกระท าของตน การลงโทษจะมุ่งเนน้การข่มขู่ยบัย ั้ง (deterrence) ซ่ึงจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การข่มขู่เฉพาะราย (specific deterrence) คือ เป็นการข่มขู่ตวัผูก้ระท า
ความผดิดว้ยวิธีการลงโทษท่ีไดส้ดัส่วนกบัการกระท านั้น เพื่อให้เข็ดหลาบและไม่กลา้ท่ีจะกระท า
ความผิดอีกอนัเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดซ ้ า 2. การข่มขู่ทั่วไป (general deterrence) คือ การ 
ข่มขู่บุคคลทัว่ไปในสงัคมใหเ้ห็นว่าเม่ือท าผดิจะตอ้งถกูลงโทษจริงเพ่ือเป็นการยบัย ั้งชัง่ใจไม่ให้คน
ในสังคมกลา้ท่ีจะกระท าความผิด การลงโทษผูก้ระท าความผิดนอกจากจะถือไดว้่าเป็นการข่มขู่
ยบัย ั้งแลว้ยงัตอ้งมีความแน่นอน รวดเร็ว และเหมาะสม32 
 โดยสรุป ปรัชญาสญัญาประชาคมมุ่งเนน้การคุม้ครองประโยชน์สูงสุดของสาธารณชน 
และมุ่งเน้นการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับฐานความผิด ปรัชญาประโยชน์นิยมเช่ือว่า ผูก้ระท าความผิด 
จะเป็นผูท่ี้จะเลือกกระท าความผิดด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นกฎหมายจึงต้องเข้มงวด เคร่งครัด 
แน่นอน และปราศจากอคติ โดยไม่มีการแบ่งแยกผูก้ระท าความผดิไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ ส่วน
ปรัชญาสุขนิยมเช่ือว่าการกระท าความผดิเกิดจากการชัง่น ้ าหนกัระหว่างประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัความ
ทุกขท์รมานท่ีจะเกิดจากการลงโทษจึงตอ้งมีลกัษณะชดัเจน แน่นอน เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 
จึงน าไปสู่ทฤษฎีอนัเป็นการใหเ้หตุผลในการลงโทษผูก้ระท าความผดิซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 
 การลงโทษเด็กและเยาวชนในยุคส านักอาชญาวิทยาดั้ งเดิมยงัคงใช้วิธีการรุนแรง
เช่นเดียวกนักบัการลงโทษผูใ้หญ่ โดยมองความสามารถในการกระท าความผิดหรือเจตจ านงอิสระ 
(Free-Will)ของเด็กและผูใ้หญ่เป็นเช่นเดียวกนั ดงันั้นการลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนจึงใชท้ฤษฎีเดียวกนักบัการลงโทษโดยทัว่ไป ซ่ึงทฤษฎีท่ีน ามาปรับใชเ้พื่อให้เหตุผลในการ
ลงโทษผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน (Retributive Theory) ไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ความเช่ือของส านักอาชญาวิทยาส านักคลาสสิค (Classical School) ซ่ึงเห็นว่าผูท่ี้กระท าผิดเป็น 

                                                
31 ปรัชญาดงักล่าวมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ชช่ื้อเรียกที่เหมือนกนั เช่น มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์และ  

ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ คือ “ปรัชญาฮีโดนิซึม” แต่สุดสงวน สุธีสร กบัใชช่ื้อเรียกว่า “ปรัชญาสุขนิยม” แต่อย่างไร 
กดี็ ถึงแมว้่าช่ือเรียกจะมีความแตกต่างแต่กย็งัคงลกัษณะของความหมายที่คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงตามปรัชญาดงักล่าวได้
มีมุมมองในเร่ืองของการกระท าของมนุษย ์เม่ือท าใหต้วัเองเกิดความสุขในขณะเดียวกนัความสุขนั้นก็อาจท าให้
เกิดความทุกข์ได้ อันเป็นท่ีมาของแนวคิดการชั่งน ้ าหนักเม่ือจะกระท าความผิด อ่านเพิ่มเติม มาตาลักษณ์            
ออรุ่งโรจน์.(2551).กฎหมายเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการกระท าความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน. น. 40-44. หรือ 
สุดสงวน สุธีสร.  (2547).  อาชญาวิทยา.  น. 45. 

32 ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์.  (2531).  สหวิทยาการว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม.  น. 26. 
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ผูล้ะเมิดต่อศีลธรรมและฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องสงัคมจึงสมควรถูกลงโทษเพื่อตอบแทนความผิดท่ีเขา
กระท าลงไป โดยมีวตัถุประสงคคื์อ  
  1.1  เพื่อเป็นการตอบแทนการกระท าของผูก้ระท าผิดเพราะเขาสมควรท่ีจะไดรั้บ
โทษเน่ืองจากการกระท าผดิของเขา  
  1.2  เพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อการกระท าของเขาท่ีไดก้ระท าลงไป  
  1.3  เพื่อธ ารงความยติุธรรมในสงัคม  
  1.4  เพื่อรักษากฎหมาย  
 สรุปไดว้่า วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน  คือ 
เพื่อเป็นการทดแทนการกระท าผดิซ่ึงผูก้ระท าผดิไดก้ระท าลงไปและเป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าผดิสมควรจะ
ไดรั้บ อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของเขานั่นเอง นอกจากวตัถุประสงค์ท่ีจะตอ้งน ามาเป็น
ปัจจยัเพ่ือใช้ในการลงโทษแลว้ยงัจะต้องค านึงถึงเหตุแห่งการลงโทษตามทฤษฎีน้ีด้วย โดยแยก
ออกเป็น 
 1. ความยติุธรรม โดยเห็นว่าการกระท าความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่อหลกัความยุติธรรม
เมื่อผูก้ระท าผิดฝ่าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษเพื่อธ ารงรักษาความยุติธรรมไว้ บุคคลผูท่ี้เป็นตน้คิดตาม
แนวคิดดงักล่าวน้ี คือ เอมมานูเอล คา้นท ์(Kant)33 เองเกล (Hegel)34 และฮอวกิ์นส์ (Hawkins)35 

                                                
33  คา้นท ์(Kant) เห็นว่า  
 “...เหตุที่จะตอ้งลงโทษผูก้ระท าความผิดกเ็พื่อรักษาความยติุธรรมเอาไว ้ความยติุธรรมที่ถูกละเมิด

จะตอ้งไดรั้บการทดแทน ถา้หากว่าความยติุธรรมและสิทธิของมนุษยถ์ูกท าลายลง ชีวิตของมนุษยจ์ะไม่มีคุณค่า
อะไรเหลืออยูเ่ลย  เราจะตอ้งลงโทษผูก้ระท าผิดเพราะการลงโทษเป็นส่ิงท่ีเขาสมควรจะไดรั้บ ถา้เราละเวน้ไม่
ลงโทษผูก้ระท าผิดกเ็ท่ากบัเราร่วมมือฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องความยติุธรรมดว้ย..” 

34  เองเกล (Hegel)  เห็นว่า  
 “...เหตุของการลงโทษเพื่อใหส้าสมกเ็พื่อน าความถูกตอ้งกลบัคืนมา การกระท าผิดเป็นการปฏิเสธส่ิง

ที่ถูกตอ้ง การลงโทษจึงเป็นปฏิกิริยาของสังคมท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิเสธส่ิงท่ีถูกตอ้งน้ี ดงันั้นการลงโทษจึงเป็น
ส่ิงท่ีผูก้ระท าผิดสมควรจะไดรั้บเน่ืองจากการกระท าผิด...” 

35  ฮอวก์ิน (Hawkins)  เห็นว่า  
 “...เหตุที่ตอ้งลงโทษเพื่อใหส้าสมกเ็พราะมนุษยต์อ้งมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อการกระท า  

ของเขา การลงโทษคนต่างจากการฝึกหดัสัตวต์รงท่ีว่าเราตีสัตวท่ี์ท  าไม่ถูกตอ้งนั้น เราไม่ไดค้ิดว่าสัตวจ์ะตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท าของมนั แต่เราตีมนัเพื่อใหม้นัหวาดกลวั เพื่อมนัจะไดไ้ม่กระท าเช่นนั้นอีก  เราลงโทษ 
คนไม่ใช่เพราะเราหวงัผลของการลงโทษเขา หากแต่เป็นเพราะเขาตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของเขา  ทั้งน้ี
เพราะสัตวไ์ม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรม แต่คนเรามีความรับผิดชอบเช่นว่านั้นอยู.่..” 
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 2. การทดแทนความผิดตามกฎหมาย  คือ เม่ือมีการกระท าผิดกฎหมายเกิดข้ึนการ
ลงโทษผูก้ระท าผิดด้วยเหตุเพราะเขาสมควรจะต้องได้รับการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด
กฎหมายนั้นมิใช่เพื่อความยติุธรรม ทั้งน้ีเพราะอาชญากรรม (crime) และการลงโทษ (Punishment) 
เป็นของคู่กนั ดงันั้น ในการลงโทษผูก้ระท าผดิจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑส์ าคญั ดงัน้ีคือ 
  2.1  ผูท่ี้กระท าผดิเท่านั้นท่ีจะถกูลงโทษ การลงโทษบุคคลใดจะตอ้งมีการกระท าผดิ
และมีความผดิเกิดข้ึนก่อนจึงจะน าตวัผูก้ระท าผดินั้นมาลงโทษได ้ดงันั้นการลงโทษจึงจะลงโทษได้
เฉพาะตวัผูก้ระท าผดิเท่านั้น ตราบใดท่ีบุคคลยงัมิไดก้ระท าผดิเราจะลงโทษเขามิได ้ 
  2.2  ผูก้ระท าผดิทุกคนตอ้งถกูลงโทษโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ การลงโทษตามทฤษฎีน้ีมุ่ง
รักษาไวซ่ึ้งความยุติธรรม ผูก้ระท าผิดเป็นผูล้ะเมิดกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
เป็นใครก็ตามหากเป็นผูล้ะเมิดกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมก็จะต้องถูกลงโทษทุกคน แมว้่าการ
ลงโทษบุคคลนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อสงัคมก็ตาม  
  2.3  จ านวนโทษตอ้งพอเหมาะกบัความผิด การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ความสาสมมุ่งหมายท่ีจะลงโทษให้สาสมกบัความผิดท่ีไดก้ระท าลงไป  ดงันั้น การลงโทษจึงตอ้ง 
“สาสม” กบัความผดิคือมีความหนกัเบาเท่าๆ กบัความผดินั้น  

 สรุปไดว้่า การลงโทษผูก้ระท าผดิมีไวเ้พื่อเป็นการรักษาความยติุธรรม เมื่อจะลงโทษจึง
ต้องค านึงถึงตัวผูก้ระท าความผิดท่ีแท้จริงและการกระท าของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงจะต้องอาศัย
หลกัการ 3 ประการคือ 1. ตอ้งกระท าเพ่ือแกไ้ขความเสียหายท่ีผูก้ระท าก่อให้เกิดข้ึนแก่สังคมหรือ
ทดแทนความรู้สึกของผูเ้สียหายท่ีได้รับ  2. การลงโทษต้องกระท าดว้ยความเป็นธรรม  ให้ได้
สดัส่วนต่อผลประโยชน์ท่ีผูน้ั้นไดรั้บจากการกระท าความผดิ และ 3. การลงโทษตอ้งไดส้ดัส่วนกบั
ความผิด นั้นหมายความว่า โทษจะร้ายแรงตามความเสียหายท่ีผูก้ระท าความผิดก่อให้เกิดข้ึนต่อ
สงัคม36  
 2. ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์ นักอาชญาวิทยาส านักคลาสสิกซ่ึงมี ซีซาร์ 
เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria ค.ศ. 1718-1794) และ เจเรมี แบนแธม (Jeremy Bentham ค.ศ. 1748-
1832) เป็นผูน้  าเสนอทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์โดยมีหลกัการเบ้ืองตน้ว่า คนเรากระท า
ความผิดโดยเจตนาและก่อนจะลงมือกระท าก็ได้พิจารณาใคร่ครวญแล้วจึงลงมือกระท า เพราะฉะนั้ น 
รัฐจึงควรบญัญติัความผิดและโทษส าหรับความผิดนั้นอย่างชดัเจน เมื่อมีกฎหมายบญัญติัชดัแจง้
อยา่งนั้นแลว้ผูท่ี้ฝ่าฝืนย่อมจะถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ทั้งน้ีการลงโทษจะตอ้งท าอย่าง

                                                
36 สถาบนัวิจัยและให้ค  าปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (2549).  “ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

ก าหนดชั้นโทษและการน าไปปรับใชใ้นประมวลกฎหมายอาญา.”  งานวิจัย,  น. 1-8.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2555.  

DPU



26 

  

รวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกัน และรุนแรงตามโทษท่ีก าหนดไว้ การลงโทษดังกล่าวย่อมจะมี
ประโยชน์ต่อสงัคมในดา้นการลดอาชญากรรมและส่งเสริมใหค้นทัว่ไปเคารพกฎหมาย 
 ดงันั้นการลงโทษท่ีเหมาะสมในกระบวนการยุติธรรมตามแนวความคิดของเบ็คคาเรีย
จึงประกอบไปดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 1. พ้ืนฐานในการปฏิบติัทางสงัคมควรเป็นไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัประโยชน์นิยม คือ
มองประโยชน์สูงสุดส าหรับมวลชนเป็นหลกัในการพิจารณา 
 2. การก าหนดบทลงโทษจากการประกอบอาชญากรรมควรพิจารณาจากความสูญเสีย
ต่อสงัคมเป็นหลกั เพราะลกัษณะของ “อาชญากรรม” เป็นภยัต่อสงัคมโดยรวม 
 3. การป้องกนัอาชญากรรมควรมีความส าคญัมากกกว่าการลงโทษอาชญากร กฎหมาย
ควรท่ีจะก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีลกัษณะความชดัเจนและเหมาะสม แลว้จึงท าการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้คนในสังคมทราบว่าพฤติกรรมใดควรท าหรือละเวน้ โดยให้มีการ
ก าหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระท าความผดิ นอกจากน้ีในแง่ของการป้องกนัสงัคมควรมีนกักฎหมายท่ี
มีความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อบญัญติักฎหมายท่ีเป็นธรรมใหแ้ก่สงัคม ผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ควรมี
ความซ่ือสัตยป์ฏิบัติงานด้วยคุณธรรมอนัจะเป็นการลดปัญหาอนัสืบเน่ืองมาจากการบังคับใช้
กฎหมาย นอกจากน้ีสงัคมควรส่งเสริมคนดีใหไ้ดท้  างานรับใชส้งัคมและสกดัคนชัว่ออกจากระบบ 
 4. การปฏิบัติ ต่อผู ้ถูกกล่าวหาในทางลับและการทรมานเป็นการกระท าท่ีไ ร้
มนุษยธรรม การพิพากษาคดีควรมีความรวดเร็ว แน่นอน และเหมาะสมโดยมีเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม ใน
แง่ของการลงโทษควรมุ่งเน้นเร่ืองการข่มขู่ยบัย ั้งบุคคลจากการกระท าผิด มิใช่มุ่งเน้นเร่ืองการแก้
แค้นทดแทนซ่ึงเป็นการท าลายลา้งกัน ประเด็นเร่ืองโทษจ าคุกควรน ามาใช้แต่ต้องพฒันาและ
ปรับปรุงสภาพเรือนจ าให้ถูกสุขลกัษณะและมีความมัน่คงปลอดภยั ส่วนความหนักเบาของการ
ลงโทษต่อผูก้ระท าความผดิ ควรท าให้เขารู้สึกสูญเสียมากกว่าการไดป้ระโยชน์หรือก าไรจากการ
กระท าความผดินั้น37   
 โดยสรุปผูเ้ขียนเห็นว่าแนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมท่ีพบว่า มนุษยม์ี
เจตจ านงอิสระ (free-will) ท่ีจะเลือกท าการใดหรือไม่ท าการใด เป็นการชัง่น ้ าหนักการกระท า
ความผดิ แต่อยา่งไรก็ตามการลงโทษท่ีไม่เป็นธรรมและขาดความเหมาะสมจะเป็นส่ิงท่ีไม่ยุติธรรม
ส าหรับประชาชน ถึงแมว้่าเขาจะเป็นผูก้ระท าความผิดก็ตาม ดงันั้น ในยุคดงักล่าวจึงได้สร้างหลกั
นิติธรรม(Due process of law)อนัเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสงัคม รวมทั้งแสวงหา
วิธีการต่างๆ ในการป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้มีความปลอดภัยจากการกดข่ีข่มเหง 
 
                                                

37 สุดสงวน สุธีสร.  (2547).  อาชญาวิทยา.  น. 43. 
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และการใชอ้  านาจท่ีเกินขอบเขตของรัฐ นอกจากนั้นยงัเนน้ศึกษาเก่ียวกบัอาชญากรรมซ่ึงท าให้เกิด
ความสูญเสียจนถึงแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น อนัเป็นการกระท าผิดกฎหมายร้ายแรงและมีความน่า
กลวั ในยคุน้ี “ความเป็นธรรมทางกฎหมาย” ยงัไม่ปรากฏในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน กล่าวคือ ยงัมิไดม้ีการแยกผูต้อ้งขงัหรือจ าแนกผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่กบัเด็กออกจาก
กนัและการลงโทษเด็กกบัผูใ้หญ่ยงัคงมีลกัษณะรุนแรงเช่นเดียวกนั ต่อมาไดม้ีการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่งผลท าให้เร่ิมมีการตระหนักไดว้่า เด็กและเยาวชนควรไดรั้บการ
คุม้ครองสิทธิเป็นพิเศษกว่าผูใ้หญ่ จึงเขา้สู่ยุคแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนอยา่งแทจ้ริง  
 2.1.2 ยคุแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัผูถ้กูกล่าวหาซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชน 

ในยคุน้ีเร่ิมมีการพฒันากระบวนการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนใหม้ีความแตกต่างจาก
การด าเนินคดีกบัผูใ้หญ่ โดยเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการหาสาเหตุของการกระท าความผิดเพ่ือน ามา
แกไ้ขปรับปรุงผูก้ระท าความผดิดว้ยวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟใูหก้ลบัตวัเป็นคนดีและกลบัคืนสู่สงัคมอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอน าเสนอแนวคิดของส านกัอาชญาวิทยาก่ึงดั้งเดิมและส านักอาชญาวิทยา
ปฏิฐานนิยม 

 ส านกัอาชญาวิทยาก่ึงดั้งเดิม (Neo-Classical School of Criminology) เกิดจากการปฏิรูป
กฎหมายในประเทศองักฤษ38 โดยได้มีการแบ่งบุคคลท่ีจะต้องรับโทษในทางอาญาออกเป็น 3 
ประเภท   อนัเป็นการให้ความส าคญักบัเร่ืองของความสามารถในการกระท าความผิดของบุคคล
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเจตจ านงอิสระ (Free-Will) เช่นเดียวกนักบัในยุค Classic แต่มีการให้
เหตุผลแห่งการใชห้ลกัการดงักล่าวท่ีแตกต่างไปจากในยุค Classic นอกจากนั้นในยุคน้ียงัมีการน า
สภาพแวดลอ้มทางดา้นธรรมชาติและสังคมของมนุษยม์าประกอบกับพฤติกรรมของผูก้ระท า
ความผดิ เช่น ประวติัหรือภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิด39 รวมตลอดไปถึงพฤติการณ์แห่งคดี เช่น 
การกระท าความผดิเพราะปัจจยัพิเศษในการป้องกนัสิทธิของตนหรือผูอ่ื้นให้พน้จากภยนัตรายซ่ึง
เกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย เป็นอนัตรายท่ีใกลจ้ะถึงและไดก้ระท าไปพอสมควร
แก่เหตุหรือกระท าผดิดว้ยความส าคญัผดิในขอ้เท็จจริง เป็นตน้ ซ่ึงน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ประกอบร่วมกนัอนัถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมแรกของการพิจารณาคดีท่ีอาศยัปัจจยัอ่ืนนอกจากการท่ีจะ

                                                
38  Greek, C.E. (2005). Classical.  Retrieved from  http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/week3. 

htm 
39  สุดจิต  เจนนพกาญจน์.  (2546).  กระบวนทัศน์ในการพัฒนากระบวนการยติุธรรมส าหรับเดก็และ

เยาวชนไทย. น. 51. 
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มุ่งเนน้การปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว บุคคลท่ีจะตอ้งรับโทษ
ในทางอาญาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 1. บุคคลธรรมดา สามารถใชเ้จตจ านงอิสระ (Free Will)40 ไดต้ามอิสระ ดงันั้นจึงตอ้ง
รับโทษตามปกติ 
 2.  เด็ก เยาวชน คนชรา สามารถใชเ้จตจ านงอิสระ (Free Will) ได้ตามอิสระ แต่การ
ยบัย ั้งชัง่ใจในการกระท าความผิดยงัน้อยอนัเน่ืองมาจากการอ่อนประสบการณ์หรือถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผดิจึงลงโทษนอ้ยกว่าปกติ 
 3. คนวิกลจริต ปัญญาอ่อน ไม่สามารถใชเ้จตจ านงอิสระ (Free Will) ไดต้ามอิสระจึง
ไม่ตอ้งรับโทษ    
 นอกจากนั้นในยคุดงักล่าวยงัมีการรับฟังพยานหลกัฐานจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ นิติเวชวิทยา จิตวิทยา เป็นตน้ อนัเป็น
การผสมผสานกฎหมายกบัวิทยาศาสตร์เขา้ดว้ยกนัซ่ึงถือไดว้่าเป็นมิติใหม่ของกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อคุ ้มครองสังคมโดยนักอาชญาวิทยาส านักป้องกันสังคม (Social Defence 
School) ซ่ึงมีฟิลิปโป กรามาติกา (Philipo Gramatica) และมาร์ค แอนเซล (Mark Ancel) เป็นผูน้  า
ทศันะเก่ียวกบัอาชญากรรมของส านกัอาชญาวิทยาโพซิตีฟมาปรับใช ้แต่มีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ
โดยน ากฎหมายอาญาเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดอนัมีความแตกต่างไป
จากนักอาชญาวิทยาส านักคลาสสิกในแง่ท่ีว่าเน้นการคุ้มครองสังคมโดยการแกไ้ขปรับปรุงและ
อบรมบ่มนิสัยผูก้ระท าความผิดมากกว่าการลงโทษ ทฤษฎีคุ้มครองสังคมน้ีมีมานานและเป็น
แนวความคิดท่ีไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนเป็นส านกัป้องกนัสงัคมในปัจจุบนั โดยนกัอาชญาวิทยาส านักน้ี

                                                
40  แนวคิดในการลงโทษมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดดั้งเดิม โดยมองว่า 

 1. การลงโทษโดยใชก้ฎหมายอยา่งรุนแรงจะไม่มีผลในการข่มขู่ยบัย ั้งบุคคลเหล่าน้ี เพราะผูก้ระท า
ผิดมีความบกพร่อง ไม่สามารถไตร่ตรองได ้
 2. การลงโทษเพื่อบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู โดยเน้นการแกไ้ขให้ความปกติกลบัคืนมา การปฏิบติัต่อเด็ก
หรือเยาวชนที่กระท าความผิดแต่ละคนตอ้งแตกต่างกนั เพราะความบกพร่องต่างกนั และตอ้งแกไ้ขใหต้รงสาเหตุ 
  3. ควรมีการลงโทษตอ้งเหมาะสมกบัอาชญากร ที่ตรงสาเหตุของการกระท าความผิด มากกว่า ดูที่
พฤติกรรมกระท าผิดหรืออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในการท างานเพื่อบ าบดั แกไ้ขฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชนกระท าผิดของศาลเยาวชนฯ  กรมพินิจฯ และการบ าบดันกัโทษของกรมราชทณัฑ ์  
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ให้ความสนใจในเร่ืองของ 1) บุคลิกภาพของผูก้ระท าความผิด 2) กฎหมายอาญา และ 3) การควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหส้งัคมดีข้ึนและเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม41  
 ผูเ้ขียนเห็นว่าในยุคน้ีเร่ิมมีแนวคิดในเร่ืองของการกระท าความผิดของเด็กว่ามีความ
แตกต่างจากของผูใ้หญ่ คือเด็กหรือเยาวชนมีวุฒิภาวะในการกระท าความผิดน้อยกว่าผูใ้หญ่ การ
ด าเนินการพิจารณาคดีกบัเด็กและเยาวชนจึงมีการคลายตวัโดยใชว้ิธีการลงโทษสถานเบาอนัมีความ
แตกต่างไปจากเดิม ผลจากการเปล่ียนแปลงวิธีพิจารณาคดีกบัเด็กและเยาวชนท าให้วิธีการลงโทษ
เด็กหรือเยาวชนมีความเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าเสนอแนวคิดในเร่ือง
การบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิแทนการลงโทษท่ีเข็มงวด โดยอาศยัปัจจยัอ่ืนทั้งทางดา้นตวั
ผูก้ระท าและส่ิงแวดลอ้มร่วมพิจารณา เพ่ือใหเ้กิดความยติุธรรมในการลงโทษ 
 ยุคส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม(Positive School) เป็นยุคท่ีเร่ิมตน้คน้หาสาเหตุใน
การกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน มากกว่าการมุ่งพิจารณาถึงการกระท าความผดิแต่เพียงอยา่ง
เดียว เมื่อน าตวัผูก้ระท าความผดิมาสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลจะพบว่า ในความเป็นจริงแลว้
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิมกัไม่ไดเ้กิดจากเจตจ านงอิสระ(Free well)ท่ีจะกระท าความผดิ แต่
เกิดจากเจตจ านงก าหนด (Determinism) กล่าวคือ นักปรัชญาในทฤษฎีเจตจ านงก าหนดมองว่า
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดเกิดจากอิทธิพลทางสังคมและสภาพภายในตวัของมนุษยท่ี์ไม่
สามารถควบคุมได้ ซ่ึงเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการกระท าความผิด ประกอบกบัเด็กและเยาวชนมี
สติสัมปชัญญะและการรับรู้อย่างจ  ากดั ส่งผลให้ในบางกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดไป
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเป็นตัวกระตุ้นส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการกระท าความผิดนั้น เช่น
สถานภาพครอบครัว ฐานะ เพ่ือนบา้น ชุมชน สภาพภูมิล  าเนาตามธรรมชาติ เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้น
แลว้แต่เป็นส่วนส าคญัท่ีใชห้ล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด จึงตอ้งถือว่าเด็กไม่มี
เจตจ านงอิสระในการตดัสินใจกระท าความผดิ แนวคิดดงักล่าวไดม้ีการน ามาวินิจฉยัต่อยอดในเวลา
ต่อมา โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะขอ้เท็จจริงมาเป็นมาตรการหรือเคร่ืองมือเสริม ให้การด าเนินคดี
กบัเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อหักเหคดีให้ออกจากกระบวนการ
ยติุธรรมหลกั ไม่ตอ้งการน าตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมโดยทัว่ไปเพราะเด็กมิใช่อาชญากร การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนสาเหตุหน่ึงท่ี
ส าคญัมากมาจากสภาพแวดลอ้มของเด็กและเยาวชนนั้นเอง ดงันั้นชุมชนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก็
ควรท่ีจะไดต้ระหนกัรับรู้และช่วยกนัวางมาตรการแกไ้ขกบัปัญหาของเด็กและเยาวชนนั้น เพ่ือให้
สามารถกลบัไปสู่การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขต่อไป  
                                                

41 ปกป้อง ศรีสนิท.  การวิเคราะห์โทษอาญาด้วยหลกันิติเศรษฐสาสตร์.  เอกสารประกอบการสอน
รายวิชากฎหมาอาญาชั้นสูง.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 น. 2-4. 
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 อน่ึงในยุคน้ีมีทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิของผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
และทฤษฎีท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นความมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว แน่นอน ของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายในกระบวนการยุติธรรมขั้นตน้
อนัเป็นภาระของฝ่ายบริหารในอนัท่ีจะตอ้งควบคุมอาชญากรรมและหยดุย ั้งอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่
สงัคม42 แต่เน่ืองจากตอ้งการความส าเร็จท่ีส่งผลอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นในการบงัคบัใชจึ้งอาจกระทบ
สิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย 43 เพื่อให้ได้การควบคุม ระงับ และปราบปราม
อาชญากรรม44 เป็นส าคญั การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่สามารถท่ีจะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม หรือการ
จบักุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายไดจ้ะถูกประชาชนเพ่งเล็งว่าความสงบสุขเรียบร้อยของ
สงัคมสูญส้ินไป ความไม่เช่ือถือและไม่เคารพกฎหมายก็จะมากข้ึน พลเมืองท่ีเคารพกฎหมายจะตก
เป็นเหยือ่ของอาชญากรรม และเสรีภาพของประชาชนผูสุ้จริตจะไดรั้บความกระทบกระเทือนซ่ึงขดั
กบัวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของกระบวนการทางอาญาของรัฐท่ีจะตอ้งใหห้ลกัประกนัต่อสังคม ดงันั้น 
เพื่อให้บรรลุถึงว ัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงจะต้องมีการปรับปรุงและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น การสืบสวน การสอบสวนคดีอาญา การด าเนินคดี การพิสูจน์ความผิด  
                                                

42  นิตสิต ระเบียบธรรม.  (2554).  แนวทางการประสานงานกระบวนการยติุธรรมของศาลและอยัการ. 
บทความ.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 น. 1. 

43  ประเทือง ธนิยผล.  (2553).  การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา.  บทความ.  สืบคน้เม่ือ
วนัที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 น. 2. 

44  ซินนาร์ด (Clinard, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของอาชญากรรมว่า  คือการละเมินกฎหมายอาญานั้น
ยดึแน่นอยูก่บัตวับทกฎหมาย การกระท าใดจะเป็นอาชญากรรมกต่็อเม่ือการกระท านั้นเป็นการผิดต่อกฎหมายได้
ก  าหนดไว ้ส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดก็ดีหรือส่ิงท่ีศาลไดตี้ความไวก้็ดีถือว่าเป็นกฎหมายอาญา ดงันั้นอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา เช่นการย่องเบา การปลน้ ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายจารีตประเพณี  ซ่ึงยึดถือกนัมา
นานแลว้ก่อนจะมีการบญัญติักฎหมายอื่นๆ  ในภายหลงั และ ความผิดในท านองเดียวกนัน้ี นักกฎหมายมกัจะ
เรียกว่าความผิดในตวัมนัเองคือ เป็นความผิดที่ขดัต่อศีลธรรมหรือประเพณีอนัดีงามของชุมชน  ส่วนความผิด 
ในชั้นหลงัน้ี เป็นความผิดท่ีเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีและวฒันธรรม ความผิดบางอย่าง
เกี่ยวกบัรถยนต์ บางอย่างเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการคา้  บางอย่างเกี่ยวกบัการโฆษณา บางอย่างเกี่ยวกบัการผลิต
อาหารและยาเสพติด บางอย่างเกี่ยวกบัการฉ้อโกงธนาคาร  ซ่ึงมีผลให้ธนาคารเกิดการลม้ละลาย และบางอย่าง
เกี่ยวกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

 ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์. (2531). ไดใ้ห้ความหมายของอาชญากรรมไวว้่าอาชญากรรม  หมายถึง การ
กระท าใด ๆ ที่กฎหมายบญัญติัว่าเป็นความผิด และส่งผลในการฟ้องร้องรวมทั้งพิพากษาลงโทษผูก้ระท าผิด โดย
จ าแนกประเภทของอาชญากรรมออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. อาชญากรรมปราศจากผูเ้สียหาย 2. อาชญากรรม
พื้นฐาน 3. อาชญากรรมองคก์าร 4. อาชญากรรมคอปกขาว 5. อาชญากรรมพิเศษ  

DPU



31 

  

การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิซ่ึงถกูศาลพิพากษาลงโทษแลว้อยา่งไดผ้ลตามทฤษฎีน้ี กระบวนการ
ยติุธรรมท่ีดีจะตอ้งมีสถิติการจบักุมผูก้ระท าความผดิเป็นจ านวนมาก และผูท่ี้ถกูจบักุมไดน้ั้นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้กระท าความผดิจริง การด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจะตอ้งมีความรวดเร็วและ
เด็ดขาด การค้นหาข้อเท็จจริงตามทฤษฎีน้ีให้เร่ิมมีข้ึนตั้งแต่แรกเร่ิมของกระบวนการยุติธรรม 
คดีอาญาทั้งปวงท่ีเขา้สู่ระบบงานยติุธรรมทางอาญาตามทฤษฎีน้ีจะตอ้งด าเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ
ท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอไม่หยดุชะงกั โดยจะตอ้งมีกระบวนการกลัน่กรอง (Screening Process)
ในแต่ละขั้นตอนและขั้นตอนต่างๆจะด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นการปฏิบติังานประจ าโดยจะมี
การเร่ิมตั้งแต่การสืบสวนก่อนท าการจบักุม การจบักุม การสอบสวนภายหลงัการจบักุม การเตรียม
คดีเมื่อจะด าเนินการทางศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดและการ
ปลดปล่อยจ าเลย ดงันั้นการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงักล่าวในกระบวนการยุติธรรมจึงตอ้งมี
ความรวดเร็วแน่นอน ซ่ึงนั่นหมายถึงโอกาสท่ีผูก้ระท าความผิดจะหลุดพน้จากการท่ีจะถูกศาล
พิพากษาลงโทษไดน้อ้ยท่ีสุดตามทฤษฎีน้ี การคน้หาขอ้เท็จจริงในคดีพยายามให้ยุติในขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมให้มากท่ีสุด กล่าวคือ ให้ยุติในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ
มากกว่าการน าคดีเขา้สู่ศาลโดยไม่จ  าเป็น ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการด าเนินงานตามขั้นตอนในกระบวนการ
ยติุธรรมควรจะอยูภ่ายใตอ้  านาจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการเป็นส่วนใหญ่  วิธีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพดงักล่าวจะท าให้การวินิจฉัยคดีให้เสร็จไปตั้งแต่ขั้น
ตอนตน้ๆ ของกระบวนการยติุธรรม ท าให้ผูต้อ้งสงสัยหรือผูบ้ริสุทธ์ิถูกกลัน่กรองออกไป และใน
ขณะเดียวกันผูก้ระท าผิดก็จะต้องถูกด าเนินคดีตามกระบวนการอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงในระบบ
กระบวนการยุติธรรมเช่นน้ีผลของประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเป็นไปได้ 2 
ประการ คือ 
  ก. การปลดปล่อยผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสยั หรือ ผูบ้ริสุทธ์ิโดยเร็ว 
  ข. การด าเนินคดีต่อผูต้ ้องหาท่ีมีพยานหลักฐานแน่นแฟ้น  หรือผูต้ ้องหาท่ีรับ
สารภาพ 
  กระบวนการยติุธรรมมีวตัถุประสงค์อย่างชดัเจนโดย เฮอเบร์ต แพคเกอร์ (Herbert 
Packer) นกักฎหมายอาญาชาวสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดว้างหลกัเกณฑไ์ว ้4 ประการคือ 
  1. กระบวนการท่ีเป็นธรรมตามกฎหมาย 
  2. การควบคุมอาชญากรรมนอกจากมีความจ าเป็นในการประเมินผลการ
บริหารงานท าใหต้อ้งน ามาพิจารณา 
  3. ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัอาชญากรรม และ 
  4. ความรวดเร็วหรือระยะเวลาในการด าเนินคดีตั้งแต่ชั้นต ารวจจนถึงศาล 
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 จากวตัถุประสงคข์องกระบวนการยติุธรรมดงักล่าวในขา้งตน้น ามาสู่การบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการควบคุมอาชญากรรมซ่ึงเป็นความผิดร้ายแรง
ทั้งหมดจะถกูน าตวัเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม เร่ิมจากผูเ้สียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ผูก้ระท า
ความผดิถกูจบักุม ฟ้องร้องด าเนินคดี พิจารณาพิพากษาและถกูลงโทษอยา่งเหมาะสมจากเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบ อยา่งไรก็ดี การควบคุมอาชญากรรมจะตอ้งมีความสมดุลระหว่างเสรีภาพของบุคคล
กบัการใชอ้  านาจของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมจนบางคร้ังการแบ่งระหว่างการ
มีประสิทธิภาพมากๆ กบัการเป็นรัฐต ารวจก็แยกออกจากกนัไดย้าก45 
 2. ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม (Due Process) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “หลกันิติ
ธรรม” (Rule of law)46 เป็นทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนมาอย่างชา้ๆ จากปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนยุโรป 
(European Convention of Human Rights) โดยประกอบไปดว้ยการคุม้ครองสิทธิสองหลกัใหญ่คือ 
สิทธิท่ีจะเงียบ (The right to silence) กบัหลกัการเปิดเผยพยานหลกัฐานท่ีจะมาเอาผิดกบัจ าเลย 
(Disclosure)47 การใชก้ฎหมายตามทฤษฎีดงักล่าวมุ่งเนน้ในลกัษณะการแสดงเหตุผลอยา่งเป็นระบบ
อนัจะก่อใหเ้กิดสิทธิ (Substantive Law) อยา่งแทจ้ริงซ่ึงเป็นวิถีทางท่ีถูกตอ้งแห่งกฎหมายอนัน ามา
ซ่ึงผลประโยชน์ของประชาชน (Procedural Law) มากกว่าท่ีจะพยายามป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยทฤษฎีน้ีจะมีแนวความคิดตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีแรก ตามทฤษฎีกระบวนการ
ยติุธรรม การด าเนินคดีอาญาจะตอ้งมีความเป็นธรรมตามรูปแบบและขั้นตอนอย่างชดัเจนไม่เห็น
พอ้งดว้ยกบัการแสวงหาขอ้เท็จจริงอยา่งไม่เป็นทางการตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมในชั้น
ต ารวจและพนกังานอยัการ แต่เห็นว่าควรจะตอ้งจดัใหม้ีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนขอ้กล่าวหาของ
ผูต้อ้งหาอยา่งเป็นทางการและเปิดเผยในศาลยุติธรรม โดยอยู่ภายใตแ้นวความคิดท่ีว่าบุคคลจะไม่
ถกูกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรเพราะว่ามีพยานหลกัฐานว่าเขาไดก้ระท าเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็
ต่อเมื่อมีผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายไดพ้ิจารณาและพิพากษาช้ีขาดแลว้ว่าเขามีความผิด นอกจากน้ี ผูม้ี
อ  านาจพิจารณาและพิพากษาก็จะตอ้งปฏิบติัตามตวับทกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองกบัสิทธิของเขา
และไม่ควรปล่อยใหอ้งคก์รอ่ืนมาวินิจฉยัขอ้เท็จจริงในคดีก่อนท่ีจะน าคดีข้ึนไปสู่ศาล เน่ืองจากเห็น
ว่ามีแต่องค์คณะผูพิ้พากษาท่ีเป็นกลางและไม่ล  าเอียงเท่านั้นท่ีเช่ือถือได ้ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่า

                                                
45 ประธาน วฒันวาณิชย.์  เล่มเดิม.  น. 343-344. 
46 โกวิท วงศสุ์รวฒัน ์.  (2006).  หวัใจของสังคมที่มีความสุขความเจริญและมีสันติสุข.  บทความ. 

สืบคน้เม่ือวนัที่ 10 มิถุนายน 2555.  น. 1. 
47 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายสถาบนักฎหมายอาญา HaCked By dfy.  (2554).  การปฏิรูปกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา : ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร .  สืบคน้เม่ือวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2555.  น. 1. 
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อุดมการณ์ของทฤษฎีน้ีแตกต่างจากทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมแต่ว่าทฤษฎีกระบวนการ  
นิติธรรมยดึหลกักฎหมายหรือหลกันิติธรรมมากกว่าความคิดในเร่ืองการควบคุมอาชญากรรม  และ
ไม่เช่ือว่าความคิดในการควบคุมอาชญากรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะการ
คน้หาขอ้เท็จจริงซ่ึงกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีต  ารวจหรืออยัการหรือฝ่ายปกครองยงัขาดความน่าเช่ือถือ 
เพราะวิธีการปฏิบติัของต ารวจและอยัการนั้นเป็นการปฏิบติังานในท่ีรโหฐาน ซ่ึงอาจจะใชว้ิธีการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ หรือเป็นการสร้างพยานหลกัฐานข้ึนมาใหม่ได ้
 ตวัอยา่งคดีท่ีน าหลกัการ Due Process มาปรับใช ้เช่น คดีซานเดอร์ผูบ้ริหารบริษทัเบีย
กินเนส ซ่ึงถูกตั้งขอ้หายกัยอกถ่ายเทหุ้นของบริษทัอนัเป็นคดีท่ีมีความร้ายแรงและซบัซอ้น ตอน
แรกกรมการคา้ไดมี้การสอบสวนเก่ียวกบัการยกัยอกถ่ายเทหุน้ซ่ึงไม่ใช่ขั้นตอนในกระบวนการทาง
อาญา ต่อมาซานเดอร์ไดถ้กูเรียกใหก้ารดา้นการเงินโดยพนกังานสอบสวนถา้ปฏิเสธจะถกูจ าคุก 2 ปี
เพราะถือว่าเป็นการละเมิดอ  านาจศาล การสอบสวนคดีดังกล่าวมีทนายความและใช้เวลาถึง 2 
สัปดาห์ ต่อมาได้มีการด าเนินคดีอาญาในระหว่างการพิจารณาคดี ซานเดอร์ให้การในศาลแต่
ขอ้ความมีเน้ือหาตรงข้ามกบัค าให้การท่ีให้ไวใ้นชั้นสอบสวน พนักงานอยัการจึงน าหลักฐาน
ค าใหก้ารของซานเดอร์ในชั้นสอบสวนมาพิสูจน์ในศาล ศาลชั้นตน้ตดัสินจ าคุกซานเดอร์เป็นเวลา 5 
ปี ศาลอุทธรณ์ยืน ต่อมาซานเดอร์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปโดยกล่าวว่า
กระบวนการพิจารณาในศาลอาญาละเมิดต่อสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารใดๆ ของตน ศาลสิทธิมนุษยชนของ
ยุโรปเห็นว่า กระบวนการพิจารณานั้นไม่ยุติธรรมต่อซานเดอร์จริง เพราะศาลองักฤษไม่ควรน า
ค  าใหก้ารในชั้นสอบสวนมาอา้งซ่ึงการใหก้ารในชั้นสอบสวนของซานเดอร์เป็นการให้การโดยถูก
บงัคบัเน่ืองจากหากไม่ใหก้ารจะมีกฎหมายลงโทษจ าคุก 2 ปี  
 คดีอาร์แอนดว์ินสนัแอนโลน (คดีฆาตกรรม) ในคดีดงักล่าวพนกังานอยัการไดใ้ชพ้ยาน
ประเภทรับค่าตอนแทน (a pay police in format) แต่มิไดแ้จง้ต่อจ าเลยท าให้จ  าเลยไม่ทราบว่ามี
พยานคนน้ี ต่อมาจ าเลยทราบจึงไดร้้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป ศาลจึงมีค  าพิพากษาว่า การ
พิจารณาในคดีอาร์แอนด์วินสันแอนโลนไม่เป็นธรรม เพราะจ าเลยไม่สามารถสอบถามหรือถาม
คา้นหรือพิสูจน์หกัลา้งพยานปากน้ีซ่ึงเป็นปากส าคญัได ้ถา้จ  าเลยมีโอกาสจะสามารถหาหลกัฐานมา
พิสูจน์พยานว่าเป็นเท็จ เมื่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรปไดค้  าตดัสินแลว้ว่าคดีอาร์แอนดว์ินสนัแอน
โลนถกูปฏิบติัไม่เป็นธรรมและไดส่้งค าตดัสินมายงัศาลองักฤษ ต่อมาปรากฏว่าศาลองักฤษไดย้ก
ฟ้องในคดีดงักล่าว48 เป็นตน้ 

                                                
48 คมวชัร เอี้ยงอ่อง และคณะ.   (2553, เมษายน-พฤษภาคม).  ศาลยติุธรรมกบัการพฒันาการบริหาร

กระบวนการยติุธรรมระหว่างประเทศ.  วารสารศาลยติุธรรมปริทัศน์, 4 (4),  น.130-144. 
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 สรุปไดว้่า ทฤษฎีกระบวนการยติุธรรมมีความเห็นแยง้กบัการแสวงหาขอ้เท็จจริงอย่าง
ไม่เป็นทางการ และตอ้งใหม้ีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนผูต้อ้งหาอยา่งเป็นทางการในศาลยุติธรรม
อยา่งเปิดเผย ทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริงและปัญหาขอ้กฎหมายต่อหน้าองค์คณะผูพิ้พากษาท่ีเป็นกลาง 
ไม่ล  าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เน้นวิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดแ้ละชอบดว้ยขั้นตอนของ
กฎหมาย หากเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ด  าเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆอย่างครบถว้นแลว้ศาลอาจใช้
ดุลพินิจปล่อยตวัจ าเลยไปหรือให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ซ่ึงมีความเห็นแตกต่างจากแนวคิดทฤษฎี
ควบคุมอาชญากรรม มุ่งเนน้แต่เพียงใหอ้าชญากรรมหมดไปโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการ 
 นอกจากนั้นทฤษฎีกระบวนการยติุธรรมยงัคุม้ครอง“สิทธิท่ีจะไม่ให้การใดๆ” อนัเป็น
สิทธิท่ีมุ่งคุม้ครองผูท่ี้ไม่มีโอกาสต่อสู้คดีหรือเขา้ใจผิดจึงยอมรับผิด หลกัการดงักล่าวไดม้ีใชใ้น
หลายประเทศ อาทิ ในประเทศองักฤษเมื่อผูต้อ้งหาถกูจบัจะมีสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารใดๆ และการไม่ให้
การดังกล่าวในชั้นสอบสวนจะน ามาพิจารณาเป็นโทษในชั้นพิจารณาของศาลย่อมไม่ได้ ซ่ึงหลักการ 
ดงักล่าวศาลมีความเห็นว่าเมื่อผูต้ ้องหามิไดก้ระท าความผิด ก็ย่อมให้การหรือตอบค าถามในชั้น
สอบสวนไดอ้ยู่แลว้ แต่อย่างไรก็ตามหลกัการ Due Process ก็ยงัมีบทสันนิษฐานในการคุม้ครอง
สิทธิของจ าเลยโดยใหถื้อว่าจ  าเลยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าจะไดพ้ิสูจน์ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูก้ระท า
ความผดิ แต่ในขั้นตอนการพิสูจน์ถึงแมค้วามบริสุทธ์ิของจ าเลยจะยงัมีขอ้ยกเวน้อยูบ่างประการ ใน
กรณีเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศโดยไม่เปิดเผยพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการรวบรวมของ
ต ารวจและพนกังานอยัการ หรือปกปิดพยานหลกัฐานท่ีมีอยู่โดยไม่ให้จ  าเลยทราบ ท าให้จ  าเลยไม่
สามารถพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนได ้จนท าให้จ  าเลยเสียประโยชน์ แต่ถา้การไม่เปิดเผยพยาน 
หลกัฐานดงักล่าวไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อนก็สามารถกระท าได ้ 
 นอกจากท่ีกล่าวในขา้งต้นแลว้ ส่วนของวิธีปฏิบัติ การให้ความส าคัญกบัทฤษฎีใด
ทฤษฎีหน่ึงมากจนเกินไป อาจจะส่งผลในแง่ลบ เช่น ถา้ให้น ้ าหนักกบัทฤษฎี Crime Control มาก
เกินไป ถึงแมว้่าสงัคมจะยอมรับการปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หน้าท่ีของรัฐได้ กล่าวคือ 
การล่อลวง ข่มขู่ การจบั การคน้ ท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอน ซ่ึงจะส่งผลใหสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชน
ถูกล่วงละเมิดได้โดยง่าย ดังนั้นปัจจุบันจึงไม่มีประเทศใดใช้ทฤษฎี Crime Control หรือ Due 
Process อยา่งเคร่งครัดเพียงทฤษฎีเดียว แต่จะใชเ้ป็นระบบผสมระหว่างสองทฤษฎีดงักล่าว อย่างไร
ก็ตามการใชท้ฤษฎี Due Process เป็นหลกัการในอุดมคติท่ีนกันิติศาสตร์ทั้งหลายแสวงหา หลกัการ
ดงักล่าวสามารถคน้พบได้ในระบบความยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดน้ า
หลกัการของทฤษฎี Due Process มาปรับใชม้ากกว่าประเทศอ่ืนปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย
บญัญติัใหใ้ชว้ิธีการด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาอยา่งเป็นธรรมดว้ยวิธีพิจารณาความตามกฎหมาย อนัเป็น
การใหค้วามคุม้ครองแก่บุคคลตามมาตรฐานขั้นต ่า ภายใตห้ลกัแห่งเสรีภาพ (Liberty) และดว้ยการ
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น าทฤษฎี Due Process หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าหลกันิติธรรม จึงท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาการ
จบักุม คุมขงั ตรวจคน้ จะตอ้งท าอย่างมีระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อนัจะท าให ้
บุคคลท่ีเป็นผูถ้กูกล่าวหานั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูต่ลอดเวลา จนกว่าผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายท่ีเป็นกลาง
จะไดพ้ิจารณาและพิพากษาช้ีขาดว่าเป็นผูก้ระท าความผดิ ในแง่ของการสืบสวนทฤษฎีกระบวนการ
นิติธรรมใหค้วามส าคญักบัสิทธิส่วนตวัของบุคคล (Privacy Right) จะไม่ยอมรับฟังพยานหลกัฐาน
ท่ีไดม้าโดยมิชอบ รวมทั้งตอ้งแจง้ใหผู้ถ้กูกล่าวหาทราบก่อนว่าเขามีสิทธิอยา่งไรแมว้่าในสงัคมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นแม่บทท่ีส าคญัของการใชห้ลกั Due Process of Law แต่ก็ยงัเกิดปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกนัของคนในประเทศโดยเฉพาะสิทธิของคนกลุ่มน้อยหรือคนผิวด า  หากกระท า
ความผิดก็จะถูกจับกุมและได้รับโทษมากกว่าคนผิวขาว  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะใช้วิธีการ
ปราบปรามต่อพวกเขาเหล่าน้ีด้วยวิธีการท่ีรุนแรง ซ่ึงวิธีการดังกล่าวไม่สามารถลดหรือช่วย
แกปั้ญหาอาชญากรรมได ้กล่าวคือในปี 1990 มีนักโทษท่ีถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าของสหรัฐอเมริกา
มากกว่าลา้นคนซ่ึงมีจ  านวนเพ่ิมข้ึนมากกว่า 3 เท่าจากเมื่อ 15 ปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนันักโทษของ
ประเทศองักฤษและประเทศเยอรมนัรวมกนัมีจ  านวนเพียง  1 ใน 3 ของจ านวนนักโทษท่ีถูกจ าคุก
ของสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มนักอนุรักษ์นิยมซ่ึงนิยมในรูปแบบของ Crime Control จะเน้นในเร่ือง
การใชอ้  านาจรัฐและอ านาจของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการจ ากดัสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองไม่สนใจ
ในเร่ืองสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและนั่นก่อให้เกิดความ
ลม้เหลวตามมา (สถิติอาชญากรรมและคดีเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตลดลง) 
ในขณะท่ีระบบกฎหมาย หลกัการ หรือทฤษฎีทางสังคมและการเมือง สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตกอยูใ่นภาวะอนัตราย ผลท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในทางเศรษฐกิจ โดยตอ้งตก
อยูใ่นภาวะท่ีไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลในการใชอ้  านาจเท่านั้น แต่ยงัท าใหห้ลกัประกนัในเร่ือง
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญท่ีให้อ  านาจไวอ่้อนแอตามลงไปดว้ย 49ดงันั้นใน
การควบคุมอาชญากรรมตอ้งประสานทั้ง 2 ทฤษฎีเขา้ดว้ยกนั โดยค านึงถึงสภาพการกระท าผิดของ
สงัคมเป็นหลกั สังคมใดมีความรุนแรง อาชญากรรมรุนแรงใช้ Crime Control เป็นหลกัเสริมดว้ย
หลกันิติธรรม ปัญหาอาชญากรรมนอ้ยใชห้ลกันิติธรรมน าหนา้ตามดว้ย Crime Control50 
 นอกจากทฤษฎีทางกฎหมายดงักล่าวในขา้งตน้แลว้ในยุคน้ียงัให้ความส าคญักบัการให้
เหตุผลของการกระท าความผดิว่าเกิดจากสงัคมมีส่วนท าใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดการกระท าความผิด 
ดงันั้นทฤษฎีทางสงัคมท่ีจะน ามาปรับใชใ้นคดีเด็กและเยาวชนมีดงัน้ี 

                                                
49  ชชัญาภา  พนัธุมจินดา.  (2552).  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเดก็ระหว่างสอบสวน:

ศึกษากรณีเดก็เป็นผู้ ต้องหา.  น. 7-10. 
50  ประเทือง ธนิยผล.  (2553).  เล่มเดิม. น. 1-8. 
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 ทฤษฎีวัฒนธรรมหลัก-วัฒนธรรมรองกับอาชญากรรม (Cultural and Subcultural 
Theories of Crime) มีขอ้สันนิษฐานว่ากลุ่มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสังคมคอยท าการขดัเกลาความคิด
และพฤติกรรมของเด็กใหเ้กิดความเช่ือว่า การประพฤติปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและบรรทดัฐานของ
สงัคมเป็นส่ิงท่ีดีและควรปฏิบติั โดยมาร์วิน อี โวฟกงั (Marvin E.Wolfgang) และ ฟรังโก เฟอร์รากู
ติ (Franco Ferracutti) เสนอ ทฤษฎีวฒันธรรมหลกั-วฒันธรรมรองกบัอาชญากรรม (Cultural and 
Subcultural Theories of Crime) ในปี ค.ศ. 1967 โวฟกงั และเฟอร์รากูติอธิบายว่า “ความรุนแรง” 
คือ วฒันธรรมท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อน ามาใชใ้นการปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์ดา้นลบในชีวิต อนั
เป็นการเรียนรู้ในแต่ละบรรทัดฐานท่ีเกิดข้ึนท่ีมีส่ิงแวดลอ้มมุ่งใช้ความรุนแรงมากกว่าการใช้
ทางเลือกหรือวิธีการอ่ืน ความคิดดงักล่าวมาจากผลการวิจยัท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างอยา่งยิง่ระหว่างการฆาตกรรมท่ีกระท าโดยกลุ่มคนเช้ือชาติต่างกนั โวฟกงัและเฟอร์รา
กูติกล่าวอย่างชัดเจนว่า  ความคิดของเขาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “บรรทัดฐานวัฒนธรรมย่อย” 
(Subcultural norms) ไม่มีวฒันธรรมย่อยอย่างใดท่ีแตกต่างอย่างส้ินเชิงกบัปัญหาความขัดแยง้
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ซ่ึงทุกความขดัแยง้นั้นมกัจะมีวฒันธรรมยอ่ยเป็นส่วนหน่ึง  
 วฒันธรรมหลกั (Culture) จะแสดงให้เห็นถึงบรรทดัฐานและค่านิยมท่ีเด่นชดั  เพื่อจะ
บ่งช้ีวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสงัคม ซ่ึงวฒันธรรมนั้นจะตอ้งมีความเด่นชดัและแตกต่างจากวฒันธรรม
อ่ืน เช่น วฒันธรรมการปกครองระบอบคอมมิวนิสตซ่ึ์งจะมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัวฒันธรรม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบบทุนนิยม ส่ิงท่ีโวฟกงัและเฟอร์รากูติเสนอจะเป็นเร่ือง
วฒันธรรมยอ่ย(subculture)มากกว่าวฒันธรรมหลกั(Culture) โดยเนน้ว่าวฒันธรรมยอ่ย (subculture) 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และถ่ายทอดการประกอบอาชญากรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง 
 ส่วนทฤษฎีวฒันธรรมยอ่ยเก่ียวกบัการกระท าความผิดของ อลัเบิร์ต เค โคเฮน (Albert 
K. Cohen) ซ่ึงเป็นนกัวิชาการท่ีโดดเด่นมากในเร่ืองการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน โดยเขา
สนใจศึกษาเร่ืองเด็กท่ีกระท าผดิ (Delinquent Boys) และความผดิของเด็ก โดยการเสนอแบบจ าลอง
ท่ีอธิบายว่า วฒันธรรมแห่งการกระท าผิดทางอาญาก็เหมือนกบัวฒันธรรมย่อยท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาพิเศษเฉพาะดา้นท่ีประชาชนก าลงัเผชิญอยู่ โคเฮนยนืยนัหนกัแน่นว่าตอ้งแกไ้ข
ประเด็นเร่ือง “วฒันธรรมยอ่ยของการกระท าผิด” (The delinquent subculture) โดยอธิบายว่าการท่ี
จะจัดการแก้ปัญหาวฒันธรรมย่อยของการกระท าความผิดน้ี จะต้องจัดหาหลกัเกณฑ์ส าหรับ
สถานภาพท่ีได้รับการเคารพนับถือให้เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถึงเกณฑ์น้ีได  ้ ซ่ึงวฒันธรรม
อาชญากรสามารถถ่ายทอดไปยงัเด็กรุ่นต่อไปท่ีอยู่ในถ่ินพ านักของพวกเขา แต่ส าหรับโคเฮนแลว้
กลบัเห็นว่า เด็กและเยาวชนผูซ่ึ้งไม่พอใจต่อสถานภาพของตนอนัเป็นสภาวะท่ีขาดแคลนในตนเอง
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จะกระตุ้นการกระท าผิดอยู่แลว้และจะถูกดึงดูดโดยส่ิงล่อใจจากกลุ่มแก๊งซ่ึงสามารถหยิบยื่น
มิตรภาพ ความต่ืนเตน้ และการปกป้องเด็กเหล่าน้ีได ้
 ทฤษฎีการตีตรา โดยแฟรงค ์แทนเนนบาม (Frank Tannenbaum) เป็นคนแรกท่ีริเร่ิมใช้
ค  าว่า “การระบายสีให้แก่ความชั่วร้าย” (Dramatization of evil) เพื่อใชใ้นการอธิบายพฤติกรรม
อาชญากรรมและพฤติกรรมเบ่ียงเบน ซ่ึงประโยคน้ีมีความหมายตรงกบั “ทฤษฎีการตีตรา” (Label 
Theory) แกนของทฤษฎีน้ีอยูท่ี่ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตีตรา โดยช้ีว่าทางออกของปัญหา
การตีตราคือ เราจะตอ้งปฏิเสธการระบายสีให้แก่ความชัว่เหมือนท่ีเคยท ามา ซ่ึงกระบวนการ
ยติุธรรมจะตอ้งใชค้วามพยายามรณรงค์เร่ืองการเลิกระบายสีให้แก่ความชัว่ การใชโ้ปรแกรมการ
ปรับเปล่ียนแบบต่างๆ แทนเนนบาม มีความคิดว่า แมอ้าชญากรรมจะเป็นส่ิงท่ีชัว่ร้าย แต่หากสังคม
ผลกัดนัให้อาชญากรถลาลึกลงไปอีก  จะกลายเป็นภยัต่อส่วนร่วมมากข้ึน จนไม่อาจจะยอมให้
ผูก้ระท าผดิกลบัตวัเป็นคนดีได ้
 โฮเวิร์ด เบคเคอร์  (Howard Saul Becker) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ผูมี้ส่วนก่อตั้ง 
“ทฤษฎีการตีตรา” ในปี ค.ศ 1963 เบคเคอร์เห็นว่าบุคคลทุกคนในสังคมไม่ว่าในเวลาใดก็อาจถูกตี
ตราว่าเป็นผูเ้บ่ียงเบนได ้โดยกลุ่มทางสงัคมเป็นตวัการส าคญัในการสร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบน การ
สร้างกฎเกณฑ์ (Rule) ข้ึนมาเป็นผลท าให้ผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นั้ นต้องกลายเป็นผูมี้พฤติกรรม
เบ่ียงเบน  
 เชอร์ (Shure 1971) แบ่งระดบัการตีตราออกเป็น 3 ระดบั คือ 
  1) ระดบักลุ่มผูส้ร้างกฎหมาย  
  2)  ระดบักระบวนการยติุธรรม 
  3)  ระดบัตวับุคคล  
 เชอร์ เน้นว่า การตีตราระดับตัวบุคคลส าคัญท่ีสุดและยงัอธิบายถึงกระบวนการตอบสนอง 
ต่อการตีตราโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1)  ประเภทฝังไวใ้นความคิด (stereotyping)  
  2)  ประเภทการตีความยอ้นหลงั (retrospective interpretation)  
  3)  ประเภทการเจรจาต่อรอง (negotiation)  
 ในเร่ืองของการตีตราน้ี เป็นเร่ืองท่ีบุคคลในสงัคมก าหนดความหมายใหแ้ก่ผูอ่ื้นว่าเป็นผู ้
มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือมีพฤติกรรมเป็นอาชญากร ซ่ึงเป็นการก าหนดความหมายโดยอาศยัวิธีการ
ส่ือสารเพื่อใหผู้อ่ื้นและสงัคมรับรู้ความหมาย51 นั้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัเร่ืองอาชญากรรมซ่ึงเป็น
                                                

51 วอลเตอร์ ลิปมนัน์ (Walter Lippmann) ปัญญาชนอเมริกนัผูมี้ช่ือเสียง ไดต้ั้งขอ้สังเกตเกี่ยวกบัการ
ตีความหมายต่อส่ิงต่างๆ ของคนเราจากการที่ไดรั้บรู้เร่ืองราว  เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆ ไวอ้ย่างน่าสนใจว่า “...
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เร่ืองท่ีรับรู้มาจากบุคคลทัว่ไปหรือจากส่ือมวลชนและมองอาชญากรรมจากความรู้สึกภายในของ
ตนเอง ส่วนการตีความยอ้นหลงัเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการสร้างเร่ืองราวอตัตะชีวประวติัของผูม้ี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนข้ึนมาใหม่52  
 แชลก ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีการตีตราไวซ่ึ้งประกอบไปดว้ยหลกัการ 9 ประการ คือ 
  1) พฤติกรรมอาชญากรไม่มีความชัว่ร้ายอยูภ่ายใน  
  2) นิยามของพฤติกรรมอาชญากรถูกก าหนดโดยผลประโยชน์ของผูม้ีอ  านาจใน
สงัคม  
  3) บุคคลกลายเป็นอาชญากรเพราะกระบวนการตีตรา  
  4) กระบวนการยติุธรรมจดักลุ่มอาชญากรและกลุ่มท่ีไม่ใช่อาชญากรแตกต่างจาก
ขอ้มลูในโลกความจริง  
  5) ผูป้ระกอบอาชญากรรมซ่ึงถูกจับกุมมีเพียงจ านวนน้อย  ส่วนผูท่ี้ประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงไม่ถกูจบักุมมีจ  านวนมาก และมกักระท าผดิมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าพวกแรก  
  6) การท่ีบุคคลจะถกูจบักุมหรือไม่ข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะของบุคคลนั้นไม่ใช่ฐาน
ความผดิ  
  7) ความรุนแรงในการลงทณัฑข้ึ์นอยูก่บับุคลิกลกัษณะของบุคคลเช่นกนั  
  8) การวินิจฉยัสัง่การของกระบวนการยติุธรรมข้ึนอยูก่บัแบบแผนท่ีฝังในความคิด 
(Stereotype) ของบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัการกระท าความผดิ  
  9) เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลถกูตราหนา้จากสงัคมว่าเป็นผูเ้บ่ียงเบนบุคคลนั้นจะตกอยูใ่น
ภาวะท่ีไม่สามารถกอบกูภ้าพพจน์ของตนในฐานะพลเมืองดีกลบัคืนมา53 
  

                                                                                                                                       

บุคคลมกัไดย้นิไดท้ราบเกี่ยวกบัส่ิงต่างๆ ในโลกจากบุคคลอื่นก่อนท่ีจะไดพ้บเห็นดว้ยตนเองหรือบางคร้ังตลอด
ชีวิตก็ไม่เคยไดพ้บเห็นส่ิงนั้นๆ ดว้ยตนเองเลย ดงันั้น บุคคลท่ียิ่งห่างเหินจากส่ิงใดก็จะยิ่งใชค้วามคิดท่ีฝังอยู่
ภายในเพื่อท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีตนไม่ไดพ้บเห็นดว้ยตนเอง...” 

52  เชอร์ เห็นว่า ชีวิตของบุคคลแต่ละคนย่อมประสบเหตุการณ์และเคยประกอบพฤติกรรมบางอย่าง 
ที่สังคมไม่ยอมรับ หรือไม่เป็นไปตามครรลองของสังคมมากพอเพียงท่ีจะท าให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนมาตลอดชีวิต เชอร์พยายามที่จะให้มนุษยมี์บทบาทเป็นผูก้ระท าทางสังคม  มากกว่าเป็นผูถู้กกระท าทาง
สังคม ในทศันะของเชอร์เห็นว่ามนุษยเ์ป็นผูก้ระท าทางสังคมมากกว่า  โดยใชว้ิธีการตอบโตก้ารที่สังคมมุ่งตีตรา
ตนเองโดยใชว้ิธีการ  2 วิธีคือ วิธีการเจรจาเพื่อลดความผิด (bargaining) และวิธีการปฏิเสธความเบี่ยงเบน  
(deviant disavowal)  

53 ณัฐฐ์วฒัน์  สุทธิโยธิน.  (2553).  ทฤษฎีอาชญาวิทยา.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2555. น. 55-60.  
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การกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์และ
ทางดา้นจิตวิทยาแลว้มีสาเหตุใหญ่ (Delinquency Cause)54 แยกออกเป็น 3 ประการดงัน้ี  
  1. Biological Theories 
  2. Psychological Theories 
  3. Socialogical Theories  
 เมื่อพิจารณาทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมของผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชนแลว้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สาเหตุใหญ่ คือ 
 1. สาเหตุการกระท าความผดิจากตวัเด็กและเยาวชนเอง เป็นแนวคิดขอ พอล ฮอร์ตนั 
ซ่ึงกล่าวไดว้่า สาเหตุการกระท าความผดิมาจากตวัเด็กและเยาวชนยอ่มเป็นผลจากร่างกายและจิตใจ
ของเด็กและเยาวชนคนนั้นเอง  กล่าวคือร่างกายอาจมีความบกพร่องพิการ เช่น ขา แขน มือ สายตา 
รวมทั้งหลงั หรืออวยัวะส่วนอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงสมองและสติปัญญา ส่วนสาเหตุการกระท าความผดิ
ท่ีมาจากสภาพจิตใจซ่ึงพิจารณาเป็นรายละเอียดทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือเฉพาะด้าน
ปัจเจกชนของแต่ละคนแต่ไม่รวมถึงความเช่ือและค่านิยม (Value) ของสงัคมในความเป็นปัจเจกชน 
(Individualization)55ของแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัเสมอ แมจ้ะเป็นลกูฝาแฝดท่ีเกิดมาพร้อมๆ
กนัก็จะไม่เหมือนกนัในทางความคิด ความชอบ ความเห็น ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะสาเหตุการกระท า
ความผดิท่ีมาจากตวัเด็กและเยาวชนแต่เพียงอยา่งเดียว โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ  
  1.1 ทฤษฎีการมองตัวเองไม่มีคุณค่า  (Negative-Self Concept)56 การท่ีเด็กและ
เยาวชนมีความคิดความรู้สึกว่าตวัเองไม่มีคุณค่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้พวกเขาคิดเช่นน้ีก็เพราะไม่มี
ใครรักเขา บุคคลท่ีไม่มีคนรักจะรู้สึกว่าโลกน้ีโหดร้าย ไม่ยติุธรรม ไม่มีใครเป็นมิตรดว้ยเขา จึงเร่ิม
มองคนในแง่ร้ายไม่อยากใหใ้ครมีความสุขอนัเกิดจากความคิดเคียดแค้นชิงชงัไม่ตอ้งการผกูไมตรี
กบัใคร (hostility) เกิดความอาฆาตแคน้ คนท่ีเกิดความรู้สึกไร้คุณค่าข้ึนมาย่อมแสดงให้เห็นว่า
ผูใ้หญ่ เพื่อน หรือบุคคลรอบขา้งไม่ใหค้วามสนใจ ไม่ใหค้วามส าคญั ดงันั้นเด็กและเยาวชนบางคน
จึงไม่ให้ความส าคญักับตวัเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คิดว่าตนเป็นคนท่ีสังคมไม่ตอ้งการ ไม่มี
ประโยชน์กบัผูใ้ด เวลาท่ีจะท าอะไรประพฤติอย่างไรจึงไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลงัจึงท าให้เกิดโอกาส
ในการกระท าความผดิสูงข้ึน พวกเขามกัจะไม่ค านึงถึงผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึน แมว้่าจะเป็น
ความผดิเพราะเป็นการกระท าโดยไม่คิดพิจารณาถึงคุณค่าของตวัเองว่าจะมีผลอย่างไรหรือต่อใคร
บา้ง เด็กและเยาวชนไม่นอ้ยคิดว่าแมจ้ะกระท าความผิดไปก็ไม่มีใครเสียใจกบัการกระท านั้น ไม่มี

                                                
54 Horton, P. B., & Leslie, G. R.  (1965).  The Sociology of Social Problems.  p. 153. 
55 นวลจนัทร์ ทศันชยักุล.  (2533).  อาชญาวิทยาคลินิก.  น. 49. 
56 Roger, C.R.  (1961).  On Becoming A Peson,Boston.  : Houghton Miffin.  p. 200. 
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อะไรจะเสียอีกแลว้และรู้สึกว่าอยูต่วัคนเดียวในสงัคมจึงมีความคิดต่อตา้นสงัคม พวกเขากลา้กระท า
ผดิโดยไม่แคร์ว่าใครจะเดือดร้อนกบัการกระท าของเขาและยงัเป็นการแกแ้คน้สงัคมท่ีไม่สนใจพวก
เขาดว้ย 
 การท่ีเด็กและเยาวชนไม่ได้รับความรัก ความสนใจ จากบิดามารดาหรือคนรอบขา้ง 
ครอบครัวและสังคม โดยพยายามเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ตัวเองมีความส าคญั พวกเขาจะ
พยายามหาวิธีการซ่ึงบางทีอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมโดยท่ีเขาก็ไม่สนใจ เพราะการท่ี
พวกเขาถูกละเลย ทอดท้ิง ท าให้เขาไม่คิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และคิดว่าไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าอะไรตามบรรทดัฐานท่ีสงัคมก าหนดมองตวัเองว่าเป็นคนเลวของสังคมท าให้เขา
ไม่คิดจะแคร์หรือไม่สนใจความรู้สึกของใครอีกต่อไปอนัอาจท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีตนอยากท าเพ่ือ
เป็นการประชดชีวิตตวัเองและประชดสังคม เช่น การท่ีเด็กไปขโมยของ ถา้เขาสามารถขโมยได้
ส าเร็จจะท าใหเ้กิดความรู้สึกว่าเขามีความสามารถท าได ้เกิดความภูมิใจในความสามารถขโมยของ
ตนเอง ความรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าก็จะลดน้อยลงไป ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการกระท าผิดเป็นวิธี
ทดสอบความสามารถของเขาทางหน่ึงโดยไม่ค านึงว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นส่ิงผิดหรือไม่ ใครจะ
ไดรั้บผลเสียหายอยา่งไร 
 เด็กท่ีเกิดมาไม่มีพ่อแม่และไม่เป็นท่ีตอ้งการของพ่อหรือแม่ เมื่อเกิดมาในบรรยากาศท่ี
พ่อและแม่ไม่เอาใจใส่ การใชอ้ารมณ์มากเกินไปและบางคร้ังมีการใชค้  าพูดรุนแรงโดยไม่มีการให้
ก  าลงัใจเลย เด็กในกลุ่มน้ีจะเติบโตข้ึนมาอยา่งแหง้แลง้ บางคนจึงคิดหนีออกจากบา้นจนกลายเป็น
เด็กเร่ร่อนเท่ียวสนุกไปเร่ือยๆหลบันอนไม่แน่นอน เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีจึงเส่ียงต่อการกระท าผิด
ไดง่้าย เพราะขาดท่ีพกัพิง ขาดการแนะน าอบรมสั่งสอนและขาดแมก้ระทัง่ส่ิงท่ีตอ้งการอนัจ าเป็น
ในชีวิต บางคนเกิดมาในระยะแรกเร่ิมของชีวิต (วยัเด็ก) พ่อและแม่ก็ไม่สามารถหาส่ิงจ  าเป็นมาให้
เขาไดเ้ลยเขามองว่าพวกเขาไม่ไดรั้บความเป็นธรรมไม่มีความยติุธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
บางคนจึงมีความรู้สึกเคืองแคน้เกิดความคบัขอ้งใจ เก็บกด ในท่ีสุดจึงหาทางออกดว้ยการใชก้ลไก
การป้องกนัตวัเอง ขดัค  าสัง่ ไมต่ั้งใจเรียน หนีเท่ียว และคบเพื่อนท่ีไม่ดี โยนความผิดไปให้คนอ่ืน 
เด็กและเยาวชนบางกลุ่มประชดชีวิตดว้ยการกระท าผิดในท่ีสุดเพื่อเรียกร้องความรักจากพ่อแม่ผูท่ี้
ไม่ใยดีเขา ไม่สนใจเขา เมื่อเด็กและเยาวชนถกูจบัและเรียกผูป้กครองมาพบมารับรู้ตามวิธีการของ
กฎหมาย ซ่ึงบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 253457 เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีอาจคิดว่าขณะน้ีชีวิตของพวกเขามี
ความหมายอีกคร้ังหน่ึง เขาท าผดิแลว้ครอบครัวและสังคมกลบัมาเหลียวแลเขาและจะตอ้งร่วมกนั
                                                

57 ปัจจุบนัแกไ้ขมาเป็นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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แกไ้ขให้พวกเขากลบัมามีคุณค่าอีกคร้ังหน่ึง สรุปว่าความรู้สึกโกรธแคน้ท าให้พวกเขาเกิดความ 
รู้สึกเก็บกดจนผลกัดนัใหพ้วกเขากระท าความผดิ 
 จากทฤษฎีท่ีไดศ้ึกษาไปแลว้ขา้งตน้พอจะสรุปปัจจยัท่ีเป็นเหตุแห่งการกระท าความผิด
ดว้ยตวัของเด็กและเยาวชนนั้นเองคือ 
   1. การกระท าผดิโดยเป็นผูย้อมตาม เด็กและเยาวชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีขาดความ
รัก ความอบอุ่น ขาดส่ิงจ าเป็นของชีวิตไม่มีคนเอาใจใส่ คนกลุ่มน้ีจึงหนัไปหาบุคคลอ่ืนเพ่ือจะไดย้ดึ 
พ่ึงพา และเป็นการชดเชยส่ิงท่ีเสียไปอนัถือว่าเป็นการใช้กลไกในการป้องกันตวัเอง (Defense 
Machanism) ชนิด Compensation ซ่ึงอธิบายไดว้่าเมื่อเด็กและเยาวชนไม่ไดรั้บความรัก การยอมรับ
ว่าเขามีความหมายและมีคุณค่าในท่ีสุด เขาเหล่านั้นก็จะหาทางออกแบบไม่เหมาะสมโดยการพ่ึงคน
อ่ืนเพ่ือเรียกร้องความรักจากคนอ่ืนและยดึหลกัเป็นเพ่ือน  เป็นท่ีพกัพิง การกระท าผิดในรูปแบบน้ี
อาจเป็นไดว้่าพวกเขาหนัไปหาเพื่อนรุ่นเดียวกนักบัเขาซ่ึงจะท าใหเ้กิดการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม แก๊งค ์
(gang) ซ่ึงมีพฤติกรรมยอมอ่อนตามกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะตอ้งการเขา้กลุ่ม ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อนท่ีตนหวงัพึ่งพิงเพื่อจะไดรั้บความรักจากกลุ่มท่ีตนขาดกลบัมาชดเชยหรือทดแทน ดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้58 
   2. การกระท าความผดิโดยตวัเองเป็นตวัการ เม่ือเยาวชนกลุ่มน้ีรู้สึกว่าตนเอง
ดอ้ยคุณค่า  คือ ไม่เก่ง ไม่รวยและไม่มีความรัก เขาก็จะหาวิธีท าให้ตวัเองมีความส าคัญ (I am 
Important) อนัเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กบัตวัเองแต่เป็นวิธีการท่ีมีลกัษณะของการกระท าความผิด 
ยกตวัอยา่งเช่น ท าตวัเป็นหวัโจกอนัธพาลยกพวกไปทะเลาะวิวาทเพื่อใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มนบัหนา้ถือ
ตายอมรับเป็น “ลูกพี่” หรือ “หัวหน้าแก๊งค์” เพ่ือท่ีจะเพ่ิมคุณค่าให้ตัวเองมีความส าคัญและมี
ความหมายอยา่งนอ้ยการกระท าความผดิของเขาก็ยงัมีคุณค่าในสายตาของผูร่้วมกระท าผดิดว้ยกนั 
  1.2 การกระท าความผิดดว้ยเหตุผลจากความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา  
เด็กและเยาวชนอาจมีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอวยัวะร่างกายมีความบกพร่องพิการ
                                                

58 ตวัอยา่งกรณีที่เดก็และเยาวชนกระท าความผิดโดยเป็นผูย้อมตามกล่าวคือ เม่ือมีการรวมกนัเป็นแก๊งค์
แลว้กจ็ะร่วมกนักระท าความผิดไดง่้าย เพราะพวกเขาขาดความย ั้งคิดมีความคิดชัว่แล่น ไม่ค  านึงถึงผลจากการ
กระท า  เช่น มีการรวมตวักนัวิ่งราวทรัพย ์การกระท าผิดเช่นน้ีมีการตั้งกลุ่มด าเนินการ  วิธีปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งแบ่ง
งานกนัท า  เช่น การกรีดกระเป๋าผูท่ี้ไปซ้ือของท่ีศูนยก์ารต่างๆ กระบวนการเหล่าน้ีร่วมกนัท าหลายคน หรือ การ
ร่วมกนัขโมยของตามบา้นท่ีท ากนัเป็นแก๊งค์ แบ่งหน้าท่ีมีการใชม้อบหมายให้ท  าเป็นขั้นตอนโดยการวางแผน 
และทุกคนร่วมกนัดว้ยความยนิดีสมคัรใจดว้ยความเห็นชอบของกลุ่ม ปัจจุบนัการกระท าความผิดคดีการจ าหน่าย
ยาเสพติดมีจ านวนมากข้ึนเป็นล าดบั ท่ีส าคญัเดก็และเยาวชนท าผิดในการจ าหน่าย ไม่เฉพาะการเสพเท่านั้น คดี
เช่นน้ีเป็นความยุง่ยากแก่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เพราะเด็กและเยาวชนยงัเป็นกลุ่มท่ีอยู่ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย
แตกต่างจากผูใ้หญ่ ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขอายเุป็นเกณฑ ์
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ในส่วนใดส่วนหน่ึง ท าใหก้ารด ารงชีวิตประสบปัญหา การใชชี้วิตประจ าวนัเป็นไปดว้ยความยาก 
ล  าบาก  บางคร้ังครอบครัวไม่สามารถดูแลช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายดงัปกติได ้ 
เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีจึงหาทางด้ินรนเพ่ือความอยูร่อดดว้ยการกระท าความผดิซ่ึงส่วนมากก็จะเป็น
การกระท าผดิต่อทรัพย ์(เอาเงินหรือส่ิงของท่ีไดจ้ากการกระท าความผดิมาเล้ียงชีพ) 
 ความบกพร่องทางสติปัญญา แยกเป็น 2 ดา้น 
 1. ความบกพร่องทางสติปัญญาดว้ยโรคปัญญาอ่อนหรือโรคทางสมอง59 
    1.1 โรคปัญญาอ่อน ผูป่้วยกระท าความผิดดว้ยเหตุจูงใจในกรณีต่างๆ ซ่ึงเป็นการ
กระท าท่ีไม่สมเหตุผล เช่น จูงใจท าให้เกิดความเสียหาย กรณีปัญญาอ่อนท่ีมี  IQ 20 – 50 จะท าผิด
เพราะถูกชกัจูงง่าย ขาดความรู้สึกผิด บางรายชอบลกัขโมย ลอบวางเพลิงและกระท าผิดทางเพศ  
โดยการท ากบัเด็กหรือคนชราเพราะไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้
  1.2 โรคทางสมอง เป็นอาการป่วยตามพยาธิสภาพของโรค เช่น การมีเน้ืองอกใน
สมองท าใหค้วามจ าเส่ือม หรือการเป็นโรคลมชกั บางคนมีอาการแสดงออกทางอารมณ์คือ อารมณ์
ผดิปกติแปรปรวนง่ายหรือบางคนจะแสดงอาการกา้วร้าวรุนแรงเป็นพกัๆซ่ึงท าใหก้ระท าผดิไดง่้าย 
 2. โรคจิตเภท60 หมายถึง คนท่ีมีอาการทางจิตใจชนิดรุนแรงมีอาการแตกแยกมีลกัษณะ
ผิดปกติทางพฤติกรรม การตดัสินใจ การรับรู้ และท่ีส าคญัผูป่้วยไม่อยู่ในความเป็นจริง หรือไม่
ยอมรับ ไม่เขา้ใจความจริงในขณะนั้นจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด และส่งผลท าให้การ
ตีความผดิไปจากความเป็นจริง บางคร้ังก็เกิดอาการหลงผดิและประสาทหลอนข้ึนได ้
 โรคจิตมิได้เกิดจากพนัธุกรรม จิตแพทยท์ั้ งหลายต่างก็เช่ือว่าส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศ  
ภาวะสงัคมรอบขา้งของแต่ละคนมีอิทธิพลท าใหจิ้ตใจผดิปกติได ้ทั้งน้ีเป็นการสัง่สมก่อตวัและมีผล
ทางจิตใจทีละน้อยๆ สถิติท่ีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดเพราะจิตบกพร่อง โรคจิต และจิต 
ฟ่ันเฟือนตามท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 บญัญติัไว ้แมจ้ะมีจ  านวนน้อยก็ตาม เหตุผลการท่ี
พวกเขากระท าความผดิดว้ยการเป็นโรคจิตเภทก็เป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงจากตวัเขาเอง 
    1.3 ทศันคติของตวัเด็กและเยาวชน ทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นต ่าคือ ค่านิยมของกลุ่ม
คนกระท าความผดิหรือเขา้ใจกนัว่าคนกระท าความผดิเป็นชนชั้นล่าง เป็นท่ียอมรับกนัในสังคมว่า
คนกระท าความผดิส่วนมากมีสถานภาพทางสงัคมต ่า กล่าวคือ มีการศึกษาต ่า รายไดต้  ่า ทฤษฎีน้ีได้
ใหค้วามส าคญัของทศันคติและค่านิยม (attitude-value)61 โดยไดอ้ธิบายถึงสาเหตุของการกระท า
ความผดิ ซ่ึงมุ่งมาท่ีคนชั้นล่าง เขาคิดว่าชนชั้นล่างน้ีจะมีวฒันธรรมของตวัเองซ่ึงตวัเขาและพรรค

                                                
59 สมภพ  เรืองตระกูล.  (2535).  จิตเวชศาสตร์.  น. 121. 
60 Kimble, G. A.  (1980).  Principles of General Psychology.  p. 423. 
61 Miller, W. B.  (1975).  Criminal Behavior System.  p. 236-240. 
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พวกร่วมกนัสร้างวฒันธรรมย่อยข้ึนมา (Sub-Culture) วฒันธรรมย่อยน้ีจะเป็นความคิด ความเช่ือ  
ความนิยมเฉพาะกลุ่มซ่ึงมีความแตกต่างจากวฒันธรรมหลกัของสงัคมโดยส่วนรวม กล่าวคือ ชนชั้น
ล่างอาจตั้งกฎระเบียบในกลุ่มของตน เช่น การเขา้ร่วมกลุ่มต้องมีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น  
การสักตามร่างกาย การสาบานตน หรือทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ค่านิยมของเด็กและเยาวชน 
ท่ีกระท าความผิด เยาวชนกลุ่มน้ีอาจมีค่านิยม เช่น ชอบออกเท่ียวเร่ร่อนในเวลากลางคืน ไป
ศนูยก์ารคา้เป็นประจ า ชอบหนีโรงเรียน การนัง่ราวสะพานสามแยก ส่ีแยก หรือชุมนุมท่ีร้านกาแฟ
ปากซอย กิจกรรมและวิถีชีวิต (way of life) จะเป็นท่ียอมรับในกลุ่ม   
 ค่านิยมของเยาวชนชั้นล่างท่ีกระท าความผดิตามแนวคิดของวอลเตอร์ มิลเลอร์ คือ 
  1. การชอบหาเร่ือง (Trouble) เยาวชนท่ีกระท าความผิดจะมีบุคลิกภาพพ้ืนฐาน คือ
ความกา้วร้าว (aggressive) ในขณะเดียวกนัก็ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกา โดยเขาเหล่านั้น
คิดว่าในบางสถานการณ์การละเมิดกฎหมายจะเป็นการทา้ทายอนัน ามาซ่ึงช่ือเสียงเพื่อให้ประชาชน
ได้รู้จักเป็นจ านวนมาก การก่อความวุ่นวายเป็นความสนุกไม่ได้ค  านึงถึงผลท่ีตามมา บางคร้ัง
เยาวชนกลุ่มน้ีจะชอบวางอ  านาจและเบียดเบียนคนอ่ืนอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพตามแนวคิดของ
แอดเลอร์ (Alfred Adler) ท่ีสรุปว่าเยาวชนกลุ่มน้ีจะมีบุคลิกภาพแบบชอบใชอ้  านาจ กา้วร้าวต่อคน
อ่ืน ไม่ค  านึงถึงสวสัดิภาพของผูใ้ด ถา้จะพิจารณาดูถึงบุคลิกภาพโดยรวมแลว้จะพบว่าเด็กและ
เยาวชนกลุ่มน้ีจะชอบข่มคนอ่ืน ท าเสียงดงั วางท่า อวดเบ่ง ลกัษณะเช่นน้ีจะไม่ใชค้วามคิดสุขุม และ
จะมีนิสัยก่อความร าคาญ สร้างความเดือดร้อน ซ่ึงมีแนวโน้มในการกระท าผิดไดง่้าย โดยความ
กา้วร้าวเป็นสัญชาตญาณอย่างหน่ึงของคน แต่คนท่ีใชไ้ปในทางลบหรือในโอกาสท่ีผิดๆ หรือใช้
ความก้าวร้าวของตนไปในทางไม่ชอบคือ มักจะใช้ความก้าวร้าวกระท าความผิดรังแกหรือเบียดเบียน 
คนอ่ืนอยูเ่สมอ 
  2. ความแกร่ง (Toughness) ดังได้กล่าวแล้วว่าเยาวชนท่ีกระท าความผิดมักมี
บุคลิกภาพแบบกา้วร้าวซ่ึงมกัชอบแสดงออกดว้ยความกลา้ ความแข็งแกร่ง อดทน หรือบางคนจะ
ด่ืมเหลา้สูบบุหร่ี คนกลุ่มน้ีจะคิดว่าความแข็งแกร่งจะแสดงดว้ยค าพูดหยาบๆแบบลูกผูช้าย การพูด
เสียงดงั  การวางท่าทางเขม้แข็งแบบนกัเลงโต และชอบใชค้วามรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
  3. ความฉลาด (Smartness) ความฉลาด คิดเก่ง วางแผนเก่ง เรียนรู้เก่งจะปรากฏได้
ทั้งในทางบวกและลบ เยาวชนท่ีกระท าความผิดจะแสดงความฉลาดไปในทางลบ เช่น การคิด
หาทางลกัขโมยทรัพยส่ิ์งของของคนอ่ืน การวางแผนโดยใชส้ติปัญญากระท าความผิดในลกัษณะ
ต่างๆ  เช่น การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย การลกัทรัพย์ และแมก้ระทัง่การท าความผิดทางเพศ 
การวางแผน การปกปิดความผดิ รวมทั้งการหลอกล่อเหยือ่ท่ีเป็นเด็กผูห้ญิงและคนชรา ความมีเล่ห์
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เหล่ียมอาจไดจ้ากการเรียนรู้ หรือจากเพ่ือนกลุ่มท่ีใกลชิ้ดรวมทั้งส่ือต่างๆ ภาพยนตร์และโทรทศัน์  
ซ่ึงเมื่อไดเ้ห็นไดฟั้งก็จะจดจ าและน ามาใช ้
  4. ความต่ืนเตน้ (Excitement) ดว้ยธรรมชาติของวยัรุ่น เยาวชนท่ีกระท าความผิด
ลว้นมีความคึกคะนอง ชอบสนุกสนานไปกบัเพื่อน นอกจากความคึกคะนองแลว้ยงัตอ้งการมี
อารมณ์ต่ืนเตน้ และความรู้สึกท่ีแปลกหลากหลายอยูเ่สมอ ค่านิยมน้ีคิดว่าความสนุกต่ืนเตน้ท าให้มี
ชีวิตชีวา  เช่น การเล่นพนันในกีฬาต่างๆ ท่ีนิยมมากคือกีฬาฟุตบอล มวย แข่งรถ การเล่นไพ่ เล่น
พนนัมา้ โดยเยาวชนเหล่าน้ีมีวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีจะหันมาหาการพนันในเร่ืองต่างๆ อยู่เสมอ ถา้จะ
พิจารณาดูถึงเยาวชนท่ีไม่ไดก้ระท าผิดอีกกลุ่มหน่ึงพวกน้ีจะมีความคิดในการใช้ไปในทางสร้าง
เสริมอารมณ์คึกคะนองท่ีจะตอ้งไปเส่ียงกบัการพนนัในรูปแบบต่างๆ ก็มกัจะหลีกเล่ียงไม่ให้ไปใช้
เวลาหมกมุ่นกบัความต่ืนเตน้ท่ีไร้สาระ 
  5. ความเช่ือในโชคชะตา (Fate) เยาวชนท่ีกระท าความผดิซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทาง
บา้นไม่ดีและบางคนเรียนไม่ไดดี้ดว้ยตามแนวคิดของวอลเตอร์ มิลเลอร์ จดัเป็นเยาวชนชั้นล่างดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้ เยาวชนกลุ่มน้ีมกัรู้สึกว่าวิถีชะตากรรมไดถู้กก  าหนดไวแ้ลว้พวกเขาจึงไม่สามารถ
ไปเปล่ียนแปลงได ้และพวกเขาก็ไม่สามารถก าหนดความเป็นไปในชีวิตของตนไดเ้อง ดว้ยเหตุน้ี
พวกเขาจึงไม่คิดกระตือรือร้นท าอะไรใหดี้ข้ึนดว้ยตวัเอง ไม่มีความอดทนเพียรพยายามปล่อยให้วิถี
ชีวิตเป็นไปเองตามโชคชะตาท่ีก  าหนดใหเ้ป็นไป 
  6. การปกครองตวัเอง (Autonomy) ดว้ยธรรมชาติของวยัรุ่นเยาวชนโดยทัว่ไปจะมี
ความตอ้งการเป็นอิสระมีความเป็นตวัของตวัเองมาก และเมื่อพิจารณาถึงเยาวชนท่ีกระท าผิดจะไม่
พอใจท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของบิดามารดา ครูอาจารย ์และกฎหมายบา้นเมือง 
 การกระท าผดิท่ีเกิดจากทศันคติไม่พอใจพวกเขาจะแสดงออกในการต่อตา้นกฎเกณฑ์
และค าสัง่ไม่ยอมรับการควบคุมจากภายนอก โดยมองเขา้ขา้งตวัเองว่าพวกเขาถูกการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นธรรม ดงันั้นเยาวชนเหล่าน้ีก็จะรวมกลุ่มในบรรดาคนท่ีมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งเดียวกนัรวมเป็น
แก๊งค์ เพ่ือจะต่อสู้ให้พวกเขาได้รับความเป็นธรรมหรือพยายามด้ินรนให้พวกไดข้ึ้นมาเป็นผูน้  า
ปกครองผูอ่ื้น ซ่ึงก็เป็นธรรมชาติของกลุ่มวยัรุ่นทั้งหลายท่ีตอ้งการอิสระอยา่งเต็มท่ี และจะใชค้วาม
เป็นอิสระในทางท่ีผิดๆ โดยเยาวชนบางคนเมื่อไม่พอใจท่ีจะอยู่ภายใตก้ารดูแลควบคุมของบิดา
มารดา หรือเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง เช่น ต ารวจ เคยมีกรณีท่ีเยาวชนไม่พอใจท่ีถกูต ารวจแต่งเคร่ืองแบบ
พดูจาข่มขู่และวางอ านาจจึงใชว้ิธีการตอบโตโ้ดยพวกเขาสามส่ีคนไดรุ้มท าร้ายต ารวจจนบาดเจ็บ
สาหัสและพวกเขาก็คิดว่าการกระท านั้นไดท้ าไปถูกต้องแลว้ ความตอ้งการอิสระของเด็กและ
เยาวชนอาทิ ไปนอนค้างกับเพื่อนหรือหนีออกจากบ้านไปคราวละหลายวัน  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ก ับ
บุคลิกภาพพ้ืนฐานของเยาวชนในแต่ละรายไป 
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 2. สาเหตุการกระท าความผดิมาจากครอบครัวของเด็กและเยาวชน คนทุกคนจะด าเนิน
ชีวิตอยา่งไรยอ่มมาจากการปลกูฝังของครอบครัว เพราะรากฐานชีวิตของแต่ละคนมาจากครอบครัว
ถึงแมส้ังคมมีความแตกต่างก็ยงัอยู่ภายใต้อิทธิพลวฒันธรรมของครอบครัว ไม่ว่าจะมีความสุข  
ความทุกข ์ร่าเริง ประสบความส าเร็จหรือผิดหวงั ย่อมมีเหตุส าคญัมาจากครอบครัวทั้งส้ิน เพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีถ่ายทอดทั้งแบบแผนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการเลียนแบบ 
อบรมสั่งสอน ท่ีปฏิบติัสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งศึกษาความหมายของค าว่า 
“ครอบครัว” โดยมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
 Horbel62 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า “ครอบครัวเป็นกลุ่มคนอนัประกอบดว้ยคู่สมรสและ
บุตรของเขา” 
 Murdock นิยามว่า “ครอบครัว คือ กลุ่มสังคมซ่ึงมีลกัษณะส าคญัอนัประกอบไปดว้ย
การมีท่ีอยู่อาศัยร่วมกัน การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการท าหน้าท่ีผลิตชาติพันธุ์มนุษย ์ 
ครอบครัวตอ้งประกอบดว้ยมนุษยท่ี์เป็นผูใ้หญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงและอยา่งน้อยตอ้งมีคู่หน่ึงท่ี
มีความสมัพนัธท์างเพศต่อกนัโดยการยอมรับของสังคม  และชายหญิงคู่ดงักล่าวจะมีบุตรหน่ึงคน
หรือมากกว่าอยูด่ว้ย  จะเป็นบุตรโดยสายโลหิตหรือเป็นบุตรบุญธรรมก็ได”้ 
 สรุป “ครอบครัว” เป็นสถาบนัท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างคน ไม่ว่าประเทศหรือสังคม
ใดต่างก็ยอมรับว่าครอบครัวเป็นแหล่งท่ีสร้างคน หล่อหลอมคนใหม้ีคุณภาพในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของสังคม คนแต่ละคนจะมีบุคลิกทั้งการกระท า  ความคิด อารมณ์ ภาวะจิตใจ ตลอดจน
ลกัษณะนิสยัอยา่งไรยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากครอบครัวทั้งส้ินรวมไปถึงลกัษณะนิสัยดว้ย ดงันั้น
ครอบครัวจึงมีหนา้ท่ีอนัยิง่ใหญ่ของชีวิตนอกจากนั้นครอบครัวยงัมีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี63   
 1. มีหนา้ท่ีผลิตหรือสร้างสมาชิกใหม่แก่สงัคม (Reproduction or replace of member of 
society) 
 2. ก าหนดสถานภาพของบุคคลใหแ้ก่สมาชิก (status placement) 
 3. การรักษาความมั่นคงทางด้านร่างกายและอารมณ์ (Biological and emotional 
maintainace) 
 4. ใหก้ารอบรมสัง่สอนการเล้ียงดูบุตร (socialization and care of children) 
 5. มีบทบาทในการควบคุมสงัคม (social control) 

                                                
62 ส็อคกี้ , แอล. เอส.  (2537).  แปลโดย  สุคนธ์  พลภทัรพิจารณ์.  การสร้างอเมริกา:สังคมและ

วัฒนธรรมของสหรัฐ.  น. 4. 
63 Renhardt, A. N.  (1977).  Current Practice in Family Centered Community Nursing.  p .83.  
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 การจ าแนกหนา้ท่ีของครอบครัวโดยเอดินา แสดงให้เห็นว่ามีการแยกหน้าท่ีแต่ละดา้น
ตามความตอ้งการรวม 5 ประการ ซ่ึงทุกขอ้มีความส าคญัท่ีครอบครัวตอ้งปฏิบติัและเมื่อปฏิบติัแลว้  
สมาชิกในครอบครัวก็จะมีชีวิตราบร่ืนถา้บรรยากาศในครอบครัวดีทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกนัอย่าง
เป็นสุขได ้
 ในประเทศไทยโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ได้สรุป
ภาระหนา้ท่ีหลกัของครอบครัวไวอ้ยา่งละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. สร้างความผกูพนัทางดา้นจิตใจ  อารมณ์ สงัคม และเศรษฐกิจ ระหว่างคู่สมรส บิดา
มารดา ซ่ึงเป็นแนวคิดของอายแซ็งค์64 ท่ีกล่าวไวว้่าการท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนจะไดรั้บการปลูกฝัง
ศีลธรรม จริยธรรมอยูภ่ายในจิตใจไดน้ั้น เขาเหล่านั้นจะไดรั้บจากบุคคลแวดลอ้มใกลชิ้ด ดงันั้น ผูท่ี้
ใกลชิ้ดมากท่ีสุดก็คือ บิดามารดา การท่ีบิดามารดาค่อยๆ ใส่ความคิดท่ีดีงามอยู่เสมอให้แก่เด็กและ
เยาวชนจนค่อยๆ ซึมซับและรับไปโดยอาจไม่รู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้ ความรู้สึกอนัน้ีเราเรียกว่า  
ซุปเปอร์อีโก ้(Super ego) โดยบิดามารดาจะค่อยๆ ปลูกฝังทีละน้อยๆ จนบางคร้ังอาจเป็นความ
ตั้งใจแต่บางคร้ังอาจเป็นการสัง่สอนโดยใชข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุการณ์จริงในขณะนั้น เช่น ลูกอาจ
เก็บกระเป๋าสตางคเ์พื่อนในหอ้งไดแ้ต่เด็กดีใจท่ีอยู่ๆ  ก็ไดเ้งินมาโดยง่ายเป็นลาภลอยมาและเมื่อกลบั
ถึงบา้นบิดามารดาก็ตอ้งสัง่สอนใหเ้ขาเห็นจริงว่ากรณีเช่นน้ีจะถือเป็นลาภไม่ได ้เพราะเพ่ือนคนนั้น
ท่ีท ากระเป๋าสตางค์หายก็อาจจะนั่งร้องไห้และเม่ือกลับถึงบ้านอาจจะถูกบิดามารดาดุว่าไม่
ระมดัระวงัท่ีส าคญัคือเขาอาจไม่มีเงินซ้ืออาหารหรือขนมรับประทาน การสอนให้นึกถึงศีลธรรม
เป็นบาปท่ีเอาของของคนอ่ืนมา เป็นการสอนในลกัษณะคิดถึงใจเขาใจเรา ซ่ึงในกรณีดงักล่าวควร
สอนใหเ้ด็กน ากระเป๋าสตางคไ์ปคืนใหอ้าจารยเ์พ่ือประกาศในชั้นว่าเป็นของเพ่ือนคนไหน 
 การปลูกฝังจิตใจให้ซึมซบัน้ีจะเป็นกลไกท่ีมาจากองค์ประกอบของความเป็นตวัเอง 
(self-components) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตวัเองได ้ความอดทนอดกลั้น การค่อยๆ  
คิดด้วยเหตุผล ความดีงาม ความมีสติคิดถึงประโยชน์และโทษท่ีจะได้รับ ในท่ีสุดก็จะสามารถ
เอาชนะส่ิงเร้าหรือความชัว่ร้ายทั้งหลาย ความเขม้แข็งของจิตส านึก ความอดทนสูง ความรับผดิชอบ  
ความคิดใฝ่ดี และความคิดมุ่งหวงัท่ีจะมีอนาคตโดยมีจุดหมายปลายทางก็จะท าให้เยาวชนสามารถ
ควบคุมตวัเองไม่ใหก้ระท าความผิด ยกตวัอย่างเช่น การเสพยาบา้เมื่อมีเพื่อนมาชกัชวนโดยพูดจา
โน้มน้าวให้รู้ถึงผลจากการเสพว่ามีความรู้สึกภายในจิตใจอย่างไร เม่ือเยาวชนคนนั้นไดห้ยุดคิด
รวบรวมสติสมัปชญัญะท่ีเขม้แข็งดว้ยความอดทนก็จะสามารถหลีกหนีเหตุการณ์เลวร้ายน้ีได ้
 อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในหรือพูดให้เข้าใจชัดข้ึนก็คือการควบคุมจิตใจของ
ตวัเองนั่นเอง โดยจะตอ้งค่อยๆ สร้างข้ึนและไดรั้บการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ จากบิดารมารดาซ่ึงจะ
                                                

64 Eysenck, H. J.  (1970).  Crime and Personality.  p. 115-120. 
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ค่อยๆ ใหแ้รงเสริมเพ่ิมมากข้ึน ความเขม้แข็งของจิตใจน้ีถือเป็นคุณภาพภายในจิตใจ (inner Psychic 
Quality) ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของบุคคลอย่างหน่ึง นอกจากนั้นการท าบรรยากาศภายในบา้นท่ีใช้
อบรมสั่งสอน เฮอร์ล็อก (Hurlock)65 ไดใ้ห้แนวคิดแก่บิดามารดาว่าควรจะอบรมสั่งสอนลูกดงัน้ี 
คือ66 
 1. ถา้เด็กมาจากบา้นท่ีใหค้วามส าคญัและเห็นถึงคุณค่าของเขา เขาก็จะเรียนรู้ท่ีจะให้
คุณค่าแก่ตวัเองและใชชี้วิตอยา่งมีจุดหมาย 
 2. ถา้เด็กมาจากบ้านท่ีมีแต่ความยุติธรรม เขาก็จะเรียนรู้ในความเท่ียงธรรมรู้จักใช้
ความยติุธรรมกบัผูอ่ื้น 
 3. ถา้เด็กท่ีมาจากบา้นท่ีมีความซ่ือสตัยเ์ขาก็จะเรียนรู้ในความซ่ือสัตยโ์ดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ความซ่ือสตัยต่์อหนา้ท่ีและการงาน 
 ทั้งสามขอ้น้ีจะเป็นการอบรมสั่งสอนให้เกิดผลแก่จิตใจซ่ึงมีความส าคัญมากต่อการ
ควบคุมภายในของคนแต่ละคน บา้น และครอบครัวของเยาวชนต่างก็มีบทบาทส าคญัในการอบรม
สั่งสอน ซ่ึงการท่ีครอบครัวสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบ ก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการอบรมสั่งสอน
ยกตวัอยา่งเช่น บางครอบครัวจะปลกูฝังความมีวินยั (Discipline)67 อนัเป็นบทบาทและหน้าท่ีอย่าง
หน่ึงให้แก่ลูกของตนเพื่อจะน าไปปฏิบติั เช่น การใชเ้งินต่อเดือน ต่อสัปดาห์ หรือรายวนั การใช้
เวลาในการศึกษา อ่านหนงัสือเรียนโดยเฉพาะเวลากลบับา้นหรือการไปค้างบา้นเพื่อนโดยเฉพาะ
เด็กผูช้าย การมีเวลาท ากิจกรรมร่วมส าหรับครอบครัวในการสร้างกฎเกณฑ์ภายในท่ีจะควบคุม
คุณภาพทางจิตใจตามท่ีกล่าวมาแลว้รวมตลอดไปถึงบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเติบโตดว้ย 
 ดงันั้นหน้าท่ีส าคญัของครอบครัวในการอบรมสั่งสอนรูปแบบหน่ึงของการอบรมสั่ง
สอนครอบครัวอาจสร้างวฒันธรรมยอ่ย (sub-culture) โดยบิดามารดาร่วมกนัสร้าง แต่ขอ้ควรค านึง  
คือการอบรมสัง่สอนโดยอยูใ่นกรอบของกฎเกณฑ์นั้นบิดามารดาควรจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกอย่างไร  
เน่ืองจากการปฏิบติัในการรักษากฎเกณฑถ์า้ออกมาในแนวทางไม่ดีก็อาจจะท าให้เด็กและเยาวชน
เบ่ือบา้น หงุดหงิด ไม่ชอบบรรยากาศของครอบครัว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พวกเขาอยากออกจาก
บา้น อยากอยูก่บัเพื่อนท่ีมีความส าคญั โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีจะไม่รักพ่อแม่เพราะเห็นว่าพ่อแม่
ไม่รักพวกเขา 
  
 

                                                
65 Hurlock, E. B.  (1974).  Personality Development.  pp.362-365. 
66 นวลจนัทร์  ทศันชยักุล.  เล่มเดิม  น.  28.  
67 นวลจนัทร์  ทศันชยักุล.  (2540).   อาชญากรรม: การควบคุม:การป้องกัน.  น. 85. 

DPU



48 

  

การอบรมโดยการปฏิบติัต่อลกูท่ีไม่ดีมีรูปแบบดงัน้ี 
 1. การออกกฎเกณฑท่ี์เคร่งครัดเกินไป การควบคุมหรือออกค าสั่ง บงัคบั การกระท า
ดงักล่าวควรมีการยดืหยุน่โดยพิจารณาเป็นเหตุการณ์แต่ละคราวไป ท่ีส าคญัพ่อแม่ควรช้ีแจงให้ลูก
เขา้ใจดว้ยเหตุผล ไม่ใช่ใชอ้ารมณ์ และควรท าให้ลูกเขา้ใจว่าท่ีพ่อแม่ใชก้ฎเกณฑ์เช่นน้ีเน่ืองจาก
ความรักและพยายามดูแลมิใหล้กูมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีไม่ดี 
 2. พ่อแม่ปฏิบติัดว้ยวิธีการรุนแรง ความรุนแรงอาจแสดงออกดว้ยค าพูด ดุด่าหยาบ  
หรือใชค้  าพูดดูถูกให้ร้ายเปรียบเป็นตราบาปท่ีท าให้เด็กและเยาวชนถูกมองว่าตนเองไม่มีคุณค่า 
(Negative self concept) การอบรมลกัษณะน้ีจึงไม่เกิดผล ตรงกนัขา้มกบัการท าให้เด็กจดจ าเปรียบ
เป็นตราบาปท่ีท าใหพ้วกเขาคิดว่าพ่อแม่แท้ๆ ยงัท ากบัพวกเขาเช่นน้ี นอกจากนั้นยงัมีความรุนแรง
อีกรูปแบบหน่ึงเป็นการกระท าต่อร่างกายลูกด้วยการตบตี ใชไ้ม้ หรือวตัถุอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง
รุนแรงเกินไป ทั้งน้ีผูเ้ขียนเช่ือว่าเพราะบิดารมารดามีภาวะทางจิตใจและอารมณ์แปรปรวน ไม่มี
ความมัน่คงสม ่าเสมอ เช่นการลงโทษต่อเด็กซ่ึงมีลกัษณะการกระท าความผิดอย่างเดียวกันแต่
บางคร้ังก็ไม่ลงโทษหรือบางคร้ังก็ลงโทษจนรุนแรงเกินความเหมาะสม68 เป็นตน้ 

 ทฤษฎีอาชญาวิทยาแบบบูรณาการ (Integrated Theories of Criminology) เป็นการศึกษา
อาชญาวิทยาซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัหลายรูปแบบโดยการหลอมรวมโมเดลทางการศึกษาเข้า
ดว้ยกนัเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รูปแบบการศึกษาท่ีมีลกัษณะร่วมกนั
ตามขอ้สนันิษฐานทางทฤษฎี (Proposition) โดยการสงัเคราะห์ทฤษฎีซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความ
เช่ือท่ีว่าส่ิงนั้นเป็นความจริงโดยท่ียงัไม่ไดมี้การพิสูจน์หรือท่ีเรียกว่า พอซูเลท (Posulate) ของแต่ละ
ทฤษฎี แบ่งออกเป็น  
  1. การบูรณาการทางทฤษฎีแบบผลสืบเน่ือง (End-to-End theoretical Integration) เป็น
รูปแบบการบูรณาการทางทฤษฎีจะใชเ้มื่อนกัทฤษฎีคาดหวงัว่าทฤษฎีๆหน่ึงจะก่อนใหเ้กิดทฤษฎีอ่ืน
ตามมาในลกัษณะของการเป็นเหตุและผล การจดัล  าดบัปัจจยัเชิงเหตุ-ผล (casual factors) ถือไดว้่า
เป็นการบูรณาแบบพฒันาในลกัษณะท่ีสามารถจดัเรียงล าดบัองค์ประกอบทางทฤษฎีท่ีน ามาหลอม
รวมกนัได ้ทฤษฎีบรูณาการแบบน้ีเม่ือน ามาอธิบายในเร่ืองอาชญากรรมจะพบเสน้ทางท่ีน าไปสู่การ
เกิดอาชญากรรมและการกระท าผดิของเด็กและเยาวชน ตอนแรกจะมีสาเหตุมาจากความลม้เหลว
ของการจดัการและการควบคุมทางสงัคม (ตามแนวทฤษฎีการยึดโยงสังคม) แต่ช่วงต่อมาอิทธิพล
ของกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมไม่ดี (ตามแนวทฤษฎีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง) กลายมาเป็นปัจจยัส าคญัยิ่ง
กว่าสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในตอนแรก ดงัโมเดลน้ี  
                                                

68 นวลจนัทร์ ทศันชยักุล.  (2549).  รายงานการวิจัย เร่ือง การกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน  
ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์.   น. 12-27. 
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 2. การบูรณาการทางทฤษฎีแบบคู่ตรงขา้ม (Side-by-Side theoretical Integration) เป็น
การบูรณาการทางทฤษฎีแบบท่ีเรียกว่า “การบูรณาการแนวนอน” (horizontal integration) ซ่ึงมีลกัษณะ 
ร่วมกันมากท่ีสุดกล่าวคือ การจัดประเภทคดีจะใชเ้กณฑ์ท่ีแน่นอน ตัวอย่างเช่น อาชญากรรม 
ท่ีเกิดข้ึนแบบทนัที กบั อาชญากรรมท่ีมีการตระเตรียมวางแผน (เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายโดย
ไตร่ตรองไวก่้อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4)) อนัมีรูปแบบการบูรณาการทางทฤษฎี
ตามนยัตั้งแต่สองทฤษฎีน ามาใชอ้ธิบายในลกัษณะคู่ขนานกนั ข้ึนอยู่กบัคดีท่ีน ามาวิเคราะห์ โดย
ทฤษฎีสองทฤษฎีหรือมากกว่าท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นจะมีความแตกต่างกนัหรือมีลกัษณะตรงขา้ม 
กัน หรือ low-self control theory ใช้อธิบายอาชญากรรมประเภทท่ีถูกกระตุ้นให้เกิดทันที  เช่น 
อาชญากรรมขา้งถนน ในขณะท่ี “ทฤษฎีทางเลือกในการใชเ้หตุผล” (rational choice theory) อธิบาย
อาชญากรรมประเภทท่ีมีการวางแผน เช่น อาชญากรรมแบบคอเช๊ิตขาว หรืออาชญากรรมผูดี้  
 ภาพแสดงการบูรณาการทางทฤษฎีแบบคู่ตรงขา้ม (Side-by-Side theoretical Integration) 
 กรณีแรก รูปแบบรายบุคคลทัว่ไป 
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 3.  การบูรณาการทางทฤษฎีแบบต่อยอด (Up-and-Down theoretical Integration) เป็น
รูปแบบการบูรณาการทางทฤษฎีท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “Deductive Integration” ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
แบบคลาสสิคเพราะเป็นรูปแบบท่ีสมัพนัธก์บัประวติัพฒันาการของทฤษฎีอาชญาวิทยาก่อนท่ีจะมี
ทฤษฎีอาชญาวิทยาแบบบูรณาการอนัเป็นการพฒันาต่อยอดระดบัท่ีสูงข้ึนของทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง
ในเชิงนามธรรม จนกระทัง่เกิดความเช่ือว่าส่ิงนั้นเป็นความจริงถึงแมว้่าจะยงัไม่ไดมี้การพิสูจน์ 
(posulates) โดยแบ่งออกเป็น  
  3.1  การลดทอนทางทฤษฎี (Theoritical Reduction) เป็นการบูรณาการทางทฤษฎี
โดยเมื่อมีสถานการณ์ท่ี ทฤษฎีแรก (ทฤษฎี A) มีความเป็นนามธรรมท่ีสูงกว่าหรือมีฐานคติท่ีกวา้ง
กว่าทฤษฎีท่ีสอง (ทฤษฎี B) ดงันั้น เราจึงสามารถน าส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหลกัของทฤษฎีท่ีสอง 
(ทฤษฎี B) ไปปรับรูปแบบเขา้กบัโครงสร้างของทฤษฎีแรก (ทฤษฎี A) ได ้ตวัอย่างเช่น เมื่อเราใช้
ทฤษฎีการเสริมแรงเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมอาชญากร และทฤษฎีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างของ     
ซุทเธอร์แลนด์ (Sutherland’s Differentia Association) ในการอธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรม
อาชญากรในกรณีเดียวกนั เราสามารถลดทอนและปรับรูปแบบของทฤษฎีการเสริมแรงไปรวมกบั
ทฤษฎีความสมัพนัธท่ี์แตกต่างได ้หวัใจหลกัของแนวคิดและขอ้สนันิษฐานของทฤษฎีการเสริมแรง
ท่ีแตกต่างกนั มีความเป็นลกัษณะทัว่ไปและกวา้งกว่าทฤษฎีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง มีความกวา้ง
กว่า มีความเป็นทฤษฎีทั่วไปมากกว่า ซ่ึงความกวา้งกว่าน้ีไม่เฉพาะแต่เพียงกว้างกว่าทฤษฎี
ความสมัพนัธท่ี์แตกต่างเท่านั้น ยงักวา้งกว่าทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเลียนแบบ ทฤษฎีตวัแบบแห่งการเรียนรู้  
  3.2  การสังเคราะห์ทางทฤษฎี (Theoritical Synthesis) เป็นการสังเคราะห์ทฤษฎี
สองทฤษฎีท่ีมีอยู่ คือ ทฤษฎี A และทฤษฎี B แลว้ท าการสร้างระดบันามธรรมท่ีสูงข้ึนมากกว่า
ทฤษฎีสองทฤษฎีเดิมนั้นให้กลายเป็นทฤษฎีใหม่ข้ึนมา คือ ทฤษฎี C ในทางสังคมศาสตร์ วิธีการ
สงัเคราะห์ทางทฤษฎีไม่นิยมใชม้ากเท่ากบัวิธีการลดทอนทางทฤษฎี เน่ืองจากการสงัเคราะห์ทฤษฎี
เพ่ือสร้างทฤษฎีใหม่นั้นมีความยากท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้เพราะ การสร้างทฤษฎีใหม่ตอ้งสร้างแนวคิด
ใหม่และตอ้งสร้างสมมุติฐานใหม่69 
 นอกจากนั้นในยคุของ ซีซาร์ โลมโบรโซ (Cesare Lombroso, 1836-1909) ไดมี้การตั้ง
สมมุติฐานและท าการพิสูจน์จนไดล้ักษณะบุคลิกภาพ ของผูท่ี้มีแนวโน้มเป็นอาชญากรซ่ึงจะมี
ลกัษณะคลา้ยมนุษยย์คุหิน (atavistic) อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวั เช่น หนา้ผากลาดต ่า โหนกแกม้สูง 
ค้ิวดก จมกูงุม้คด คางส่ีเหล่ียม มีรอยสกัตามตวัเป็นตน้ โดยบุคคลดงักล่าวจะมีสภาพจิตใจ ดุร้าย ด้ือ 
 
                                                

69 ณัฐฐ์วฒัน์  สุทธิโยธิน.  (2553).  ทฤษฎีอาชญาวิทยา.  น. 62-65.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2555.   
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ร้ัน อดทนต่อความเจ็บปวดสูง และขาดศีลธรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัทางชีววิทยาท่ีสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ทายาทรุ่นต่อไปได ้ในยุคท่ีเร่ิมมีการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นการ
พฒันาทางดา้นกฎหมาย โดยยดึหลกัความเป็นจริงท่ีมีอยูใ่นสงัคม อนัเป็นปัจจยัส่งผลให้เด็กกระท า
ความผดิ มิใช่เฉพาะแต่ตวัเด็กอย่างเดียวเท่านั้น สภาพแวดลอ้มก็ยงัมีส่วนผลกัดนัส่งเสริมในการ
กระท าความผดิของเด็กนั้นดว้ย โดยมีหลกัการสนับสนุนตามทฤษฎีต่างๆ เช่น การบูรณาการทาง
ทฤษฎีแบบต่อยอดหรือทฤษฎีทางสังคม เมื่อการกระท าความผิดเกิดจากปัจจยัหลายประการท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้ส่งผลให้การลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในยุคดงักล่าวไดม้ีการ
พฒันาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการลงโทษโดยจะลงโทษเด็กเบากว่าผูใ้หญ่ 
และเร่ิมท่ีจะมีแนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิ ซ่ึงมองว่าผูก้ระท าความผดิเป็นผูป่้วย
ท่ีจะตอ้งท าการบ าบดัรักษา แต่ละคนจึงมีความแตกต่างกนัท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขเป็นการเฉพาะราย 
อนัน ามาสู่ยคุท่ีมีการจดัการกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงจะได้
กล่าวต่อไป  

 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 
           นานาอารยประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชนท่ีไดด้  าเนินการตามทิศทางของแนวปรัชญาท่ีมุ่งต่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูและช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผดิ ใหส้ามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีทั้งน้ีเป็นเพราะเด็กและเยาวชนยงัสามารถท่ี
จะเยียวยาแกไ้ขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ โดยรัฐเขา้มาเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิแทนพ่อแม่ผูป้กครองอนัเป็นวิธีการท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงรัฐจะสร้างมาตรการ
หรือวิธีการต่างๆ อนัเป็นวิธีการแกไ้ขเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดให้สามารถกลบัตวัเป็น
พลเมืองดีมากกว่าท่ีจะลงโทษอย่างรุนแรงต่อบุคคลดังกล่าวซ่ึงเป็นวิธีการท่ีจะต้องมีกฎหมาย
รองรับและให้อ  านาจไว้ ในประเทศไทยก็ได้ใช้หลกัการนั้นเช่นกัน ซ่ึงมีวิวฒันาการในการใช้
กฎหมายมีดงัน้ี เร่ิมจากพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติั
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ต่อมาพฒันามาเป็นพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 จนกระทัง่ในปัจจุบนัเป็นพระราชบญัญติั 
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 255370 นอกจาก
แนวความคิดเร่ืองท่ีจะน าผูก้ระท าความผดิมาแกไ้ขฟ้ืนฟูแลว้ ยงัมีแนวความคิดอ่ืนๆ ท่ีจะไดน้ ามา

                                                
70 เมธาพร กาญจนเตชะ.  วิชากฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเดก็ ชุดท่ี 1.  เอกสารประกอบการ

สอน.  น. 1.   

DPU



52 

  

ปรับใช้กบัผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิในคดีอาญาซ่ึงจะไดน้ าเสนอต่อไป 
 2.2.1  แนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
 ประวติัความเป็นมาของสิทธิและเสรีภาพ โดยพฒันามาจากสิทธิและเสรีภาพของชน
ชั้นกลางในยุคกลางของยุโรป ชนชั้นกลางในยุโรปไดบ้งัคับให้พวกขุนนางและกษตัริยใ์ห้หลกัประกัน 
ในสิทธิและเสรีภาพบางประการแก่พวกตน ซ่ึงจดัท าในรูปแบบเอกสารต่างๆ ปรากฏข้ึนในปี ค.ศ. 
1188 Cortes von León ซ่ึงไดม้ีการประชุมกนัของบรรดานักบวชและประชาชนชาวสเปนเพื่อให้
การรับรองสิทธิแก่ประชาชน โดยใหม้ีการรับรองสิทธิในการฟ้องร้องคดี สิทธิในการปรึกษาหารือ 
สิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคญัๆ นอกจากน้ียงัตอ้งยอมรับการไม่ล่วงละเมิดใน
ชีวิต เกียรติยศ และสิทธิในท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงขอ้เรียกร้องท่ีไดรั้บการกล่าวถึงกนัมากในการต่อสู้ของชน
ชั้นกลาง คือ Magna Carta  
 ในปี ค.ศ. 1215 ขอ้เรียกร้องซ่ึงเกิดมาจากการท่ีพวกขุนนางไม่พอใจพระเจา้จอห์น อนัมี
เหตุมาจากพระเจา้จอห์นเรียกเก็บภาษีตามอ าเภอใจ  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดการรบพุ่งระหว่าง 
พระเจา้จอร์นกบัประชาชน ปรากฏว่าพระเจ้าจอห์นเป็นฝ่ายแพจึ้งต้อง 71 ยอมประทับตราลงใน 
Magna Carta โดยมีสาระส าคญัประการหน่ึงว่า พระมหากษตัริยจ์ะเรียกเก็บภาษีบางอยา่งโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากพวกขุนนางไม่ได้ นอกจากนั้นเพ่ือป้องกนัการใชอ้  านาจโดยมิชอบจากศาล
ของพระมหากษตัริยใ์นมาตรา 39 จึงไดร้ะบุว่า “อิสรชนไม่อาจจะถกูจบักุม คุมขงั ถกูประหาร หรือ
ถกูเนรเทศ หรือถกูกระท าโดยวิธีใดวิธีหน่ึงเวน้แต่โดยอาศยัพ้ืนฐานค าวินิจฉัยตามบทบญัญติัของ
กฎหมาย72  
 ในปี ค.ศ. 1628 สภาขุนนางและสภาสามญัของประเทศองักฤษ ไดย้ื่นเอกสารร่วมกนั
ต่อพระเจา้ชาร์ล ซ่ึงถกูบงัคบัใหจ้  ายอมรับเอกสารน้ี เรียกว่า Petition of Rights ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
(1) บุคคลจะไม่ถกูบงัคบัใหเ้สียภาษีใดๆ โดยปราศจากความยนิยอมร่วมกนัโดยพระราชบญัญติัของ
สภา (2) บุคคลจะไม่ถกูจ  าคุกหรือคุมขงัเวน้ไวแ้ต่จะเป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัของ
ราชอาณาจกัร (3) การบงัคบัใหห้าท่ีอยูอ่าศยั และการเล้ียงดูแก่ทหารบก ทหารเรือ จะตอ้งถูกยกเลิก 
(4) การสั่งให้ด  าเนินกระบวนการพิจารณาโดยกฎอยัการศึกจะตอ้งถูกเพิกถอน และแสดงว่าเป็น
โมฆะ   

                                                
71  เสน่ห์ จามริก.  (2542).  สิทธิมนุษยชน:เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด.  น. 3-5. 
72 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2543).  หลกัพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญใหม่.  น. 36  
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 ต่อมาในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาขององักฤษได้ร่างเอกสารข้ึนฉบับหน่ึงช่ือว่า Bill of 
Rights ซ่ึงพระเจา้วิลเลียม และพระนางแมร่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบ เอกสารฉบบัน้ีมีสาระส าคญัดงัน้ี  
(1) อ  านาจของพระมหากษตัริยท่ี์จะระงบักฎหมายหรือบงัคบัใชก้ฎหมายจะกระท าโดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐสภาย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) พระมหากษตัริยจ์ะยกเลิกกฎหมาย หรือ
ยกเลิกการบงัคบัใชก้ฎหมายถือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (3) พระมหากษตัริยย์่อมไม่มี
อ  านาจท่ีจะเรียกเก็บเงินโดยรัฐสภาไม่อนุมติัในเวลาบา้นเมืองสงบ (4) การเกณฑแ์ละการด ารงไวซ่ึ้ง
กองทหารประจ าการโดยปราศจากความยนิยอมของรัฐสภายอ่มกระท ามิได้ (5) เสรีภาพในการพูด
และอภิปรายหรือการด าเนินการในรัฐสภาจะน ามาฟ้องร้องหรือสอบสวนในศาลหรือในสถานท่ีอ่ืน
ใดนอกรัฐสภาไม่ได ้(6) การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะตอ้งเป็นไปโดยเสรี หลงัจากนั้นในศตวรรษท่ี 
16 และ 17 ไดเ้กิดทฤษฎีสัญญาประชาคม (die Gesell hafts Vertragstheorien) และแนวความคิด
แบบมนุษยนิ์ยม (Humanisms) โดย John Milton ซ่ึงได้น าแนวความคิดดงักล่าวมาใช้ในการเรียกร้อง 
สิทธิต่างๆ อนัถือไดว้่าเป็นสิทธิท่ีส าคญัยิง่ต่อประชาชน เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น เสรีภาพในทางศาสนา เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพในหนังสือพิมพ์73 
เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป สิทธิตามกฎหมาย คือ สิทธ์ิตามกฎหมายนั้นๆ โดยจ าตอ้งมีผลบงัคบัใช ้
แต่สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิตามธรรมชาติจะมีผลบงัคบัใชก้็ต่อเมื่อไดน้ าไปบญัญติัรับรองตามหลกั
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น บัญญัติในรูปของอนุสัญญาหรือตามกฎหมายภายใน เช่นรัฐธรรมนูญ  
เป็นตน้74 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นเป็นคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ อนัสืบเน่ืองมาจากความเป็น
มนุษย ์และเป็นคุณค่าท่ีผกูพนัอยู่เฉพาะกบัความเป็นมนุษยเ์ท่านั้น โดยไม่ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขอ่ืนใด
ทั้งส้ิน (เช่น เช้ือชาติ ศาสนา) คุณค่าของมนุษยม์ีความมุ่งหมายเพื่อให้มนุษยม์ีความเป็นอิสระ 
ในการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตวัของตนเองภายใตค้วามรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ โดยให้ถือว่า 
“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ เป็นคุณค่าท่ีมิอาจจะล่วงละเมิดได้75 
 นอกจากจะพฒันาในส่วนของสิทธิและเสรีภาพโดยทัว่ไปจนไดค้  าจ  ากดัความของค าว่า 
“สิทธิของประชาชน” อนัถือได้ว่าเป็นสิทธิท่ีทุกคนจะต้องมี โดยกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครอง 
ไวไ้ม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศก็ตาม ในอีกมิติหน่ึงกฎหมาย
อนัเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กและเยาวชนก็ไดม้ีการพฒันาไปดว้ยเช่นเดียวกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                
73 แหล่งเดิม  น. 38. 
74 กุลพล  พลวนั.  (2547).  สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก.  น. 37  
75 บา้นมหาดอท คอม.  (2251).  สิทธิและหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญการรับรองศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์.  น. 1. 
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 วิวฒันาการของกฎหมายเด็กและเยาวชนแบ่งไดเ้ป็นสมยัต่างๆ ดงัน้ี 
 1. สมยัโบราณ (แรกเร่ิม) เป็นยุคท่ีมีการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี ในส่วนของ
การลงโทษต่อเด็กและเยาวชนโดยยดึถือแนวทางปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีและหลกัศีลธรรม
ในสงัคม กล่าวคือ เด็กตอ้งไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ในครอบครัวหรือผูอุ้ปการะ 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มีอ  านาจปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชน ดงันั้นเม่ือเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด
บุคคลผูม้ีอ  านาจปกครองดูแลเด็กหรือเยาวชนจ าตอ้งถกูลงโทษและรับผดิในการกระท าร่วมกบัเด็ก
หรือเยาวชนนั้ นด้วย ต่อมาหลักการดังกล่าวได้มีการพัฒนาให้มีรูปแบบเป็นรูปธรรมในทางกฎหมาย 
มากข้ึน เพื่อใหเ้กิดสภาพบงัคบัและมีทิศทางการปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงในยุคดงักล่าวมี
กฎหมายท่ีส าคญัดงัน้ี 
  1.1 กฎหมายฮมัมรูาบี เป็นกฎหมายฉบบัแรกในสมยัโบราณอนัเกิดจากการพฒันา
ทางดา้นการปกครองโดยการตรากฎหมายออกใช ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเจริญอนัเกิดจากการ
ขยายตวัของอาณาจกัรซ่ึงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า กฎหมายฉบบัดงักล่าวมีมาตั้งแต่ก่อ
นคริสตศกัราชประมาณ 4000 ปี (กฎหมายฮมัมรูาบีแห่งอาณาจกัรบาบิโลน (Babylon)) โดยยดึหลกั 
“ตาต่อตาฟันต่อฟัน”ซ่ึงในกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดม้ีการกล่าวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็กอนัไดแ้ก่ 
การคุม้ครองเด็กเมื่อกระท าความผดิจะมีการลงโทษเด็กซ่ึงมีการบญัญติัว่า “บุตรท าร้ายบิดา ให้ตดั
มือเสียทั้งสองข้าง” “ผูใ้ดเป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้นจะต้องซ่ือสัตยต่์อบิดามารดาบุญธรรม ถา้
ปฏิเสธไม่ยอมรับบิดามารดาบุญธรรมเขาจะถูกตดัสินลงโทษ” เป็นตน้ แต่ในเร่ืองของการกระท า
ความผดิฐานลกัทรัพย ์ท าร้ายร่างกายมิไดก้  าหนดบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน จึงไม่ทราบแน่ชดัว่าตาม
กฎหมายดังกล่าวเมื่อเด็กกระท าความผิดแลว้จะถูกลงโทษอย่างไร การลงโทษในความผิดฐาน
ดงักล่าวอาจจะถกูลงโทษโดยพ่อแม่ผูป้กครอง หรือโดยกฎหมายแบบเดียวกนักบัผูใ้หญ่ หรือไม่ถูก
ลงโทษเลย 
  1.2 กฎหมายสุมาเรียน (Sumerian) มีมาก่อนคริสตศกัราชประมาณ 1750 ปี กฎหมาย 
ฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัเด็กในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและการปกครองบุตร มีบท
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองการศึกษาและการลงโทษเด็กอยา่งเขม้งวด 
  1.3 กฎหมายของชาวฮิบรู (ยิว) ชาวฮิบรูมีกฎหมายเก่ียวกบัเด็กมานาน ในสมยัท่ี
โมเสสเป็นผูน้  าชาวฮิบรู (ยิว)ไดป้รากฏหลกัฐานซ่ึงบญัญติัไวใ้นคมัภีร์ทลัมุดอนัเป็นคมัภีร์ส าคญั
รองจากบญัญติั 10 ประการของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยเรียกกฎหมายต่างๆ ดงักล่าวว่า กฎหมายโมเสส  
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หรือกฎหมายทลัมุด76 ซ่ึงไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อเด็กและครอบครัวเก่ียวกบัโทษอนัเกิด
จากการกระท าความผดิของเด็กและสมาชิกในครอบครัวไวโ้ดยละเอียด เช่น การทุบตีและการดุด่า
ว่ากล่าวบิดา มารดา เป็นความผดิอยา่งรุนแรงในทางปฏิบติัไม่ปรากฏว่าไดม้ีการลงโทษอยา่งจริงจงั
หรือไม่อยา่งไร  
  1.4  กฎหมายโรมนั ไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายของประเทศองักฤษและอเมริกา
ในการก าหนดความผดิของเด็กในทางอาญา ในศตวรรษท่ี 5 (ก่อนคริสตศกัราช 500 ปี) กฎหมาย
สิบสองโต๊ะของโรมนัไดบ้ัญญติัโทษแก่เด็กท่ีกระท าความผิดโดยให้ลงโทษสถานเบา ส่วนเด็ก
ทารกซ่ึงพดูไม่ได ้กฎหมายไดใ้หค้วามคุม้ครองอยา่งเด็ดขาดหา้มลงโทษ ต่อมาในศตวรรษท่ี 12 กฎ
หมายจสัติเนียนไดบ้ญัญติัใหเ้ด็กอายไุม่เกิน 7 ปีไม่ตอ้งรับโทษ โดยสันนิษฐานว่าเด็กอายุในเกณฑ์
ดงักล่าวยงัขาดความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ดงันั้นจึงไม่สามารถกระท าความผิดไดเ้พราะขาดเจตนาใน
การกระท าความผิดอนัเป็นเหตุให้ขาดความตั้งใจในการกระท าความผิดทางกฎหมายอาญา  การ
คุม้ครองเด็กอย่างสมบูรณ์น้ีเป็นท่ีมาของกฎหมายคอมมอนลอวข์ององักฤษ และหลกักฎหมาย
ดงักล่าวยงัคงเป็นหลกัการท่ีส าคญัของการบญัญติักฎหมายในประเทศองักฤษและอเมริกา 

 ส่วนเด็กท่ีอายเุกินกว่า 7 ปี เมื่อกระท าความผดิก็ยงัคงตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาแต่จะรับการปฏิบติั
อยา่งเมตตาปราณี (การลดหยอ่นผอ่นโทษ) จนกระทัง่ถึงวยัหนุ่ม การพิจารณาความผดิในทางอาญา
ของบุคคลในช่วงอายรุะหว่างความเป็นเด็กและวยัหนุ่มสามารถจะวินิจฉยัโดยอาศยัมลูฐานดงัน้ี 
   1. อายแุละการเติบโตทางร่างกาย 
   2. ลกัษณะความผดิ 
   3. สภาวะทางดา้นจิตใจของผูก้ระท าความผดิ 
 โดยหลกัการดงักล่าวยงัคงปฏิบติักันต่อมาเร่ือยๆ ทั้งในประเทศองักฤษและอเมริกา 
นอกจากน้ีในสมยัดงักล่าวยงัปรากฏสถาบนัส าหรับควบคุมเด็กเร่ร่อน พเนจรเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก
เรียกว่า Hospice77of San Michele ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1704 โดยพระสันตะปาปาคลีเมนท์ท่ี 11 (Pope 

                                                
76 กฎหมายทัลมุด (Talmude) ไดบ้ญัญัติเกี่ยวกบัวิธีพิจารณาคดีเด็ก  เช่น บิดามารดาจะตอ้งร้องทุกข์ 

ต่อเจา้หนา้ที่ของบา้นเมือง ในกรณีท่ีเดก็กระท าความผิดและถูกตกัเตือนหรือเฆ่ียนโดยผูพ้ิพากษาทอ้งถิ่น ต่อมา
กฎหมายไดพ้ฒันาใหมี้การรับฟังพยานหลกัฐานประกอบการกระท าความผิดของเด็ก ในสมยัต่อมากฎหมายของ
ผูส้อนศาสนายิวเรียกว่า Rabbinic Law ในส่วนที่เกี่ยวกบัความรับผิดของเด็กไดจ้ัดหมวดหมู่กฎหมายอย่างเป็น
ระบบข้ึนและจ าแนกเดก็ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เดก็ทารกอายไุม่เกิน 6 ปี 2) เดก็อาย ุ7 ปี ถึง 12 ปี 3) เด็กวยัรุ่น
อาย ุ13 ปี ถึง 20 ปี การก าหนดโทษแก่เดก็จะเพิ่มข้ึนตามอายแุละฐานความผิดของผูก้ระท า  

77 สถานที่กกัขงั (Hospice) เป็นที่มาของการควบคุมเด็กซ่ึงกระท าความผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงแบ่งออกเป็นสถานที่ท  างานและหอ้งควบคุม โดยแยกเดก็ที่กระท าความผิดออกจากเดก็ธรรมดา 
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Clement XI) วตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารอบรมสัง่สอนแก่เด็กท่ีด้ือร้ัน เกียจคร้าน โดยสถานท่ีควบคุมน้ี
สร้างข้ึนในวดัและบริหารงานโดยพระ ซ่ึงสถานควบคุมดงักล่าวจะรับเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ซ่ึง
ถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญารวมทั้งเด็กท่ีด้ือร้ันยากแก่การศึกษาอบรม หรือท่ีบิดามารดา
ปกครองไม่ได ้การบริการจดัการจะใชว้ิธีการแยกกกัขงัระหว่างเด็กท่ีด้ือร้ันไวต่้างหากจากเด็กท่ี
กระท าความผดิ 
  1.5 กฎหมายคอมมอนลอว ์ในระหว่างปี ค.ศ. 924-939 กฎหมายในประเทศองักฤษ
ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการลงโทษประหารชีวิต โดยไดม้ีการก าหนดหา้มมิใหม้ีการประหารชีวิตเด็กท่ีมี
อายตุ  ่ากว่า 15 ปี เวน้แต่ในกรณีท่ีขดัขืนหรือหลบหนี และประหารชีวิตในเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิฐานลกัทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่าน้อยกว่า 12 เพนนีจะกระท ามิไดเ้วน้แต่ผูน้ั้นหลบหนีหรือขดัขืน
การจบักุม ต่อมาเมื่อพวกนอร์แมน (Norman) ปกครองประเทศองักฤษ ความเป็นเด็กไม่เป็นเหตุท า
ให้หลุดพน้จากความรับผิดทางอาญา ดงันั้นเม่ือเด็กกระท าความผิดก็ยงัคงจ าต้องรับโทษในทาง
อาญา แต่ศาลอาจพิจารณาอภยัโทษใหไ้ดส้ าหรับเด็กท่ีมีอายไุม่เกิน 7 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ผูพ้ิพากษา 
 ในปี ค.ศ. 1800 กฎหมายในประเทศองักฤษได้มีการบัญญัติกฎหมายอนัเป็นการ
คุม้ครองสิทธิของเด็กไวด้งัน้ี บุคคลท่ีมีอาย ุ14 ปี (ถือว่าเป็นผูใ้หญ่) และก าหนดว่าเด็กอายุต  ่ากว่า 7 
ปี ไม่สามารถกระท าความผดิในคดีอุกฉกรรจ์ได ้เพราะโดยลกัษณะทางธรรมชาติ เด็กอายุในช่วง
ดงักล่าวไม่อาจกระท าความผดิได ้ส่วนเด็กท่ีมีอายกุว่า 7 ปีแต่ไม่เกิน 14 ปี เมื่อกระท าความผิด การ
จะเอาโทษต่อบุคคลดังกล่าวจะต้องพิสูจน์เจตนาในการกระท าความผิดโดยปราศจากข้อสงสัย  
จึงจะสามารถลงโทษประหารชีวิตได  ้การพิสูจน์เจตนาชัว่ร้ายและความรู้ส านึกในการกระท าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการพิจารณาพิพากษาลงโทษเด็กท่ีกระท าความผิดซ่ึงโดยทัว่ไปศาลจะ
พิพากษาปล่อยดว้ยเหตุผลท่ีว่าเด็กยงัไม่รู้ส านึกในการกระท า ในขณะเดียวกนัลูกขุนก็ลงัเลใจท่ีจะ
วินิจฉยัใหล้งโทษประหารชีวิตเด็กท่ีกระท าความผดิ แมว้่าจะไดรั้บโทษประหารชีวิตเด็กเหล่านั้นก็
มกัจะไดรั้บการอภยัโทษหรือลดโทษจากพระมหากษตัริย ์และในบางกรณีก็ใชว้ิธีเนรเทศผูก้ระท า
ความผดิไปยงัออสเตรเลียหรือเวลลใ์นทางตอนใต ้
 2. สมยักลางไดมี้วิวฒันาการของระบบความยุติธรรมส าหรับเด็กโดยเร่ิมต้นจากใน
ทวีปยุโรป กล่าวคือ ประเทศอิตาลีไดม้ีการเสนอแนวความคิดทางดา้นอาชญาวิทยาโดยให้มีการ
ลดหย่อนโทษแก่เด็กและให้มีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กโดยค านึงถึงวยัและวุฒิภาวะของเด็กเป็น
รายบุคคล แนวความคิดดงักล่าวไดแ้พร่หลายไปทัว่ยโุรป และประเทศท่ีน าแนวความคิดดงักล่าวไป
ปรับปรุงใชอ้ย่างจริงจังได้แก่ประเทศฝร่ังเศสและองักฤษ โดยเฉพาะในประเทศองักฤษซ่ึงเป็น
แม่แบบในเร่ืองกฎหมายเด็ก นอกจากประเทศองักฤษจะน าระบบดงักล่าวไปใชแ้ลว้แนวความคิด
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ดงักล่าวยงัไดแ้พร่หลายไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดดงักล่าวในตอนแรกยงัมิไดม้ีการ
แบ่งแยกการพิจารณาคดีเด็กออกจากผูใ้หญ่จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1791 ไดม้ีกลุ่มประชาชนพยายามท่ี
จะแกไ้ขปัญหาการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนจึงไดก่้อตั้งขบวนการปฏิรูปวิธีปฏิบติัต่อเด็ก
ท่ีกระท าความผดิ 
 ในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็กเร่ร่อนพเนจรไดล้ดความ
เข็มงวดลงเน่ืองจากในสมยันั้นมีความตอ้งการแรงงานสูงมากและการใชแ้รงงานเด็กเสียค่าใชจ่้าย
นอ้ย เด็กจึงถกูเอารัดเอาเปรียบจากผูใ้ชแ้รงงานหรือเจา้ของอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ.1828 
สถานกกักนัเด็กและเยาวชนส าหรับผูก้ระท าความผดิไดก่้อตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกในนิวยอร์กประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใชร้ะยะเวลาวางแผนงานถึง 5 ปี สถานท่ีกกัขงัมีวตัถุประสงค์แยกเด็กออกจาก
ผูใ้หญ่โดยเด็ดขาด แต่การลงโทษนั้นยงัไม่แตกต่างกนัมากนัก เช่น ยงัมีการใชเ้คร่ืองพนัธนาการ
ต่างๆแก่เด็กท่ีมีความผดิ เป็นตน้ 
 3. สมยัปัจจุบนั ก่อนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การยุติธรรมของประเทศต่างๆถือตาม
แนวปฏิบติัของประเทศองักฤษเร่ือยมาจนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทุกประเทศมกัจะมีปัญหาเร่ือง
เด็กเร่ร่อน จรจดั มัว่สุม ซ่ึงเพ่ิมจ านวนข้ึนและมีพฤติกรรมรุนแรงข้ึนเร่ือยๆโดยปัญหาต่างๆเป็นไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีตกต ่ าบอกช ้ าจากผลของสงคราม เช่น รวมกันเป็นแก็งค์ก่อ
อาชญากรรมร้ายแรง ในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาเด็กยากจนท่ีตอ้งออกท างานก่อนวยัอนัควรและถูก
เอาเปรียบจากผูว้่าจา้ง  
 จากวิวฒันาการดงักล่าวในขา้งตน้รัฐบาลของประเทศต่าง  ๆภายใตก้ารน าของสหประชาชาติ  
ไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายอนัเก่ียวกบัสิทธิของเด็กในกระบวนการยติุธรรมโดยใหป้ฏิบติัต่อ
เด็กเป็นพิเศษแตกต่างจากผูใ้หญ่ มีการจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนข้ึนอนัเป็นการพฒันาในส่วน
ของระบบการด าเนินคดี ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีมีการจดัตั้งศาลเยาวชนและต่อมาไดม้ี
การน าระบบศาลเยาวชนไปปรับใชก้นัอยา่งแพร่หลายเกือบทุกประเทศ 
 ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 มีความเจริญก้าวหน้าข้ึนทุกดา้น ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ือสารมวลชน แต่ปรากฏว่าขณะท่ีความเจริญทางวตัถุพุ่งสูงข้ึน สภาพศีลธรรมและ
ความเจริญของวฒันธรรมทางจิตใจของมนุษยก์ลบัตกต ่าลง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากปัญหาสังคมท่ีเพ่ิม
มากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองครอบครัวหรือจากตวัเด็กหรือเยาวชนอนัไดแ้ก่ ปัญหา “บา้นแตก” 
การท าแทง้ โสเภณีเด็ก การใชแ้รงงานเด็กและการกระท าผดิของเด็ก เป็นตน้ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว
ใหท้นักบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ประเทศท่ีมีความเจริญทางวตัถุสูงไดน้ าความรู้ทางดา้นอาชญา
วิทยาสมยัใหม่มาใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกบัเด็กให้ดีข้ึน 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของสังคมยุคปัจจุบนั โดยตระหนักว่าเด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
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ท่ีสุดของมนุษยชาติและควรไดรั้บการคุม้ครองจากครอบครัวและสังคม  การลงโทษเด็กก็ตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัสภาพจิตใจ ร่างกาย และวยั โดยมุ่งแกไ้ขใหโ้อกาสกลบัตวัเป็นคนดีและเป็น
อนาคตของสังคมต่อไป นักวิชาการในสาขาต่างๆได้ท าการศึกษาวิจยั จนพบว่าตน้เหตุของการ
กระท าผดิของเด็กส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนัแรกในชีวิตของเด็ก จึงน ามาสู่
การแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการยติุธรรม ซ่ึงแต่เดิมท่ีเป็นศาลคดีเด็กและเยาวชนมาเป็นศาลเยาวชน
และครอบครัวและเปล่ียนแปลงวิธีในการด าเนินคดีใหล้ะมุนละม่อมโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนได้
ส่วนเสียมากท่ีสุด78  

 กล่าวโดยสรุป ในสมยัโบราณเม่ือเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดผูป้กครองหรือผูดู้แล
จะตอ้งร่วมรับผดิกบัเด็กดว้ย โดยลกัษณะของความรับผดิยงัคงถือตามหลกัจารีตประเพณีในสังคม 
ต่อมาภายหลงัจึงไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนมารองรับหลกัการดงักล่าว จนกระทัง่ในยุคกลางไดม้ี
การพฒันาเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็ก โดยแยกสถานท่ีกกัขงัเด็กและผูใ้หญ่ออกจากกนั จนกระทัง่
ในยุคสมยัใหม่ไดม้ีการพฒันากระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกบัเด็ก  ยกเลิกศาลคดีเด็กและเยาวชน 
มุ่งเนน้การสร้างบทบาทใหแ้ก่ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงมาจากผลวิจยัของนักวิชาการท่ีว่าเด็ก
กระท าความผดิมีผลมาจากครอบครัวจึงใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขความผดิพลาดท่ีเกิดจากสถาบนั
ครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

 จากพฒันาการทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กและเยาวชน น ามา
สู่การปฏิบติัในรูปแบบของขอ้ตกลง ปฏิญญา อนุสญัญา กฎ และกฎหมายอ่ืนท่ีใชบ้งัคบักนัระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีสาระส าคญั
ของกฎหมายแต่ละฉบบับ่งช้ีถึงการคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิ ซ่ึงผูเ้ขียนขอน าเสนอดงัน้ี  
 ตามท่ีประชุมสมชัชาแห่งชาติคร้ังท่ี 1 ดา้นการพฒันาเด็ก ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 30-31 
สิงหาคม พ.ศ. 2533 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ไดใ้ห้การรับรองปฏิญญาเพื่อเด็ก (National 
Dectaration on Children)อนัเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมี
ความส าคญัในการวางกรอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิของเด็กซ่ึงมีแนวความคิดท่ีว่า เด็กเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณค่าและจะเป็นผูสื้บทอดความเป็นชาติในอนาคต ดงันั้น เด็กทุกคนจึงสมควรท่ีจะไดรั้บ
การพฒันาใหเ้ต็มตามศกัยภาพ ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการคุม้ครองให้พน้จากการถูกเอารัดเอา
เปรียบของบุคคลและสงัคม ในการก าหนดปฏิญญาเพ่ือเด็กน้ีไดค้  านึงถึงความตอ้งการพ้ืนฐานของ
เด็กเป็นส าคญั  เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กท่ีดอ้ยโอกาสในลกัษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กถูก
                                                

78 ประเทือง  ธนิยผล.  (2555).  กฎหมายเก่ียวกับการกระท าผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว.  น. 16-20. 
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ทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน เด็กถกูทารุณกรรม เด็กท่ีถกูใชแ้รงงานอย่างผิดกฎหมายและโสเภณีเด็กจะตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาตามหลกัการดงักล่าวจึงไดก้  าหนดปฏิญญาเพื่อเด็กไว ้ดงันั้นทิศทางในการพฒันา
เด็ก (ตามความตอ้งการพ้ืนฐานของเด็ก) อนัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กตามปฏิญญาเพื่อเด็กฉบบั
ดงักล่าว  คือ  เด็กตอ้งไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา บุคคลหรือครอบครัวเพื่อเป็นฐานใน
การสร้างเสริมพฒันาการทุกดา้น โดยเด็กจะตอ้งอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็นพิษต่อสุขภาพทั้งทาง
กายและทางจิต นอกจากนั้ นเด็กจะต้องได้รับโอกาสในการรับรู้และการพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ 
พ้ืนฐาน สถาบนั สงัคมและองคก์รธุรกิจ พร้อมทั้งการมีตวัแทนในการพิทกัษสิ์ทธิและผลประโยชน์
ดงักล่าวตามความเหมาะสม  เด็กตอ้งไดรั้บการพิทกัษแ์ละคุม้ครองต่อการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
โดยไม่น ามาเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือประชาชนและตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หญ่  
เด็กตอ้งไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอยา่งนอ้ยเพื่อพฒันาใหม้ีปัญญา มีคุณธรรมตามหลกัศาสนา
ของตนและมีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน เด็กตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความรู้และทกัษะในการด ารง 
ชีวิต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีจะใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต มีเจตคติท่ีดีต่อ
ครอบครัว สงัคม และการด าเนินชีวิต มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองอย่างถูกตอ้งเป็นจริง เขา้ใจและ
ยอมรับความต้องการสิทธิและบทบาทของตนเองและผูอ่ื้น เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบ มี
คุณภาพและรู้จกัอยูร่่วมกนัโดยสนัติ และตอ้งมีโอกาสเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐานดา้นต่างๆ ในสังคม 
ทั้งภาครัฐและเอกชน อนัหมายรวมถึงสิทธิในการใชบ้ริการดา้นการป้องกนั การคุ้มครองแกไ้ข
ฟ้ืนฟแูละการพฒันา79 
 นอกจากการคุม้ครองสิทธิเด็กจะมีการรับรองและคุม้ครองโดยปฏิญญาเพื่อเด็กแลว้ ยงั
ไดม้ีการรับรองไวใ้นปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบติัการ(The Vienna Declaration and Programme 
of Action Declaration) โดยไดรั้บรองเมื่อวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1993 ในการประชุมระดบัโลกว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงปฏิญญาฉบับดังกล่าวมีหลกัการคือ สิทธิมนุษยชนทั้ งปวงมีก  าเนินจากศกัด์ิศรี 
และคุณค่าประจ าในตวัมนุษย ์และคนเป็นประเด็นหรือศนูยก์ลางของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน และดว้ยเหตุน้ีจึงควรเป็นผูรั้บประโยชน์หลกัและควรมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการท าให้
สิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีเกิดสัมฤทธ์ิผลข้ึนจริง การประชุมดงักล่าวในส่วนของความเสมอภาค 
ศกัด์ิศรี และความอดกลั้น ไดมี้การหยบิยกในเร่ืองของการคุม้ครองสิทธิเด็กมากล่าวไวด้งัน้ี 
 1. เนน้ความส าคญัของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเคารพ
ต่อสิทธิของเด็กในการรอดชีวิตอยู ่การใหค้วามคุม้ครอง การพฒันา และการมีส่วนร่วม 
 2. ออกมาตรการเพื่อใชบ้งัคบัใหอ้นุสญัญาว่าดว้ยสิทธิของเด็กบรรลุผลส าเร็จภายในปี 
1995 และใหจ้ดัท าแผนปฏิบติัการในประเทศรัฐภาคีอยา่งเร่งด่วนตามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 
                                                

79 พรศกัดิ์   ดุรงควิบูลย ์ และคณะ.  (2543).  สิทธิมนุษยชน HUMAN RIGHT.  น. 16-17  
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 3. ท่ีประชุมระดบัโลกว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนเร่งเร้าให้รัฐทั้งหลายยกเลิกกฎหมายและ
ระเบียบท่ีมีอยู่ และเลิกล้มประเพณีท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ และท่ีเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อ
เด็กหญิง80 
 จากสาระส าคญัของปฏิญญาเวียนนาท่ีมุ่งเนน้การท าใหอ้นุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ท่ีเป็น
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงผลท่ีตามมาคือเร่งให้แต่ละประเทศอนุวติัการ
กฎหมายภายในของตนใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการคุม้ครองตาม
วตัถุประสงคข์องอนุสญัญา ดงันั้นจึงจ  าตอ้งศึกษาถึงอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กต่อไป 

 อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเป็นเอกสารท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัสากลเพราะมีภาคีสมาชิกถึง 187 ประเทศ โดยอนุสัญญาฉบบัน้ีมีสาระส าคญั
ก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องปกป้องเด็กจากการถูกใช้บริการทางเพศและถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
นอกจากนั้นจะตอ้งมีการส่งเสริมฟ้ืนฟสูภาวะทางกายและจิตใจตลอดจนการกลบัเขา้ไปอยูใ่นสงัคม
ของเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก โดยอาศยัเหตุท่ีว่าเด็กยงัไม่
เติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงตอ้งการการพิทกัษ์และดูแลเป็นพิเศษ รวมตลอดไปถึงตอ้งการ
การคุม้ครองทางกฎหมายท่ีเหมาะสมทั้งก่อนและหลงัการเกิด จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในทุกๆ ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ี
ก  าลงัพฒันา ดงันั้นสิทธิท่ีเด็กพึงจะไดรั้บตามอนุสญัญาดงักล่าวคือ 

 1. สิทธิเด็กในการด ารงชีวิต (Survival Right) หรือสิทธิพ้ืนฐานทัว่ไปของเด็กเช่น สิทธิ
ในการมีชีวิตอยู ่สิทธิในการมีเช้ือชาติและสญัชาติ 

 2. สิทธิเด็กในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง (Protection Right) จากการถูกเอาเปรียบ
ทางเพศ การใชแ้รงงานจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากการถูกทรมาน ถูกละเมิดหรือการกระท าท่ี
โหดร้าย 

 3. สิทธิเด็กท่ีไดรั้บการพฒันา (Development Right) เช่นสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา 
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Right) เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้

อยา่งเสรีในทุก  ๆ เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อตน สิทธิในการแสดงออกไดรั้บหรือถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสาร81 
 

                                                
80   แหล่งเดิม.  น. 39-40. 
81  จิตติมา  ธงไชย.  (2543).   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี

การคุ้มครองผู้ เสียหายและพยานท่ีเป็นเดก็ในการสอบสวน.  น. 2-3. 
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 นอกจากสิทธิดงักล่าวในขา้งตน้แลว้ อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กยงัเน้นการคุม้ครองและ
พิทกัษสิ์ทธิเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาในส่วนของผูก้ระท าผิดในคดีอาญา82

ดงัน้ี 
 1. ความผดิท่ีกระท าโดยบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่าสิบแปดปี บุคคลดงักล่าวตอ้งไม่ไดรั้บการ
ทรมานหรือถูกปฏิบติัหรือลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต ่าชา้ และจะไม่มีการลงโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บการปล่อยตวั  

  2. เด็กจะถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยพลการ จบักุม กกัขัง 
หรือจ าคุกต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้าย โดยใช้เวลาสั้นท่ีสุดอย่าง
เหมาะสม  และค านึงถึงความตอ้งการของเด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างเคารพ การถูกแยก
ต่างหากจากผูใ้หญ่จะตอ้งพิจารณาเห็นถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีคงจะตอ้งแยกเช่นนั้น และเด็ก
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะติดต่อกบัครอบครัวทางหนงัสือโตต้อบ การเยี่ยมเยี่ยน เวน้แต่ในสภาพการณ์พิเศษ  
และสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลนักบัทุกหน่วยงานท่ีมี
อ  านาจ 
 3. รัฐภาคีตอ้งจดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมอนัเป็นการส่งเสริมการฟ้ืนฟทูั้งทางร่างกาย
และจิตใจ การกลบัคืนสู่สังคมของเด็กท่ีได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ โดยการ
แสวงหาประโยชน์จากการกระท าอนัมิชอบ การถูกกล่าวหา การตั้งขอ้หาหรือกล่าวหาว่าไดฝ่้าฝืน
กฎหมายอาญา การทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต ่าช้า 
โดยรูปแบบอ่ืน หรือพิพาทกันดว้ยอาวุธ การฟ้ืนฟูกลบัคืนสู่สังคมในกรณีดงักล่าวจะเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพและเคารพต่อศกัด์ิศรีของตนเองและคุณค่าของเด็ก ซ่ึงจะเป็นการ
ส่งเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผูอ่ื้น โดยค านึงถึงลกัษณะ 
อายแุละความปรารถนาของเด็กท่ีจะส่งเสริมการกลบัคืนสู่สังคมและการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์
ของเด็กในสงัคม83  
 นอกจากท่ีกล่าวในขา้งตน้แลว้ การคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญานั้น ยงัมีการคุม้ครองตามกฎขั้นต ่าอนัเป็นมาตรฐานของ
สหประชาชาติส าหรับการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักก่ิง) ได้
วางหลกัเกณฑใ์นส่วนของการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิไวโ้ดยมีขอ้ก  าหนดดงัน้ี 
 “ระบบความยุติธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชนตอ้งเน้นถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก
และเยาวชน และประกนัว่าการปฏิบัติต่อผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนนั้นจะไดส้ัดส่วนกับ
                                                

82 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ขอ้ 37, 39 และ 40. 
83  ส านกังานคดีเยาวชนและครอบครัว.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2554. น. 1 
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พฤติการณ์ ทั้งของผูก้ระท าความผดิและความผดิท่ีไดก้ระท าลงไป” กล่าวคือ วตัถุประสงค์ท่ีส าคญั
ท่ีสุดของความยติุธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน คือ  

 1. การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กและเยาวชนอนัเป็นเป้าหมายหลกัของระบบ
กฎหมายท่ีมีศาลเยาวชนและครอบครัวหรือระบบเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารท่ีด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิท่ี
เป็นเด็กและเยาวชน แต่ความเป็นอยูท่ี่ดีของเยาวชนก็ควรท่ีจะไดรั้บการเน้นในระบบกฎหมายท่ีใช้
รูปแบบของศาลอาญาอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ก็เพ่ือจะช่วยมิใหเ้ด็กหรือเยาวชนอยูใ่นระบบการลงโทษแต่
เพียงอยา่งเดียว 
 2. “หลกัแห่งความไดส้ดัส่วน” ซ่ึงหลกัน้ีรู้จกักนัดีในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการจ ากดั
การตอบโต้อนัเป็นการลงโทษ โดยส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในความหมายท่ีว่าลงโทษให้เท่ากับน ้ าหนัก 
ของความผดิ ในทางปฏิบติัการพิจารณาต่อผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนซ่ึงไม่ควรพิจารณาโดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแต่เพียงความรุนแรงของความผิดท่ีไดก้ระท าลงเท่านั้น แต่ควรท่ีจะพิจารณาถึง
พฤติการณ์แวดลอ้มของบุคคลดว้ย (เช่น สถานภาพทางสงัคม สภาพครอบครัว ความเส่ือมเสียท่ีเกิด
จากการกระท าความผดิและปัจจยัอนัมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคล) ซ่ึงมีผลต่อการใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงความพยายามของผูก้ระท าผิดท่ีจะชดใชแ้ก่ผูเ้สียหายหรือเร่ืองความ
ตั้งใจจริงของผูก้ระท าผดิท่ีจะกลบัตนเป็นคนดี และใชชี้วิตอยา่งมีประโยชน์ ดงันั้นหลกัการลงโทษ
ตามสดัส่วนของความผดิเมื่อน ามาใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนอาจเกินความจ าเป็น
และเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนได้ดังปรากฏให้เห็นอยู่ในระบบความ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนบางระบบ นอกจากในส่วนของผูก้ระท าความผิดท่ีจะตอ้งไดรั้บ
โทษตามสัดส่วนแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงการได้รับการปกป้องสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ชดใชต้ามสดัส่วนดว้ย 
 นอกจากน้ีเด็กยงัตอ้งไดรั้บหลกัประกนัอนัเป็นการคุม้ครองขั้นมูลฐานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการ เช่น การสนันิฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ สิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ขอ้หา สิทธิท่ีจะ
ไม่ให้ถอ้ยค า สิทธิท่ีจะไดรั้บค าปรึกษา สิทธิท่ีจะให้บิดามารดาหรือผูป้กครองปรากฏตวัอยู่ดว้ย 
สิทธิท่ีจะเผชิญหนา้และซกัคา้นพยาน รวมทั้งสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงข้ึนไป
ดว้ย เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ความน่าเช่ือถือและความรู้ในวิชาชีพ
เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีคอยควบคุมการใชดุ้ลยพินิจท่ีกวา้งขวางนั้น ดงันั้น คุณสมบติัทาง
วิชาชีพและการฝึกฝนอย่างเช่ียวชาญจึงเป็นส่ิงส าคญัอนัเป็นหลกัประกนัในการใชดุ้ลยพินิจต่อ
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนอยา่งสุขุมรอบคอบ84 อย่างไรก็ดี การกระท าการใดถึงแมว้่า
                                                

84 กฎขั้นต ่าอนัเป็นมาตรฐานของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเกี่ยวกบัคดีเด็กและ
เยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง) ขอ้ 5 และ 7. 
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จะมีความรู้ความสามารถก็ยงัคงตอ้งปฏิบติัการภายใตก้รอบท่ีกฎหมายก าหนด และการจะตดัสิน
ลงโทษบุคคลไดจ้ะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ซ่ึงการลงโทษในทางอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนจะหลีกเลียงการน าเด็กหรือเยาวชนมาลงโทษแต่จะเนน้ในเร่ืองของการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเหมาะสมน ามาปรับใชด้งัน้ี 

 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence) เป็นแนวคิดของสานักอาชญาวิทยา
แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivist) โดยตั้งอยู่บนความเช่ือพ้ืนฐานท่ีว่า การกระท าผิดเม่ือเกิดข้ึนใน
สังคมแลว้ไม่สามารถท่ีจะยอ้นเวลากลบัไปไม่ให้การกระท านั้นเกิดข้ึนอีกได  ้ดงันั้น เมื่อเกิดการ
กระท าผดิข้ึนจึงควรหาทางท่ีจะป้องกนัมิใหก้ารกระท าผดิลกัษณะนั้นเกิดข้ึนมาอีกมากกว่าท่ีจะแก้
แคน้ทดแทนผูก้ระท าผดิ สังคมควรจะใชว้ิธีการลงโทษเพื่อเป็นการป้องกนัมิให้การกระท าผิดใน
ลกัษณะนั้นเกิดข้ึนอีก โดยการใชก้ารลงโทษเป็นการข่มขู่ให้บุคคลอ่ืนในสังคมกลวัเกรงโทษท่ีจะ
ไดรั้บและไม่กลา้กระท าความผดิ85 ซ่ึงจะถือว่าเป็นการปลกูฝังศีลธรรมให้แก่บุคคลในสังคม โดยมี
วตัถุประสงคแ์บ่งออกเป็น  

 1. การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัย ั้งโดยเฉพาะหรือป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific Deterrence) 
เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิเป็นรายบุคคลเพ่ือยบัย ั้งมิให้เขากระท าผิดซ ้ า หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึง
ไดว้่าเป็นการป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific Prevention)  

 2. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้งโดยทัว่ไปหรือป้องกนัโดยทัว่ไป (General Deterrence) 
เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิเพ่ือเป็นตวัอยา่งใหส้งัคมทัว่ไปเห็นหรือเกรงกลวัโทษจากการกระท าผิด 
และไม่คิดท่ีจะกระท าความผิดข้ึนอีก หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่าเป็นการป้องกนัโดยทัว่ไป 
(General Prevention) 

 ดงันั้น การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้งมิใหเ้กิดการกระท าผดิซ ้าอีกจะตอ้งประกอบไปดว้ย
หลกัส าคญั 3 ประการจึงจะไดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่คือ 

 1. การลงโทษตอ้งไดส้ดัส่วนกบัการกระท าผดิ (Proportionality)  
  1.1 การลงโทษตอ้งมีความ “เท่าเทียมกนั” หรือ “พอดี” กบัอาชญากรรม  

         1.2 การลงโทษตอ้งไม่ใชว้ิธีการท่ีรุนแรงเกินกว่าอาชญากรรม  
 
 

                                                
85 ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Caesar Lombroso) นายแพทยผ์ูใ้ชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นแนวคิดแบบ  

ปฏิฐานนิยมมาใชใ้นการศึกษาผูก้ระท าผิด เพื่อที่จะหาทางป้องกนัสังคม โดยเขามีความเช่ือว่า หากรู้ว่าผูก้ระท าผิด
มีลกัษณะอยา่งไรกส็ามารถที่จะหาทางป้องกนัได ้โดยใชว้ิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้บุคคลนั้นเป็น
อนัตรายต่อสังคม 
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   ก. ภายใตส้ญัญาประชาคม รัฐไม่มีอ  านาจท่ีจะลงโทษผูใ้ดเกินกว่าท่ีจ  าเป็น  
    ข. การลงโทษท่ีมีระดบัความรุนแรงมากเกินไปจะยิง่เป็นการสนบัสนุนให ้
 เกิดอาชญากรรมท่ีหนักข้ึน ส าหรับผูก่้ออาชญากรรมท่ีหนักกว่าและอาชญากรรมท่ี
รุนแรงควรจะลงโทษใหเ้ท่ากบัอาชญากรรมนั้น แต่การลงโทษท่ีไม่เท่ากบัอาชญากรรมจะกลายเป็น
เหตุจูงใจใหผู้ก้ระท าผดิประกอบอาชญากรรมท่ีร้ายแรงยิง่ข้ึน  
 2. การรับรู้มองสาธารณชน (Public Knowledge) เบ็คคาเรียเห็นว่า การลงโทษจะไม่
สามารถข่มขู่ยบัย ั้งผูก้ระท าผดิได ้จนกว่าการลงโทษนั้นจะเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปของสาธารณชน  
                       2.1 การลงโทษควรกระท าดว้ยความรวดเร็วจนสามารถท าให้สาธารณชนเขา้ใจ
เช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างการลงโทษกบัอาชญากรรมนั้นได ้ 
           2.2 การลงโทษควรเหมาะสมทางสญัลกัษณ์และเขา้กนัไดก้บัอาชญากรรม เพื่อให้
สาธารณชนเกิดการเปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจจากการประกอบอาชญากรรมกบัการลงโทษท่ีจะ
ไดรั้บ  
      2.3 การลงโทษควรมีความแน่นอน  
 3. กฎหมายกบัการลงโทษจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีสาธารณะจะตอ้งมองเห็นได  ้อยา่งเช่นการ
พิมพห์นังสือท าให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงกฎหมายอนัจะท าให้ระลึกถึงความทรงจ าในสัญญา
ประชาคมส าหรับการลงโทษโดยเฉพาะอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงรองลงมา การลงโทษควร
จะตอ้งเห็นไดช้ดัเจนเพื่อข่มขู่ผูท่ี้กระท าความผิด ส าหรับอาชญากรรมร้ายแรงการลงโทษเป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเป็นงานของสาธารณชนท่ีจะตอ้งช่วยกนั  

   ความผดิท่ีควรลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้ง แยกตามการกระท าของ
ผูก้ระท าความผดิได ้2 ประการคือ 

   1. ผูก้ระท าผิดมีเวลาไตร่ตรองในการกระท าผิดหรือไม่  หากผูก้ระท าผิดมีเวลา
ไตร่ตรองมาก  โดยเฉพาะความผิดท่ีรัฐห้าม (Mala Prohibita) อาทิ การฟอกเงิน ควรใชห้ลกัการ
ลงโทษเพื่อป้องกนั  

   2. การกระท าผิดโดยประมาทและเจตนา การกระท าโดยประมาทผูก้ระท าไม่ได้
คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุเช่นนั้นดังนั้นการใช้หลกัการลงโทษเพ่ือป้องกันในความผิดฐาน
ประมาทจึงอาจไม่ไดผ้ล 

 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การลงโทษ
ควรมีเพ่ือการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดี และไม่ให้ผูก้ระท าผิดกลบัมากระท าผิดซ ้ า
อีกรวมทั้งพยายามท่ีจะช่วยใหผู้ก้ระท าผดิกลบัคืนสู่สงัคมไดต้ามปกติ จึงตอ้งใหก้ารเรียนรู้และอบรม
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จนเพียงพอท่ีเขาจะใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้เช่น การฝึกอาชีพรวมทั้งการพยายามช่วยให้ผูก้ระท าผิด
ไม่รู้สึกมีปมดอ้ยจากการท่ีไดรั้บการลงโทษ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

 1. มุ่งท่ีจะศึกษาท าความเขา้ใจสาเหตุแห่งการกระท าผิดโดยเน้นตวับุคคลผูก้ระท าผิด
และสภาพแวดลอ้ม  

 2. เพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขผูก้ระท าผดิมากกว่าท่ีจะลงโทษ  
 3. ท าให้ผูก้ระท าผิดกลบัไปสู่สังคมของตนเองไดแ้ละมีชีวิตร่วมกนักบับุคคลอ่ืนใน

สงัคมอยา่งเป็นปกติสุข 
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟจูะตอ้งอาศยัองคก์รหรือบุคคลในการขบัเคล่ือนดงัน้ี 
 1. โดยเจ้าพนักงาน (Rehabilitation By The Official Theory) เป็นการปฏิรูปการลงโทษ 

เพื่อแกแ้คน้และทดแทนมาเป็นการลงโทษแบบมีมนุษยธรรม  และใชก้ารลงโทษจ าคุกแทนการ
ลงโทษเนรเทศ ประหารชีวิต หรือการทรมานร่างกายอนัเป็นแนวคิดและทฤษฎีของส านักอาชญา
วิทยาและทณัฑวิทยาส านกัคลาสสิก และต่อมาในสมยัส านักนีโอ-คลาสสิกจะค านึงถึงเหตุยกเวน้
ความผดิ เหตุยกเวน้โทษและเหตุลดหยอ่นโทษและไดม้ีการพฒันาระบบคุมประพฤติและระบบพกั
การลงโทษ อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ีไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรอาชญากรรมไม่ลดลง จึงมีการปฏิรูปคร้ังท่ี 2 
ซ่ึงมีแนวคิดมาจากทฤษฎีจิตวิทยา86 ในขณะเดียวกนัสงัคมศาสตร์สาขาต่างๆก็ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงอิทธิพล
ของกระบวนการเรียนรู้ อิทธิพลของวฒันธรรมยอ่ยและสภาพของชนชั้นตลอดจนเช้ือชาติว่ามีท่ีมา
ของการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายมากกว่าจงใจกระท าความผิด  ผลก็คือแนวโน้มท่ีจะมองผูก้ระท า
ความผดิว่าเป็นผูถ้กูเอาเปรียบในสงัคมหรือทางสติปัญญาซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางกาย
และทางจิตใจ  

 แนวความคิดท่ีว่าสาเหตุมาจากความบกพร่องทางกายและทางจิตใจนั้น โดยส่วนใหญ่
เช่ือว่ามีท่ีมาจากการเกิดข้ึนของส านักอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา ส านักโปซิติฟ ซ่ึงมีซีซาร์ ลอม
โบรโซ (Cesare Lombroso, 1835-1909) เป็นผูน้  าและของส านักป้องกนัสังคม ซ่ึงมีมาร์ค แอนเซล 
(Marc Ancel)เป็นผูน้  า เน่ืองจากทั้ง 2 ส านกัน้ีเห็นว่าอาชญากรรมมิใช่เป็นการกระท าโดยเจตนา การ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิจึงควรเนน้ท่ีการแกไ้ขฟ้ืนฟมูากกว่าการลงโทษและตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวิชาชีพเฉพาะทางมาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว การท่ีเนน้การแกไ้ขฟ้ืนฟกู่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 2 

                                                
86 ทฤษฎีจิตวิทยา ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund  Freud)  และสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ ตวัอยา่งทฤษฎี

ของฟรอยดเ์สนอว่า อาชญากรรมไม่ใช่การกระท าโดยเจตนาที่จะฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสังคมเสมอไป แต่อาจเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองโดยไร้ส านึกต่อปัญหาส่วนบุคคล  ผูก้ระท าความผิดอาจเป็นคนเจ็บป่วยมากกว่าจะเป็นคน  
ชัว่ร้าย การฝ่าฝืนกฎหมายน่าจะเป็นการเจ็บป่วยมากกว่าการเจตนากระท าความผิดอยา่งแจง้ชดั  
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ประการ คือ ศาลมีค  าพิพากษาไม่แน่นอนตายตวั (Indeterminate sentence) และการแบ่งความรับผิด
ระหว่างบุคคลต่างๆ ท่ีจะต้องตดัสินใจเก่ียวกบัผูก้ระท าความผิดซ่ึงกฎหมายยอมให้ศาลรอการ
ก าหนดโทษไดจ้นกว่าจะมีการท ารายงานประมวลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัจ าเลยพร้อมทั้งความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อศาล พนกังานคุมประพฤติ จิตแพทย ์และคนอ่ืนๆ จะกลายมาเป็นท่ีปรึกษาของศาล 
เพราะฉะนั้นความรับผดิชอบในการตดัสินใจจึงแบ่งแยกออกไปไม่เฉพาะระหว่างบุคคลท่ีท างาน
ใกลชิ้ดกบัศาลเท่านั้นแต่ยงัแบ่งไปให้บุคลากรของหน่วยงานราชทณัฑ์ทุกระดบัดว้ย ค าพิพากษา
ก าหนดโทษท่ีไม่ตายตวัแน่นอนไดถู้กน ามาใชเ้พื่อให้หน่วยงานราชทณัฑ์เป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิต
ของผูก้ระท าความผิดโดยผ่านกระบวนการจ าแนกประเภทและแกไ้ขฟ้ืนฟู ในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าความผิดดงักล่าวจะตอ้งให้ค  าปรึกษา แนะน า ให้การเยียวยาทางจิต การสอนวิชาการ
ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผูก้ระท าความผดิ ตวัอยา่งเช่น 
 ในประเทศองักฤษมีพระราชบัญญัติว่าด้วย การยุติธรรมในทางอาญาของประเทศ
องักฤษ(Criminal Justice Act 1948) มีวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดเปล่ียนแปลงจากการลงโทษ  
จ าคุก และเฆ่ียน เป็น  
 (1) การคุมประพฤติ Probation คือถา้ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์ทัว่ๆ ไปไม่สมควร
จ าคุกจ าเลยศาลอาจสัง่ปล่อยตวัจ  าเลยไปโดยให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานคุมประพฤติ และ
อาจสั่งให้จ  าเลยไปอยู่ในสถานท่ีๆ ก  าหนดไวห้รือให้กลบับา้นของตนเองก็ได้ การคุมประพฤติมี
ก  าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ถา้ผูถู้กคุมประพฤติท าผิดเง่ือนไขแห่งการคุม
ประพฤติก็อาจจะถกูปรับไม่เกินคร้ังละ 10 ปอนด ์ 
 (2) การเอาตัวไว้อบรมและการกักขังเพื่อป้องกันการกระท าผิด(Corrective Training  
and Preventive Detention) บุคคลท่ีอายไุม่นอ้ยกว่า 21 ปี ถา้ตอ้งค าพิพากษาว่าไดก้ระท าผดิข้ึน และ
ปรากฏว่าเคยตอ้งโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ัง ภายหลงัท่ีอายคุรบ 17 ปีอาจถกูควบคุมตวัไวอ้บรม
ไดเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปีแต่ไม่มากกว่า 4 ปี บุคคลท่ีอายกุว่า 30 ปีข้ึนไปซ่ึงเคยตอ้งโทษมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 3 คร้ังภายหลงัท่ีมีอายุครบ 17 ปีแลว้ อาจถูกศาลสั่งให้กกัขงัตวัไวใ้นเรือนจ าเพ่ือป้องกนั
การกระท าผิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 14 ปี ในระหว่างน้ีศาลจะสั่งให้ปล่อยตวัภายใต้
การสอดส่องของเจา้พนกังานก็ได ้

 2. โดยประชาชนและชุมชนร่วมกับเจา้พนักงาน (Reintegration Theory) คือกระบวนการ 
ยุติธรรมท่ีเป็นระบบงานเก่ียวกบัชุมชนโดยมีการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอ่ืนๆ ในรูปของการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด
เป็นอีกแนวคิดหน่ึงในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย  ประชาชน
จึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ เช่น ประชาชนและชุมชนท่ีผูก้ระท าความผดิพน้โทษไป
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แลว้จะกลบัไปอยูด่ว้ยตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิดงักล่าวใหมี้งานท าและให้
อยูใ่นสงัคมได ้เช่นองคก์รภาคประชาชนท่ีมีบทบาทในการป้องกนัอาชญากรรม คือ 
  1. สมาคมป้องกนัอาชญากรรมอนัเป็นสมาคมท่ีมีเครือข่ายด าเนินงานทัว่ประเทศ 
ตั้งแต่ระดบัเมืองถึงระดบัหมู่บา้น มีการประสานงานกนักบัสถานีต ารวจ สมาชิกของสมาคมก็คือ
ประชาชนธรรมดานัน่เอง สมาชิกมีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมของต ารวจดว้ยการปฏิบติังานอนัเป็นการให้
ก  าลงัใจและใหค้วามร่วมมือ เช่น การรายงานเหตุอาชญากรรมไปยงัต ารวจ เป็นตน้ สมาคมป้องกนั
อาชญากรรมด าเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น สหภาพผูป้ระกอบอาชีพเพื่อการป้องกนัอาชญากรรม 
หรือ คณะกรรมการติดต่อระหว่างโรงเรียนกบัต ารวจโดยให้ค  าแนะน าแก่เยาวชนเพื่อการป้องกนั
ไม่ใหก้ระท าผดิ  
  2. สมาคมเพื่อความปลอดภยัดา้นจราจรเป็นองค์กรอาสาสมคัรป้องกนัอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากการจราจร มีการด าเนินงานอยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัต าบล อ าเภอ และระดบัชาติ สมาชิก
ประกอบดว้ยผูข้บัข่ี เจา้ของรถ ผูบ้ริหารธุรกิจขนส่งและประชาชนอาสาสมคัร สมาชิกมีหน้าท่ี
รณรงคด์า้นความปลอดภยัจราจร โดยให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัทางจราจร  ฟ้ืนฟูความรู้ให้กบั 
ผูข้บัข่ีและอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มอาสาสมคัรอ่ืนๆ ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการป้องกนัอุบติัเหตุ
จราจร  
  3. สมาคมอาสาสมคัรคุมประพฤติ แมว้่าภารกิจส าคญัของอาสาสมคัรคุมประพฤติ
คือการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผูก้ระท าผิดแต่อาสาสมคัรคุมประพฤติก็ยงัท า
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอาชญากรรมอีกดว้ย  อาสาสมคัรคุมประพฤติในประเทศญ่ีปุ่นจะ
ท างานร่วมกบัพนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานต่างๆ เช่นโรงเรียน หรือ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจ และองค์กรอาสาสมคัรอ่ืนๆ อย่างใกลชิ้ดในการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมทัว่ประเทศ อนัเป็นการกระตุน้เตือนใหส้าธารณะชนเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ในการป้องกนัอาชญากรรม เรียกกิจกรรมน้ีว่า “การเคล่ือนไหวเพ่ือสงัคมท่ีแจ่มใส” (Movement for 
Brighter Society) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่  
   (1) การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ในท่ีสาธารณะ เช่น การเดินพาเหรดรณรงค์ 
การจดัแสดงดนตรี การจดันิทรรศการ การจ าหน่ายสินคา้เพื่อการรณรงค์ การเสนอบทความใน
หนงัสือพิมพ ์การเสนอขอ้ความประชาสมัพนัธห์รือรณรงค์ในป้ายโฆษณาในเขตดาวน์ทาวน์หรือ
สนามกีฬา เป็นตน้  
   (2) จดัการเสวนาในเวทีสาธารณะเก่ียวกบัปัญหาการกระท าผดิของเด็ก  
   (3) จดัการประชุมหรืออภิรายในกลุ่มเพื่อนบา้น  
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   (4) สนบัสนุนการจดักิจกรรมในชุมชน ไดแ้ก่ กิจกรรมการเล้ียงดูเด็กส าหรับแม่
ท่ียงัเยาวอ์นัเป็นกิจกรรมการท างานบริการสงัคม เป็นตน้  
   (5) ใหทุ้นในการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ ไดแ้ก่ การจดั
คอนเสิร์ตการกุศล การขายสินคา้หารายไดเ้พื่อการกุศล การรับบริจาค เป็นตน้ 
 นอกจากนั้นยงัมีงานดา้นอาสาสมคัรคุมประพฤติ (Volunteer probation officers-VPOs) 
คือประชาชนท่ีเขา้มาช่วยงานของพนักงานคุมประพฤติอาชีพ  (Professional Probation Officers- 
PPOs) ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผูถู้กคุมความประพฤติ (probationer) 
และ (2) ผูไ้ดรั้บการพกัการลงโทษ(parolee)ทุกเพศทุกวยั โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูก้ระท าผิดเหล่าน้ี
สามารถแกไ้ขฟ้ืนฟตูนเองไดไ้ม่กระท าผิดซ ้ าอีก กลบัตนเป็นพลเมืองดี ประกอบสัมมาอาชีพ เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าของสังคม และอาสาสมคัรคุมประพฤติยงัช่วยเหลือชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรมอีกดว้ย และกฎหมายยงับญัญติัให้อาสาสมคัรคุมประพฤติมีสถานะเป็นเจา้พนักงาน
ของรัฐท่ีไม่ถาวร (non- permanent government officials) ซ่ึงมีภารกิจส าคญั คือช่วยผูก้ระท าผิดใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟตูนเอง ไดแ้ก่ การใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือผูถ้กูคุมประพฤติและผูท่ี้รับการพกัการ
ลงโทษก่อนท่ีกรมราชทณัฑ์จะปล่อยตวัผูต้อ้งขงัรายใด  อาสาสมคัรคุมประพฤติจะรายงานขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นอยู่อาศยัเม่ือไดรั้บการปล่อยตัว ตลอดจนสืบเสาะข้อเท็จจริง
ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาอภยัโทษ87 
 ดงันั้นทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูคน้พบว่าการลงโทษท่ีรุนแรงกบัผูท่ี้กระท า
ความผิดก็ยงัคงมีผูท่ี้กลบัมากระท าความผิดซ ้ าอยู่เสมอ อนัแสดงถึงการลงโทษไม่สามารถท าให้
ผูก้ระท าความผิดกลวัโทษท่ีไดรั้บ จึงไม่สามารถข่มขู่ให้คนกลวัจนไม่กลา้กระท าผิดข้ึนมาอีกได ้
ดงันั้นการลงโทษโดยอาศยัหลกักฎหมายเพ่ือให้เหมาะสมกบัความผิด และการลงโทษเพ่ือการแก้
แค้นตามทฤษฎีการลงโทษให้สาสมหรือเพื่อข่มขู่ให้กลวัตามทฤษฎีป้องกันแต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่น่าจะประสบผลส าเร็จ ดงันั้นจึงควรน าหลกัการแก้ไขฟ้ืนฟูมาปรับใชโ้ดยมีหลกัการส าคญั 5 ประการ  
คือ 
  1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหผู้ก้ระท าผิดประสบกบัส่ิงท่ีท าลายคุณลกัษณะประจ าตวั
ของเขา  
  2. ใหใ้ชว้ิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น เพราะการลงโทษจ าคุกระยะสั้น 
ไม่ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิ การลงโทษจ าคุกระยะสั้นยิง่จะท าใหผู้ก้ระท า
ผิดท่ีถูกลงโทษกลายเป็นผูร้้ายถาวรเพราะผ่านการจ าคุกมาแลว้กลายเป็นคนข้ีคุกและยงัอาจได้
                                                

87 ลาวลัย ์ หอนพรัตน์.  (2554).  ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระท าผิด  เอกสารประกอบการสอน.  (น. 10-18).
สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
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เรียนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาดว้ย วิธีการอยา่งอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชแ้ทนการลงโทษจ าคุกระยะ
สั้น เช่น การกกัขงัแทนค่าปรับ การรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ การคุมประพฤติ เป็นตน้ 
 3. การลงโทษตอ้งเหมาะสมกบัการกระท าผดิเป็นรายบุคคลตามแนวคิดของแพ็กเกอร์ 
ท่ีว่า ในการก าหนดโทษและการพิจารณาความหนกัเบาของการลงโทษจะตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ี
จ  าเป็นโดยตอ้งใชใ้นการแกไ้ขดดัแปลงผูก้ระท าความผิดไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผิด 
ดงันั้น จึงตอ้งลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผดิว่าเขาควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไร  
 4. เมื่อผูก้ระท าความผิดได้แก้ไขให้ดีดังเดิมแลว้ให้หยุดการลงโทษ  หากเห็นว่า
ผูก้ระท าผดิสามารถแกไ้ขตนเองไดดี้แลว้ก็ไม่ควรไปลงโทษเขาต่อไปอีก  ควรจะระงบัการลงโทษ
เพราะถึงลงโทษต่อไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์ วิธีการท่ีอาจน ามาใชคื้อการพกัการลงโทษ (Parole)  
 5. ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างท่ีมีการคุมขงั  เพื่อคืนผูก้ระท าผิดกลบัไปสู่
สงัคม จึงตอ้งหาวิธีการช่วยเหลือใหผู้ก้ระท าผิดสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้ มีอาชีพ มี
งานท า มีรายไดเ้ล้ียงตนเองได ้ ไม่ตกเป็นภาระของผูอ่ื้นอนัจะท าให้เกิดการรังเกียจ  ดงันั้น ใน
ระหว่างท่ีมีการลงโทษควรมีการฝึกอาชีพใหค้วามรู้ในเร่ืองท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้นสังคม เมื่อ
พน้โทษไปแลว้จะสามารถเล้ียงตวัเองไดแ้ละท าใหไ้ม่กลบัมากระท าผดิซ ้าอีก 

 ความผดิท่ีควรน าวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟมูาปรับใชคื้อ 
 1. กรณีท่ีผูก้ระท าผดิไม่มีความรับผิดทางอาญา เมื่อพิจารณาจากตวัผูก้ระท าความผิด

หากผูก้ระท าเป็นบุคคลท่ีมีความผดิปกติทางจิต หรือมีความบกพร่องทางการรับรู้ไม่สามารถรับรู้ได ้
ไม่เขา้ใจถึงการกระท าของตน การลงโทษย่อมไม่ไดผ้ลควรใชว้ิธีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูมาก 
กว่าการลงโทษเพื่อข่มขู่ หรือการลงโทษเพื่อป้องกนั  

 2. กรณีท่ีการลงโทษไม่สามารถรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าผดิไดแ้ต่กลบัท าใหแ้ยล่ง 
ผูก้ระท าความผดิบางประเภทหรือบางคนท่ีกระท าผดิในเร่ืองเลก็นอ้ย เช่น ลกัทรัพยเ์พื่อประทงัชีวิต
ไม่มีสันดานโจร หากไดรั้บการลงโทษจ าคุกอาจเป็นการกดดนัสภาพจิตใจให้แย่ลงหรือเป็นการ
เรียนรู้ส่ิงท่ีไม่ดีจากในคุก จึงควรน าแนวคิดและวิธีการการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟมูาใชจ้ะเหมาะสม
กว่าการลงโทษเพ่ือยบัย ั้งข่มขู่ หรือการลงโทษเพื่อป้องกนั88 

อน่ึง จากการศึกษาถึงอิทธิพลของแนวคิดต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสงัคมในปัจจุบนัโดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ท าให้พบว่าอิทธิพลของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมยงัคงปรากฏอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญาภาคความผดิ ในขณะท่ีแนวคิดของส านักอาชญาวิทยาก่ึงดั้งเดิมก็ปรากฏอิทธิพลอยู่
ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทัว่ไป ส่วนส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมก็ปรากฏอิทธิพลทาง
                                                

88 ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน.  (2554).  ทฤษฎีการลงโทษ.  เอกสารประกอบการสอน.  (น. 40).  สืบคน้เม่ือ
วนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555.  
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แนวคิดอยู่ในพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวโดยเฉพาะในมาตรา 8289 ท่ีใหศ้าลค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึง
ควรไดรั้บการฝึกอบรม สัง่สอน และสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการมุ่งท่ีจะลงโทษ 
และในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กหรือ
เยาวชน ซ่ึงแตกต่างกนัเป็นคนๆ ไปดว้ย90 

 โดยสรุปในยคุแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 
เร่ิมท่ีจะใหค้วามส าคญักบัวิธีการลงโทษเด็กและเยาวชน โดยถือว่าการลงโทษท่ีรุนแรงนั้นมิไดมี้
ความเหมาะสม และยงัมิไดเ้ป็นการคุม้ครองสิทธิ แต่กลบัท าให้เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด
นั้นกลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก ดงันั้นวิธีการลงโทษเด็กหรือเยาวชนอย่างหนักจึงถูกน ากลบัมา
ทบทวน เพราะจากการศึกษาวิจยัแลว้พบว่าเด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ใชชี้วิตยงันอ้ย การยบัย ั้ง
ชัง่ใจในการกระท าความผดิจึงมีนอ้ยตามไปดว้ย ประกอบกบัเด็กและเยาวชนจะเติบโตข้ึนมาเป็น
อนาคตของชาติ การลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน นอกจากจะพิจารณาจากฐาน
ความผดิท่ีไดก้ระท าแลว้ ยงัน าพฤติการณ์แวดลอ้มทั้งทางดา้นสงัคม จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ มา
ประกอบกนัเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผิดท่ีแทจ้ริง และจะใชว้ิธีการน าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นไปท าการแกไ้ขฟ้ืนฟแูทนการลงโทษ หลกัการน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากในยคุส านกัอาชญา
วิทยา Positive School ท่ีว่า การลงโทษหาอาจจะท าให้หยุดย ั้งอาชญากรรมไดไ้ม่ นอกจากนั้นการ
แกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูยงัเป็นส่วนหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการระงบัคดี ซ่ึงเกิดจากการตกลงระหว่าง
ผูเ้สียหายกับผูก้ระท าความผิด การยุติคดีด้วยวิธีการสมานฉันท์ เป็นวิธีการท่ีน ามาใชก้นัอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั ส่งผลใหค้ดีข้ึนสู่ศาลมีจ  านวนลดลง และยงัเป็นแนวคิดท่ีเหมาะส าหรับน ามา
ปรับใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative 
justice) เป็นทั้งปรัชญาแนวคิดและกลวิธีในการเยยีวยาอนัเป็นการสร้างความสมานสามคัคีระหว่าง
เหยือ่อาชญากรรม ผูก้ระท าความผิดและชุมชนข้ึนใหม่อีกคร้ัง โดยมุ่งให้ความส าคญักบัการมอง
อาชญากรรมในมิติท่ีว่าอาชญากรรมเป็นเร่ืองของความขัดแยง้ระหว่างบุคคล (interpersonal 
conflict) อนัเป็นการมองในมิติเชิงซอ้นท่ีแตกต่างไปจากกระบวนทศัน์เดิมท่ีมองว่าอาชญากรรม

                                                
89  ปัจจุบนัคือพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.

2553 มาตรา 119 
90  มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบื้องต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเดก็

และเยาวชน. น. 40-44. 
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เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีรัฐก  าหนดไวภ้ายใต้อ  านาจอนัชอบธรรมเพียงมิติ  
เดียวจึงท าให้ขาดความสมบูรณ์คมชดัในการแกปั้ญหาอาชญากรรมในลกัษณะองค์รวม  การน า 
“กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท”์ มาใชจ้ะช่วยแกปั้ญหาของกระบวนการยติุธรรมท่ีรากเหงา้ของ
ปัญหากล่าวคือ แกปั้ญหาตั้งแต่ในชั้นเร่ิมเกิดอาชญากรรมดว้ยการเพิ่มบทบาทให้ชุมชนมีความส าคญั
ในการดูแลตนเองมากข้ึน รวมตลอดไปถึงการเยียวยาเหยื่อและอบรมสั่งสอนผูก้ระท าผิดในคดีบาง
ประเภทใหส้ านึกผดิและรับผดิชอบต่อการกระท าของตนดว้ยการชดใชแ้ละขอโทษ ไม่ใช่ใช ้“การรับ
โทษ”เป็นการขอโทษและชดใชโ้ดยอาจใชว้ิธีการผอ่นช าระค่าเสียหายหรือท างานบริการสังคมแทนก็
ได ้ส่วนคดีบางประเภท หรือผูก้ระท าผดิบางคนก็ยงัสมควรจะใชก้ารลงโทษจ าคุกต่อไป หรือแมว้่าจะ
มีการกระท าผดิเกิดข้ึนแลว้ การใช ้“กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์” ก็สามารถช่วยป้องกนัการ
กระท าผดิซ ้าไดใ้นระดบัจิตส านึกโดยมีหลกัส าคญัในการด าเนินการเพ่ือความยติุธรรมคือ 
 1. ในส่วนของค าว่า “อาชญากรรม” ไม่เป็นเพียงแค่ “การฝ่าฝืนกฎหมาย” ซ่ึงตอ้งเอา
ตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษให้ไดเ้ท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้ “อาชญากรรม” ท าให้ “เกิด
ความเสียหาย” (harm)ด้วย และความเสียหายนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแท้จริงและส่งผลกระทบต่อ
ผูเ้สียหาย 
 2. กระบวนการยติุธรรมไม่ควรจะมุ่งเนน้เพียงแต่จบัตวัผูก้ระท าความผิดมา “ลงโทษ” 
แต่ควรจะเน้นการบรรเทาความเสียหายให้ทุกฝ่ายกลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิมดว้ย การบรรเทาความ
เสียหายและใหทุ้กฝ่ายกลบัคืนสู่สภาพดีดงัเดิมนั้น ภาษาองักฤษใชค้  าว่า Restoration ก็คือท่ีมาของ
แนวคิดเร่ือง Restorative justice 
 3. ในคดีอาญาเพื่อให้บรรลุถึงว ัตถุประสงค์ดังกล่าว “รัฐ” จึงไม่ควรผูกขาดการ
ด าเนินการท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการลงโทษเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพียงอยา่งเดียว แต่ควรเปิดโอกาส
ให้ “ผูเ้สียหายหรือเหยื่อ ผูก้ระท าความผิด และชุมชน” ได้มีโอกาสร่วมกันหาทางออกในการ
แกปั้ญหาเหล่านั้น91 
 เมื่อพิจารณาการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมแบบดงัเดิมเปรียบเทียบกบัการน า
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นเร่ืองของปรัชญา วิธีคิด การมองปัญหาอนัน ามาสู่การปฏิบติั
จะมีความแตกต่างคือ แนวความคิดดงัเดิมถือว่าการกระท าความผิดอาญาเป็นการกระท าละเมิดต่อ
รัฐ คือเป็นส่ิงท่ีเกิดจากเร่ืองส่วนบุคคลแต่ถือเป็นการกระท าต่อรัฐ ดงันั้นรัฐจะตอ้งเขา้มามีบทบาท 
นอกจากนั้นยงัถือว่า “การกระท าผดิอาญาเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย” จึงจ  าเป็นตอ้งน าตวัผูก้ระท า
ความผดิมาลงโทษเพื่อใหเ้กิดความหลากจ าโดยมีวตัถุประสงคใ์นการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution)  
 
                                                

91 กิตติพงษ ์ กิตยารักษ.์  (2550).  ยติุธรรมชุมชนและยติุธรรมสมานฉันท์. น. 47-48. 
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ซ่ึงตอ้งการสร้างความข่มขู่เพ่ือยบัย ั้ง (Deterrent) และตอ้งการจะตดัโอกาสไม่ให้กระท าความผิด
(Incapacitation) ส่วนในทศันะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อผูก้ระท าความผิดจะถือว่า 
การกระท าความผดินั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายเร่ืองใด มาตราใด ใครเป็นผูก้ระท า และจะน าตวั
ผูก้ระท าความผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งไร แต่แนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือว่า
การกระท าความผดิอาญาเป็นการท าลายสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างการมองท่ีรัฐกบัการมองท่ีตวับุคคล
ท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นส าคญั นอกจากนั้นการกระท าความผิดทางอาญาก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหาย และเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งมีการเยยีวยาหรือฟ้ืนฟ ู(Restoration) โดย
มีวตัถุประสงค์คือตอ้งการฟ้ืนฟูความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าความผิดให้ทุกฝ่ายท่ี
ได้รับผลร้ายรวมทั้งผูเ้สียหาย ผูก้ระท าความผิด และชุมชน ได้รับการชดใช้อนัจะท าให้สังคม
กลบัคืนดีดงัเดิม ส่วนทศันะคติของบุคลากรในกระบวนการยติุธรรมจะเห็นว่า “ความเสียหาย” หรือ 
“ผลกระทบ” ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ีคืออะไรจะแกไ้ขเยียวยาให้ทุกคนคืนสู่สภาพเดิมไดอ้ย่างไร และ
ใครจะเป็นผูแ้ก้ไขเยียวยาและด้วยวิธีอย่างไร ดังนั้นกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของกระบวนการยติุธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรง
ประเด็นท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายแลว้สามารถท่ีจะเยยีวยาใหดี้ได ้และถือเป็นทางเลือกท่ีดี 
นอกจากนั้นกระบวนการเชิงสมานฉนัทย์งัเป็นทางเลือกหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก92

ถึงแมว้่าจะมีความแตกต่างในบางส่วนก็ตาม  
 กล่าวโดยสรุปอาชญากรรมคือความขดัแยง้ระหว่างปัจเจกบุคคล ท าให้ทั้งสองฝ่ายซ่ึง
ไดแ้ก่ เหยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา

                                                
92 กระบวนการยติุธรรมทางเลือกมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชเ้ป็นมาตรการแบ่งเบาภาระคดี (Diversion) 

ออกจากกระบวนการยติุธรรม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการท่ีน ามาใชใ้นขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เช่น 
การไกล่เกลี่ยคดีในชั้นต ารวจ การชะลอการฟ้องในชั้นอยัการ การคุมประพฤติการท างานบริการสังคมในชั้นศาล 
การพกัการลงโทษในชั้นราชทณัฑ์และยงัสามารถน ามาใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ได้อีกดว้ย เช่น เพื่อใช้เป็น
มาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัต่อกลุ่มผูก้ระท าผิดคร้ังแรก หรือกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางดา้นประเภทคดี 
ความอ่อนเยาว ์ฯลฯ เป็นตน้ แต่หลกัการส าคญัคือ การสร้างมาตรการ “ทางเลือก” แทนการใชโ้ทษจ าคุกให้แก่ 
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อน าไปใชก้บั “ผูก้ระท า”โดยมาตรการเหล่านั้นอาจมีคุณประโยชน์ต่อ 
“เหยือ่” โดยตรงหรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคญัที่ “กระบวนการยติุธรรามทางเลือก”จะตอ้งค านึงถึงซ่ึงมีความแตกต่าง
จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อเป็น
การบูรณาการ “เหยือ่-ผูก้ระท าความผิด-ชุมชน” ใหก้ลบัคืนและใชชี้วิตรวมกนัในสังคมอย่างปกติสุขซ่ึงใชว้ิธีการ
ใหเ้หยือ่ไดรั้บอ านาจท่ีสูญเสียไปเม่ือเกิดอาชญากรรมกลบัคืนมาอย่างยุติธรรม ทั้งยงัท  าให้ “ชุมชน” มีบทบาท
ความส าคญัและมีอ  านาจจัดการกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนไดเ้องในระดบัหน่ึงและใชไ้ด ้
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมอนัท าใหค้ดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว 
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ความขัดแยง้ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีตามมาคือท าให้เหยื่ออาชญากรรมไม่ถูกกีดกันออกจาก
กระบวนวิธีการอ  านวยความยุติธรรมอย่างส้ินเชิงแบบกระบวนทศัน์เดิม แต่เปิดโอกาสให้เหยื่อ
อาชญากรรมไดมี้สิทธิ มีโอกาสแสดงท่าทีความรู้สึกต่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งอาจพฒันาสู่
การแสดงความเมตตาใหอ้ภยัแก่ผูก้ระท าผิด  อนัเป็นการน าพาสังคมสู่ดุลยภาพท่ีมีความเอ้ืออาทร
ต่อกนัในท่ีสุด ส่วนผูก้ระท าผิดก็มีเวทีและโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
รวมทั้งไดแ้สดงความส านึกผิดอนัเป็นการเยียวยาประสานรอยร้าวทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่าง
สมาชิกสงัคมท่ีบาดหมางโกรธเคืองกนัเขา้ดว้ยกนั โดยมีผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกล่ีย  บูรณาการ เรียนรู้ท่ีจะป้องกนัตนเองและสงัคมจากอาชญากรรม 
 ในปลายศตวรรษท่ี 20 โดยการวิจยัของ Ogbonnaya Oko Elechi พบว่า รูปแบบการแก ้
ปัญหาของชุมชนในฐานะกระบวนการทางเลือกในไนจีเรียตะวนัออกเฉียงใตม้ีลกัษณะการใชเ้หยื่อ
อาชญากรรมเป็นศนูยก์ลาง (victim-centered) โดยการก าหนดความเสียหายและการชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้สียหาย 
ผูก้ระท าความผดิ  ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย และชุมชน ดว้ยการน าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งสองฝ่าย
ซ่ึงขดัแยง้กนัมาพบกนั  เป็นการตอกย  ้าความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสงัคม (social solidarity) ในการ
บ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าผิด โดยเร่ิมตน้จากการท่ีผูก้ระท าผิดตระหนักถึงความผิดท่ีตนกระท าลงไปและ
แสดงความเสียใจ ความรู้สึกละอายแก่ใจ และแสดงความรับผิดชอบผ่านการชดใช้เยียวยาและการรู้
ส านึก 
 กระบวนการเชิงสมานฉันท์เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีเมืองคิชเช่นเนอร์ (Kitchener)ประเทศ
แคนาดาเมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 1974 โดยเด็กหนุ่ม 2 คนจากเมืองแอลมิรา (Elmira) มลรัฐออนทรา
ริโอ ประเทศคานาดารับสารภาพว่าไดขี้ดเขียนทรัพยสิ์นจ านวน 22 แห่งเป็นคดีท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย ์โดยมีMarkYantzi พนักงานคุมประพฤติท าหน้าท่ีสืบเสาะและพินิจและDave 
Worth ผูป้ระสานงานคณะกรรมการกลางอาสาสมคัรงานสังคมสงเคราะห์แห่ง Mennonite (MCC) 
เมือง Kitchener มลรัฐออนทราริโอเป็นผูป้ระสานงานและด าเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อด าเนิน
กระบวนการสมานฉันท์กบัเหยื่ออาชญากรรม โดยผูก้ระท าความผิดในคดีน้ีท าให้เกิดการด าเนิน
กระบวนการเชิงสมานฉนัทข้ึ์นเป็นคร้ังแรกในบริบทของกระบวนการยุติธรรมแบบตะวนัตกท่ีใช้
ร่วมสมยักนัทัว่โลก ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมตน้โครงการน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีเมืองเอ็กซ์
เฮิรท ์(Elkhart) มลรัฐอินเดียนา ในปี ค.ศ. 1978 มีผูท่ี้ใหค้วามหมายของค าว่า “กระบวนการยติุธรรม
เชิงสมานท”์ไวด้งัน้ี 
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 Tony Marshall93 นกัวิชาการในสหรัชอาณาจกัรไดอ้ธิบายไวว้่า กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เกิดข้ึนจากผูป้ฎิบัติซ่ึงเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความคิดว่า  
กระบวนการยติุธรรมมีความจ ากดัในการใชม้าตรการต่างๆ ท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงโดยปกติจะเร่ิมทดลอง
ใช้วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงัเป็น
ตวัแทนการท างานท่ีประสบความส าเร็จท่ีเพ่ิมข้ึนจากประสบการณ์ การแกปั้ญหาอาชญากรรมแมว้า่
ประสบการณ์ท่ีสงัเคราะห์ข้ึนมาจะยงัมีความหลากหลายอยู่มากคือ มีการร่วมกนัท างานหลายส่วน 
เช่น การไดรั้บความร่วมมือจากเหยือ่อาชญากรรม การไกล่เกล่ีย การประชุมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา 
การก าหนดนโยบายและรวมชุมชนกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โปรแกรมการแกไ้ขฟ้ืนฟูในชุมชน
เขา้ร่วมกนัท างาน โดยนวตักรรมน้ีพฒันาข้ึนจากการตระหนกัถึงความตอ้งการเช่ือมโยงของทุกฝ่าย
เขา้ดว้ยกนั แมว้่าความตอ้งการจะเกิดข้ึนจากหลายทิศทาง แต่พบว่าศูนยร์วมของทั้งหมดตั้งอยู่บน
หลกัการส าคญัเดียวกนั คือ การมีส่วนร่วมของบุคคล การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและของชุมชน
การแก้ปัญหาและความยืดหยุ่นผ่อนปรนโดยการให้คู่ความทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการกระท า
ความผดิมาพบกนั เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขว่าจะจดัการอยา่งไรกบัการกระท าความผดิท่ีไดเ้กิดข้ึนและส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โฮวาร์ด เชอร์ Howard Zehr เป็นบุคคลท่ีท าให้หลกัการแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทเ์ป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายจึงไดช่ื้อว่าบิดาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยได้
น าเสนอความคิดเร่ืองความยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ในหนังสือส าคญั 2 เล่มคือ “The Little Book of 
Restorative Justice” และ “Changing Lenses: A New Focus of Crime and Justice” ซ่ึงมีมุมมองว่า
อาชญากรรมคือ การล่วงละเมิดต่อบุคคลและความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทจ์ะเขา้มาสร้างพนัธะแห่งความเป็นธรรม โดยให้ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าความผิด และคนใน
ชุมชนเขา้มาพบปะเจรจาเพื่อหาขอ้ยติุ โดยการปองดอง (healing) และยุติขอ้ขดัแยง้ (closure)94 อนั
จะน ามาซ่ึงการชดใชแ้ละสร้างความสมัพนัธใ์หม่ท่ีดีต่อกนั โดยท าการรับรองว่าจะไม่ไปก่อนเร่ือง
ท่ีไม่พึงประสงคข้ึ์นในอนาคตซ ้าอีก 
 ส่วนรอน คลาสเซน ผูอ้  านวยการศนูยส์ันติวิธีและการศึกษาความขดัแยง้มหาวิทยาลยั 
เฟรสโนแปซิฟิก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอ้ธิบายวิธีการระงบัขอ้พิพาทหรือการ
จดัการกบัความขดัแยง้ได ้โดยใหนิ้ยามของค าว่า “กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท”์ คือ กรณีท่ี

                                                
93 ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย์.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัติใน

นานาชาติ.  น. 5. 
94 สุวจัฉรา เป่ียมญาติ และองัคณา บุญสิทธ์ิ.  (2551).  การให้การปรึกษาในกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์.  น. 17. 
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คน 2 คน หรือ 2 กลุ่มมีความขดัแยง้กนั บุคคลท่ีสามซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัความขดัแย ้งท่ีเกิด
ข้ึนมาช่วยท าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยเหลือให้คู่กรณีหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั หรือท า
ความตกลงร่วมกนั หรือเป็นกรณีท่ีผูข้ดัแยง้ทั้งสองฝ่ายตกลงแกปั้ญหาร่วมกนัท าความตกลงร่วมกนั
ดว้ยสนัติวิธี และกระบวนการสร้างสนัติสุขโดยการส านึกผดิดว้ยการเยยีวยาความเสียหายอย่างเป็น
ธรรม และการท าขอ้ตกลงร่วมกันว่าจะเยียวยาความเสียหายกนัอย่างไร โดยใครเมื่อไร ภายใน
ระยะเวลาเท่าใด รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการปฏิบติัขอ้ตกลงนั้นดว้ย95 
 ในทัศนะของ Susan Sharpe (1998) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นแนว 
ความคิดท่ีมีรากฐานแตกต่างจากการอ านวยความยติุธรรมเชิงแกแ้คน้ทดแทน โดยมุ่งใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงซ่ึงจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยาส าหรับเหยื่ออาชญากรรม ส่ิงซ่ึงควรแกไ้ขปรับปรุงส าหรับ
ผูก้ระท าผดิ และส่ิงซ่ึงควรเรียนรู้เม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนในสังคมส าหรับชุมชนแนวคิดน้ีท าให ้
“เหยื่ออาชญากรรม” เป็นศูนยก์ลางของกระบวนการให้ค  านิยามเก่ียวกบัอนัตรายและการชดใช้
เยียวยา กล่าวคือเหยื่ออาชญากรรม เป็นผูก้  าหนดว่าอันตรายท่ีตนได้รับคืออะไรและการชดใช้เยียวยา 
ท่ีเหมาะสมส าหรับตนจะมีขนาดเท่าใด ขณะท่ี “ชุมชน” สามารถเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรม
การเรียกร้องความรับผดิชอบจากผูก้ระท าผิด โดยให้การสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมอนัเป็นการ
ประกนัโอกาสในการแกไ้ขฟ้ืนฟตูนเองของผูก้ระท าผดิ  
 นอกจากน้ีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้สะท้อนความเช่ือท่ีว่า  “ความ
ยติุธรรม” เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดแ้ละบรรลุถึงไดม้ากท่ีสุดหากสามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีว่า  
 1. มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัเกิดข้ึนระหว่าง "เหยือ่อาชญากรรม ผูก้ระท าผิด ชุมชน" ใน
เวทีท่ีจดัใหทุ้กฝ่ายไดแ้สดงการมีส่วนร่วมกนัต่อ "อาชญากรรม" ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง  
 2. ส่ิงท่ีแตกร้าวสะเทือนใจไดรั้บการเยยีวยา 
 3. ไดบ้รรลุถึงการแสดงความรับผดิชอบและส านึกผดิต่อการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึน 
 4. โยงยดึผกูพนัส่ิงท่ีแตกแยกใหก้ลบัคืนสมานฉนัทก์นัอีกคร้ังและสร้างความเขม้แข็ง
ใหชุ้มชนในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในคร้ังต่อๆไป 
 John Braithwaite อธิบายว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หมายถึง การบรรเทา
ความเสียหายแก่เหยือ่อาชญากรรมใหก้ลบัสู่สภาพดีดงัเดิม ท าให้เหยื่ออาชญากรรมเป็นศูนยก์ลาง
ของกระบวนการยติุธรรม ขณะเดียวกนัก็บูรณาการผูก้ระท าผิดและสังคมเข้าดว้ยกนัโดยส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงเป็นประการแรกคือ การบรรเทาความเสียหายแก่เหยือ่อาชญากรรม ซ่ึงหมายถึงการท่ีเหยื่อ
อาชญากรรมไดรั้บการชดใชท้ดแทนมลูค่าของทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย รวมทั้งความเสียหายส่วนบุคคล

                                                
95 สุวจัฉรา  เป่ียมญาติ และองัคณา  บุญสิทธ์ิ.  (2551) .  เล่มเดิม. น. 52-53. 
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อ่ืนๆกลบัคืน96 ซ่ึงโดยรวมแลว้หมายถึง การเยยีวยาในรูปแบบสมานฉนัทค์วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยั
ใหก้ลบัคืนมาอีกคร้ัง ไดแ้ก่ความรู้สึกของเหยือ่อาชญากรรมท่ีถกูโจรกรรมบา้นเรือนทรัพยสิ์น โดย
จะตอ้งทนทุกขท์รมานเม่ือความเป็นส่วนตวัถกูล่วงละเมิดรู้สึกไม่ปลอดภยั และถกูท้ิงให้รู้สึกว่าตน
ขาดอิสรภาพพ้ืนฐานไป วิธีการท่ีระบบกฎหมายตะวนัตกรับมือกบัอาชญากรรมนั้นประกอบดว้ย
วิธีการท่ีท าใหเ้หยือ่อาชญากรรมมีความรู้สึกสูญเสียอ  านาจ คร้ังแรกก็เสียอ  านาจให้กบัผูก้ระท าผิด 
และต่อมาก็เสียอ  านาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีของกระบวนการยุติธรรม โดยพวกเหยื่ออาชญากรรม 
ตอ้งพยายามอดกลั้นความรู้สึกต ่าตอ้ยเหล่าน้ีไว ้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็นการ
ยงัใหเ้กิดความยติุธรรมท่ีรอบครอบ (deliberative justice) เป็นวิธีการท่ีผูค้นใชค้วามสุขุมนุ่มนวลท่ี
เหนือกว่าจดัการกบัผลท่ีเกิดตามมาจากอาชญากรรม และป้องกนัตนเองจากอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดข้ึนในภายภาคหนา้ 
 กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ผูใ้ชค้  าภาษาไทยว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ส าหรับค า
ว่า restorative justice อธิบายว่า เน่ืองจาก restorative justice เป็นแนวคิดใหม่ส าหรับวงการกฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรมและมีผูใ้ชศ้พัทภ์าษาไทยหลากหลาย อาทิเช่น ความยุติธรรมเชิงสร้างสรรค ์
การพ้ืนฟูความยุติธรรม เป็นตน้ แต่เน่ืองจากการแปลความให้ตรงกับศพัท์ภาษาองักฤษอาจจะไม่
สามารถส่ือความหมายอยา่งชดัเจนได ้จึงใชค้  าว่า “กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์” โดยค านึงถึง
ปรัชญาของแนวคิดและผลสุดทา้ยท่ีจะน าไปสู่ความสมานฉนัทใ์นสงัคม (Social harmony) 
 ดงันั้นหลกัการส าคญัของ “กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท”์ คือ  
 1. อาชญากรรมไม่เพียงแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและละเมิดต่อบรรทดัฐานสังคมแลว้
น าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษเท่านั้น แต่อาชญากรรมยงัท าให้เกิดความเสียหาย (harm) ซ่ึงเป็น
การท าลายสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคลและความสมานฉนัทใ์นสงัคมไปพร้อมๆ กนัดว้ย  
 2. กระบวนการยติุธรรมไม่ควรมุ่งเนน้เพียงแต่จบัตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ โดย
มุ่งผลของการแก้แค้นทดแทน (retribution) สร้างความข่มขู่ยบัย ั้ง (deterrent) และตัดโอกาสผูก้ระท า 
ไม่ใหก้ระท าความผดิอีก (incapacitation) แต่ควรจะเนน้การบรรเทาความเสียหายใหทุ้กฝ่ายกลบัคืน

                                                
96 การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม หมายถึงการบรรเทาความเสียหายดว้ยการเยียวยา

อาการบาดเจ็บ การบรรเทาความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นที่สูญหายไป  การบรรเทาความเสียหายดว้ยการท าให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภยั การบรรเทาความเสียหายแก่เกียรติยศศกัด์ิศรี  การบรรเทาความเสียหายดว้ยการท าให้เกิด
ความรู้สึกมีพลงัอ  านาจกลบัคืนมา การบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการแบบประชาธิปไตยที่รอบครอบ (deliberative 
democracy) การบรรเทาความเสียหายดว้ยการท าให้เกิดความรู้สึกว่าไดบ้รรลุถึงความยุติธรรมแลว้ การบรรเทา
ความเสียหายดว้ยแรงส่งเสริมสนบัสนุนจากสังคม 
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สู่สภาพดีดงัเดิม (restoration) อีกดว้ย อนัเป็นท่ีมาของแนวคิดเร่ือง Restorative Justice คือ ตอ้งการ
ฟ้ืนฟคูวามเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท าความผดิในสงัคม  
 3. รัฐจึงไม่ควรผูกขาดการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการลงโทษเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพียงอยา่งเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าความผิด และชุมชนไดม้ี
โอกาสหาทางออกในการแกปั้ญหาเหล่าน้ีร่วมกนั  
 4. บุคลากรในกระบวนการยติุธรรม ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเม่ือมีการกระท าความผิด
เกิดข้ึนจะมีค าถามพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) การกระท าความผดินั้นเป็นความผดิต่อกฎหมายเร่ืองใด 
มาตราใด 2) ใครเป็นผูก้ระท า และ 3)จะน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งไร  
  2.2.2.1 รูปแบบกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์
    ในทางปฏิบัติแต่ละประเทศทั่วโลกจะมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทท่ี์ต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบทของสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นส าคญั โดยจ าแนกไดเ้ป็น 4 
รูปแบบดงัน้ี 
     1. การไกล่เกล่ียเหยื่ออาชญากรรมกบัผูก้ระท าผิด  (victim-offender mediation 
หรือ VOM) ประกอบด้วย การเผชิญหน้าระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกบัผูก้ระท าผิด ซ่ึงเจา้หน้าท่ีใน
กระบวนการยุติธรรมและอาสาสมคัรอาจท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และมีขอ้สังเกตส าคญัท่ีว่าทั้ง
เหยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผิดตอ้งพูดคุยท าความเขา้ใจกนัในโลกของความเป็นจริงและบนฐาน
ของความสมเหตุสมผลของสองฝ่าย โดยความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไปจะตอ้งไม่เป็นผล
จากการไกล่เกล่ีย เป้าหมายของการไกล่เกล่ียรวมถึงการสนับสนุนให้มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม    
การจัดเวทีท่ีปลอดภัยและควบคุมไดใ้ห้ผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิดพบปะพูดคุยเก่ียวกับการ  
กระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความสมคัรใจ การยอมใหผู้ก้ระท าผดิไดเ้รียนรู้ผลกระทบของ
อาชญากรรมท่ีมีต่อเหยือ่อาชญากรรมและเขา้มาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาท่ีกระท า
ไป จดัหาโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรมและผูก้ระท าผิดไดร่้วมกนัพฒันาและยอมรับแผนการเยียวยา
ชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมนั้น Victim-Offender-Mediation เป็นวิธีการท่ีใชก้ันอย่าง
แพร่หลายในทวีปยโุรป เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั สหราชอาณาจกัร ทวีปอเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย 
     2. การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences หรือ FGCs) อาจใช้
ในโรงเรียน โบสถ ์หรือกลุ่มสมาชิกอ่ืนๆ โดยกระบวนการน้ีมีการย  ้าถึงความเอาจริงเอาจงัของชุมชน
ท่ีมีต่ออาชญากรรม และความเต็มใจของชุมชนท่ีจะยอมรับผูก้ระท าผดิกลบัคืนสู่ชุมชนอีกคร้ัง การ
ประชุมกลุ่มครอบครัว หรือ Conference programmers (เร่ิมข้ึนในประเทศนิวซีแลนด์และไดรั้บความ
นิยมเพ่ิมมากข้ึนในอเมริกาและแคนาดา เช่น เมนิโซตา้ เพนซิเวเนีย และมอนทานา รัฐอ่ืนๆ ก็ให้ความ
สนใจมากข้ึน ในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย การประชุมเป็นนโยบายรัฐท่ีมีกฎหมายรองรับ 
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เช่น โครงการแว็กกา้ แว็กกา้ (Wagga Wagga project) ท่ีไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางทัว่ประเทศ 
โดยใชก้ารประชุมเป็นกระบวนการยติุธรรมทางเลือกส าหรับคดีเด็กและเยาวชน แต่บางคร้ังก็ใชห้ลงัมี
ค  าสั่งศาลแลว้ การประชุมกลุ่มครอบครัวประกอบด้วยเหยื่ออาชญากรรม ผูก้ระท าผิด และสมาชิก
ครอบครัวผูม้ีความส าคัญหรือเพื่อนของทั้ งสองฝ่าย เช่นเดียวกับการไกล่เกล่ียท่ีเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการยติุธรรมเป็นผูด้  าเนินการในขณะน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้พนกังานต ารวจ  
     3. การพิจารณาแบบลอ้มวง (Sentencing Circles) เป็นท่ีรู้จกักนัว่า “วงกลมแห่ง
สนัติวิธี” ใชก้นัอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโบราณโดยเฉพาะชาว 
อะบอริจ้ินแคนาเดียนและประชากรทางตะวนัตกเฉียงใตข้องอเมริกา โดยผูเ้ขา้ร่วมในการพิจารณา
แบบลอ้มวงไดแ้ก่สมาชิกของชุมชนเป็นผูท่ี้เคยท างานเป็นผูพ้ิพากษา ต ารวจ และอ่ืนๆ มาแลว้เป็น
เวลาหลายปีในแคนาดา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ียคูอน (Yukon) และมินิโซตา (Minnesota) รวมทั้งท่ีเคย
รับผดิชอบงานการพิจารณาคดีและการควบคุมสอดส่องมาแลว้  การลอ้มวงมีลกัษณะพิเศษคือใช ้
ขนนกเป็นสญัลกัษณ์ส่งผา่นไปรอบๆ วง ผูท่ี้ถือขนนกคือผูท่ี้ไดรั้บโอกาสเป็นผูพู้ดในขณะนั้นโดย
ไม่มีการขดัจงัหวะ กระบวนการน้ีอาจมีการลอ้มวงเพียงวงเดียวหรือหลายวงซ่ึงแต่ละคนมีโอกาส
น าเสนอเร่ืองราวของตนแตกต่างกนัไป 
     4. คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) เป็นวิธีการ
เชิงสมานฉนัทใ์นชุมชนท่ีหวนกลบัคืนมาใหม่ เป็นตน้แบบใหม่ท่ีชุมชนแสดงความรับผิดชอบต่อเด็ก 
และเยาวชนท่ีกระท าความผดิอยา่งกวา้งขวาง รู้จกักนัในนามของคณะกรรมการเยาวชน คณะกรรมการ
เพื่อนบ้านหรือคณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน  (youth panels, neighborhood boards or 
community diversion boards) คณะกรรมการน้ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเบ่ียงเบนคดีหรือการคุม
ประพฤติ คณะกรรมการประกอบดว้ยผูค้นในชุมชน ผูก้ระท าความผิด เหยื่ออาชญากรรม ผูแ้ทนจาก
กระบวนการยติุธรรม และบางคร้ังก็มีสมาชิกครอบครัวของผูก้ระท าผดิรวมอยูด่ว้ย โดยใชก้บัผูก้ระท า
ความผดิท่ีมีโทษไม่ร้ายแรงและด าเนินการเช่นเดียวกนักบัรูปแบบอ่ืนๆ คือ มีการพูดคุยกนัดว้ยความ
เคารพก่อนท่ีคณะจะพิจารณาโทษ คณะกรรมการเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อสมาชิกชุมชนในการอ านวย
ความยติุธรรมในขั้นตอนท่ีอยูร่ะหว่างชุมชนกบัระบบงานยติุธรรมทางอาญา 
   อยา่งไรก็ตาม บางแห่งมีการใชโ้ปรแกรมท่ีมีรูปแบบผสมผสาน (multi-form programs) 
คือ มีการใช้รูปแบบทุกรูปแบบดังกล่าวข้างตน้ คือ ทั้ง mediation ทั้ งทางตรง (direct) และทางออ้ม 
(indirect), conference หรือ circle โดยข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาแทรกซ้อนใน
ขณะนั้น ดังนั้นรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงเป็นวิธีระงับข้อพิพาทท่ีมี
จุดเร่ิมตน้ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร ความกรุณาท่ีมนุษยมี์ต่อกนั และด าเนินการโดยยึดหลกัความ
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เสมอภาค การยอมรับอย่างให้เกียรติไม่ว่ากระบวนการน้ีจะด าเนินการดว้ยรูปแบบใดก็ตาม97 แต่ผล
ของขอ้ตกลงเชิงสมานฉันท์จะท าให้ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยตรงจากการกระท า
ความผดิไดรั้บการดูแล ผูก้ระท าความผดิสามารถปรับปรุงตวัเองอนัเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางวฒันธรรม
ของชุมชน ท าใหชุ้มชนแข็งแกร่งข้ึนและมีความปลอดภยัในชุมชน98 
 2.2.2.2 ประเภทคดีท่ีน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าปรับใช้99  
    1. ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู ้กระท า  (juvenile delinquents) ประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดม์ีการใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบัคดีท่ีเด็กและเยาวชนเป็น
ผูก้ระท าผิด โดยระบบกฎหมายไดก้  าหนดไวใ้นหลายๆ ประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนั ออสเตรีย 
รวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็ใชว้ิธีน้ีเป็นหลกัในการด าเนินคดีเพ่ิมมากข้ึน ส่วนรูปแบบท่ีใชจ้ะ
มีลกัษณะเช่นเดียวกนัคือใชรู้ปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (family group conferences หรือ FGCs) 
ซ่ึงในประเทศไทยก็น าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชเ้ช่นเดียวกนั โดยอธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน (นายวนัชัย รุจนวงศ์) ในปี 2546 ได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวดงัน้ี100 
  “การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเป็นมาตรการเสริมกบักระบวนการยติุธรรมส าหรับ
เด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่ไดท้  าความผิดร้ายแรงและควรไดรั้บโอกาสโดยการเยียวยาความเสียหายดว้ย
กระบวนการทางเลือกแทนกระบวนการยติุธรรมปกติ การใหโ้อกาสเด็กไดก้ลบัตวั แกไ้ขความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนโดยไม่ตอ้งมีตราบาปติดตวัอนัจะเป็นผลร้ายต่ออนาคตของเด็ก ซ่ึงเด็กตอ้ง
รับสารภาพดว้ยความสมคัรใจและรับผิดชอบต่อการกระท าผิดของตน  อนัเป็นการพยายามแก้ไข
ผลร้ายจากการกระท าของตนท่ีเกิดกบัผูเ้สียหายหรือผูอ่ื้น โดยอาศยัครอบครัวและชุมชนให้เขา้มามี
ส่วนรับผดิชอบกบัการกระท าของเด็ก ผูเ้สียหายจะมีส่วนในการใหข้อ้มลูความทุกข์หรือความเสียหาย

                                                
97 สุวจัฉรา   เป่ียมญาติ และองัคณา  บุญสิทธ์ิ.  (2551).  เล่มเดิม.  น. 92. 
98  ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย.์  (2550).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์:จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบติัในนานา 

ชาติ.  น. 37 
99  กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ระบุว่า อนัที่จริงไม่ไดมี้กฎเกณฑก์ติกาว่า กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์

ใชไ้ดก้บัความผิดเลก็นอ้ยเท่านั้น ดงัเช่น ในราวนัดา Bishop Rismond TuTu ใหส้ัมภาษณ์ว่าไดน้ าเอาเร่ือง restorative 
justice ไปใชเ้พื่อสร้างสมานฉันทใ์นระหว่างเผ่าพนัธ์ุในราวนัดา ในแคนาดาไดมี้การใชใ้นกรณีการประพฤติมิชอบ
ของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ในเทก็ซัสไดใ้ชใ้นคดีฆาตกรรมเพื่อใหเ้หยือ่ที่มีชีวิตหลงเหลืออยูห่รือผูเ้ป็นญาติไดมี้โอกาสพบ
กบัผูก้ระท าความผิด เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีข้ึน  

100 การประชุมวิชาการระดบัชาติว่าดว้ยงานยติุธรรม คร้ังท่ี 1. (2546). “กระบวนทศัน์ใหม่ของกระบวน 
การยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด-การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทท์ี่มีความเป็นไปไดใ้นสังคมไทย” เอกสารประกอบการประชุม  น. 65. 
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ท่ีไดรั้บและพดูคุยกบัเด็กท่ีเป็นผูต้อ้งหา การขอโทษอย่างจริงใจโดยเด็กท่ีกระท าผิดต่อผูเ้สียหายเป็น
ปัจจยัส าคญัในความส าเร็จ การชดใชค้วามเสียหายอาจจะเป็นทรัพยห์รือโดยการท างานชดใชห้รือการ
กระท าโดยประการอ่ืนแก่ผูเ้สียหายตามความเหมาะสมหรือท างานบริการสังคม ครอบครัวจะมีส่วน
เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อก  าหนดโทษและมาตรการท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขเยยีวยาเด็กนั้น ภายใตห้ลกัการ
ท่ีว่าไม่มีใครหวงัดีต่อเด็กเกินกว่าพ่อแม่หรือครอบครัวของเด็กเอง แต่มาตรการในการลงโทษและ
แกไ้ขนั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ทั้งผูเ้สียหายและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เด็กจะรู้สึกว่าถูก
ลงโทษโดยพ่อแม่ ไม่ใช่โดยคนแปลกหน้า โทษท่ีลงตอ้งไม่ท าลายชีวิตปกติของเด็กและตอ้งเป็นไป
เพื่อใหเ้ด็กกลบัตวัเป็นคนดีและอยูไ่ดอ้ยา่งปกติในครอบครัวและสังคม โดยไม่ถูกผลกัดนัให้กลบัมา
ท าความผิดซ ้ าอีก ข้อตกลงในการลงโทษเด็กท่ีก  าหนดโดยครอบครัวท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยท าเป็น
หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเด็กท่ีกระท าผิดรวมตลอดไปถึง
ครอบครัวตอ้งปฏิบติัตามนั้น หากเด็กปฏิบติัไดค้รบถว้นตามขอ้ตกลงก็จะไม่ถูกด าเนินคดีต่อไป และ
ถือเสมือนว่าเด็กไม่เคยกระท าความผดิมาก่อนเลย และเมื่อเด็กไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงให้ครบถว้นก็จะ
ถูกด าเนินคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไป ส่วนในกรณีท่ีไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวไม่
รับผิดชอบ ภาครัฐโดยกระทรวงพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษย ์หรือองค์กรเอกชนอ่ืนจะเขา้ท า
หนา้ท่ีแทนตามมาตรการในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546” 
    2. ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence) กรณีความรุนแรง
ในครอบครัว ถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมก่ึงอาชญากรรมท่ีต้องใช้ช่องทางพิเศษของกระบวนการ
ยติุธรรม หรือใชก้ระบวนการยติุธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพื่อใหค้วามส าคญักบัเหยื่อหรือผูเ้สียหายใน
ฐานะประธานของปัญหามากยิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผูเ้สียหายและแสวงหา
วิธีการท่ีจะใหผู้ก้ระท าผดิเยยีวยาชดใชแ้ละปรับปรุงนิสัยความประพฤติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชก้บัเร่ืองน้ีได ้
    3. ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาท่ียอมความกันได้ คดีอาญา
ประเภทน้ีเป็นความผิดท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ ให้เป็นความผิดอนัยอมความกนัได้ ซ่ึงโดย
ปกติจะมีลกัษณะท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยมิไดก้ระทบกระเทือนต่อสาธารณชน 
กฎหมายจึงยนิยอมใหถ้อนค าร้องทุกขห์รือยอมความกนัได ้ และเมื่อยอมความกนัแลว้ผูเ้สียหายจะน า
คดีมาฟ้องร้องอีกไม่ได ้คดีอาญาประเภทความผิดท่ียอมความกนัได้ตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทย ไดแ้ก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา (มาตรา 276 วรรค 1) ความผิดฐานอนาจาร (มาตรา 278 
และมาตรา 284) ความผดิฐานท าใหเ้ส่ือมเสียเสรีภาพ (มาตรา 309 วรรค 1) ความผิดฐานหน่วงเหน่ียว
กกัขงัผูอ่ื้น (มาตรา 310 วรรค 1 และ มาตรา 311 วรรค 1) ความผดิฐานหม่ินประมาท (มาตรา 326-328) 
ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341-342, 344-346 และ มาตรา 349-350) ความผิดฐานยกัยอกทรัพย ์

DPU



81 

  

(มาตรา 352-355) ความผดิฐานท าใหเ้สียทรัพย ์(มาตรา 358-359) ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362-364) 
ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมีความผดิท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าว
มาแลว้ เมื่อเหยือ่อาชญากรรมและผูก้ระท าผดิเป็นญาติกนัตามมาตรา 71 ไดแ้ก่ ความผิดฐานลกัทรัพย ์
(มาตรา 334-335) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย ์ (มาตรา 336 วรรค 1) ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 
(มาตรา 343) ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357) ความผิดฐานท าให้ทรัพย์ท่ีมีไว ้เพื่อสาธารณ 
ประโยชน์เสียหาย (มาตรา 360)  
    4. ขอ้พิพาททางแพ่งเก่ียวเน่ืองทางอาญา เป็นการกระท าผิดบางอย่างซ่ึงผูก้ระท า 
มีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เน่ืองจากการกระท านั้นเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาใน
ขณะเดียวกันยงัท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายดว้ย ลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นความผิดทางแพ่ง
เก่ียวเน่ืองทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญานั้นผูก้ระท าผิดต้องรับผิดตาม
กฎหมายอาญาและยงัตอ้งชดใชค่้าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูเ้สียหายอีกดว้ย เพราะฉะนั้น
ขอ้พิพาทในลกัษณะน้ีจะระงบัลงไดก้็ต่อเม่ือคู่พิพาทตกลงประนีประนอมกนัทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง 
    5. ความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ อ่ืนๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการจ าคุกระยะสั้น คดีอาญาประเภทน้ี
เป็นความผดิประเภทท่ีแมจ้ะมีโทษเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น แต่กฎหมายมิไดบ้ญัญติัใหเ้ป็นคดีความผิดอนั
ยอมความได้ เพราะถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินท าให้ต้องมีการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีไป
ตามล าดบัขั้นตอน แต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละล าดบั ไดแ้ก่ ต  ารวจ อยัการ และศาล
อาจใชดุ้ลพินิจเพื่อเบ่ียงเบนคดีประเภทน้ีออกนอกกระบวนการตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ ทั้งน้ี
เพ่ือหลีกเล่ียงการใชโ้ทษจ าคุกระยะสั้น อนัก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผูก้ระท าผิดและสังคม รวมทั้งลด
ความแออดัในเรือนจ าไดอี้กทางหน่ึง ความผิดคดีอาญาเล็กๆน้อยๆประเภทน้ีไดแ้ก่ความผิดท่ีมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี  
  ขั้นตอนกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์เป็นมาตรการท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทุกขั้นตอน
ทั้งก่อนพิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณา และภายหลงัจากการพิพากษาคดี กล่าวคือ 
     1. ขั้นตอนก่อนคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ 
โดยชุมชนส าหรับคดีความอาญาบางประเภทท่ีไม่ร้ายแรง ก่อนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้า
พนักงานสอบสวน เช่น ประเทศฝร่ังเศสจะใช้รูปแบบท่ีเรียกว่าคณะกรรมการบูรณาการชุมชน 
(community reparative boards) เป็นจ านวนมาก  
    2. ขั้นตอนเม่ือคดีความเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมและก่อนพิพากษาคดี มีการใช้
วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอยัการ กรณีมีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง 
อาจใชห้ลกัการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ การชะลอการฟ้อง ฯลฯ และชั้นพิจารณาคดีของศาลก่อนท่ี
จะมีค  าพิพากษาอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยในประเทศตะวนัตกส่วนใหญ่ใชพ้นกังานคุมประพฤติ หรือนัก
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สังคมสงเคราะห์ด าเนินกระบวนวิธีการสมานฉันท์โดยใช้รูปแบบการพิจารณาแบบล้อมว ง 
(sentencing circles) ส าหรับกรณีผูก้ระท าผิดเป็นชนพ้ืนเมืองในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
บางมลรัฐ ใชรู้ปแบบการไกล่เกล่ียเหยื่อผูก้ระท าผิด (victim-offenders mediation หรือ VOM) อย่าง
กวา้งขวางส าหรับผูก้ระท าผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ทั้งในยโุรปและอเมริกา  
    3. ขั้นตอนหลงัการพิจารณาคดี ในยโุรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย
มีการใชว้ิธีการเชิงสมานฉนัท์ในชั้นราชทณัฑ์อย่างกวา้งขวางเช่น โดยใชเ้ม่ือมีการจ าคุกผูก้ระท าผิด
ไประยะหน่ึงแลว้ เม่ือผูก้ระท าผดิไดรั้บการพกัการลงโทษ และในช่วงก่อนท่ีผูก้ระท าผิดจะส้ินสุดการ
รับโทษจ าคุกกลบัคืนสู่ชุมชน โดยใช้รูปแบบการไกล่เกล่ียเหยื่อกับผูก้ระท าผิด (victim-offenders 
mediation หรือ VOM) เช่นกนั 
 2.2.2.3  การน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าปรับใชใ้นคดีเด็กและเยาวชน 
  แนวคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือแนวคิดการชดใช้เยียวยาเหยื่อ
อาชญากรรม  โดยผูก้ระท าผดิร่วมสมยัเร่ิมแพร่กระจายเขา้สู่วงการอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ภายหลงัจากการประชุม UN Crime Congress คร้ังท่ี 9 เมื่อ ค.ศ. 1995 จากนั้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 ไดมี้การจดัประชุมและสมัมนาทางวิชาการหลายคร้ัง หลายรูปแบบเก่ียวกบั
เร่ืองน้ี และมีการเตรียมการเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การประชุม UN Crime Congress คร้ังท่ี 11 ใน
ระหว่างวนัท่ี 18-25 เมษายน 2548 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคร้ังน้ีและมีประเด็นของ
การอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับหลกัการพ้ืนฐานว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อนัเป็น
พฒันาการของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสงัคมไทยร่วมสมยั และแนวคิดดงักล่าวก  าลงัมี
อิทธิพลในการปรับเปล่ียนกรอบทศันะของกระบวนการยุติธรรมผ่านทางนโยบายอาญาแห่งรัฐและ
ด าเนินการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัต่อไป101 
  รูปแบบทางเลือกท่ีใชแ้กไ้ขเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิในประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 
    1. การหนัเหคดี เป็นรูปแบบทางเลือกท่ีอนุญาตใหเ้ด็กและเยาวชนกระท าผดิ ไม่
ตอ้งถูกด าเนินคดีโดยเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีมีความผิดทาง
อาญาเล็กน้อย ด้วยความเช่ือท่ีว่าการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเหมือนตราบาป และการใช้
ชุมชน (Community-based) เข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาแก้ไขน่าจะมีประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนมากกว่า กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนของประเทศไทยไดน้ าแนวความคิดน้ีมาใช้
ในการหันเหคดีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการหักเหคดีอาญาท่ีไม่มีผูเ้สียหาย เช่น เล่นการพนัน 
เสพยาเสพติด เป็นตน้ อาชญากรรมประเภทน้ีจะถูกมองว่าผูก้ระท าความผิดเป็นผูป่้วยหรือมีความ
                                                

101 จุฑารัตน์  เอื้ออ  านวย.  (2006).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท:์ทางเลือกในการยติุขอ้ขดัแยง้
ทางอาญาส าหรับสังคมไทย.  บทความ.  น.1.  สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2555. 
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บกพร่องทางนิสยัหรือความประพฤติ จึงควรแก่การน าไปเยียวยารักษามากกว่าการเป็นอาชญากร
โดยใชว้ิธีการบ าบดัรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟมูากกว่าการน าตวัเขา้สู่การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาล102 
    2.  การคุมประพฤติ เป็นวิธีการพ้ืนฐานท่ีมคีวามเช่ือว่า การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม โดยใชชุ้มชมเพ่ือบ าบดัฟ้ืนฟูจะเป็นวิธีท่ีดีกว่าการควบคุมตวัเด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟ ูซ่ึงมกัใชว้ิธีการน้ีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิคร้ังแรก หรือมีความเส่ียงนอ้ยในการกระท าความผดิซ ้า การคุมประพฤติเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความ
นิยมสูง โดยจะมีการก าหนดเง่ือนไขต่างๆ เช่นใหม้ารายงานตวัตามก าหนดเวลา บ าเพ็ญประโยชน์
หรือวางเง่ือนไขใหรั้บการแนะน า ค  าปรึกษาจากหน่วยงานในชุมชนซ่ึงในความเป็นจริงมีขอ้จ  ากดั
ในการเลือกใชก้ารวางเง่ือนไข เช่น คดี ด.ช.วยั 11 ฆ่า ด.ช.ส่ีขวบ “ผมฆ่าเพราะอยากไดจ้กัรยาน”103

ก็ใชว้ิธีคุมประพฤติกบัคดีดงักล่าว ปัจจุบนัจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิและตอ้งคุมประพฤติ
มีจ  านวนมากแต่จ านวนพนกังานคุมประพฤติมีจ  านวนนอ้ย ซ่ึงอาจจะท าให้การดูแลไม่ทัว่ถึงอนัท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิไม่ถกูแกไ้ขฟ้ืนฟอูยา่งแทจ้ริง 
    3.  มาตรการแทรกแซงระดบักลาง (Intermediate Sanctions) 
     3.1 การจ ากดับริเวณให้อยู่แต่ภายในบา้น (Home confinement/home arrest 
/home detention) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพื่อลดการตีตราจากสงัคม และใชส้ าหรับเด็กและเยาวชนท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บโทษแบบควบคุมตวั อนัเป็นวิธีท่ีจ  ากดับริเวณเด็กและเยาวชนให้อยู่แต่ภายใน
บา้น โดยงดกิจกรรมต่างๆ เช่น ไปโรงเรียน ท างาน และจะตอ้งไดรั้บการตรวจตรา สอดส่องอย่าง
ใกลชิ้ด เขม้งวดจากบุคคลท่ีอยูแ่วดลอ้มบริเวณบา้น แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งออกนอกบริเวณบา้น
ตอ้งไดรั้บการติดตามอยา่งใกลชิ้ดจากผูป้กครองและพนกังานคุมประพฤติ ซ่ึงวิธีน้ีช่วยรัฐประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมในสถานควบคุมไดถึ้งหน่ึงในส่ี 
     3.2 การใช้เค ร่ืองมืออิเลคทรอนิกส์ในการควบคุมติดตาม  (Electronic 
monitoring) เป็นท่ีวิจารณ์กนัในเร่ืองของการรุกล ้าความเป็นส่วนตวัในการด าเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ 
      1) ระบบ Active: ใชส้ าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการติดตามอยา่งใกลชิ้ด โดยใหใ้ส่เคร่ืองส่งสญัญาณไวท่ี้ขอ้เทา้ ขอ้มือ หรือคอ ซ่ึง

                                                
102  การประชุมวิชาการระดบัชาติว่าดว้ยงานยติุธรรม คร้ังท่ี 1.  (2546).  กระบวนทศัน์ใหม่ของกระบวน 

การยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด-การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดยกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท.์ 
เอกสารประกอบการบรรยาย.  น. 29. 

103 อรสม  สุทธิสาคร.  (2544).  อาชญากรเดก็?.  น. 61-70. 
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จะส่งสญัญาณไปท่ีศนูยค์วบคุมเพ่ือติดตามและควบคุมใหเ้ด็กและเยาวชนอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด ไป
เรียน หรือท างานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
                             2) ระบบ Passive: ใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ่ึงมีความ
จ าเป็นในการติดตามนอ้ยกว่าวิธีแรก โดยจะควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีศนูยค์วบคุมโดยจะส่ง
มายงัเคร่ืองมือติดตามของเด็กและเยาวชน เมื่อไดรั้บสัญญาณเด็กและเยาวชนจะตอ้งส่งสัญญาณ
กลบัและคอมพิวเตอร์ของศนูยค์วบคุมจะบนัทึกไว ้
     3.3 การเสียค่าปรับโดยการชดใชค่้าเสียหาย อนัเป็นวิธีการท่ีศาลใช ้เพื่อให้
ผูก้ระท าความผดิจ่ายเงินชดเชยใหก้บัรัฐ ชุมชน หรือ ผูเ้สียหาย ซ่ึงมกัจะใชว้ิธีน้ีในกรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนกระท าผดิสามารถอธิบายพฤติกรรมกระท าผดิของตนเองได ้ ส่วนการเสียค่าปรับในกรณียา
เสพติด การด่ืมสุรา ศาลมกัใชว้ิธีน้ีกบัผูก้ระท าผดิผูใ้หญ่มากกว่าในเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผดิ 
     3.4 การควบคุมตวัเด็กและเยาวชนในระยะเวลาสั้น (Shock Incarceration) 
ดว้ยวิธีใหอ้ยูใ่นค่ายทหาร (Boot Camp) รูปแบบการให้เด็กและเยาวชนถูกควบคุมตวัในระยะเวลา
สั้น (Shock Incarceration) เพื่อใหเ้กิดความตกใจกลวักบัการกระท าความผดิ อนัเป็นเหตุให้ตอ้งถูก
ควบคุมตวัในสถานควบคุม โดยจดัข้ึนส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีสภาพปัญหาในระดบักลางท่ีอาจ
ไม่สามารถใชว้ิธีคุมประพฤติได ้แต่พฤติกรรมไม่รุนแรงถึงขั้นท่ีต้องใชว้ิธีการฝึกอบรมหรือส่ง
เรือนจ า เช่น ไม่มีพฤติกรรมกระท าผดิเก่ียวกบัเพศ ปลน้ กระท าผิดในลกัษณะการใชค้วามรุนแรง 
โดยใหเ้ด็กและเยาวชนอยูใ่นบรรยากาศของทหารนานประมาณ 90-120 วนั หรืออาจจะนอ้ยกว่านั้น 
ข้ึนอยู่กบัรูปแบบการจดัของแต่ละแห่ง ซ่ึงมีโปรแกรมการฝึกทางดา้นร่างกาย การฝึกทกัษะทาง
อาชีพ การศึกษา และการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการด่ืมสุราและการเสพสารเสพติด  
  ในบางประเทศ เช่น ประเทศอเมริกาไดม้ีการจดัเตรียมศูนยก์ารให้ค  าปรึกษาในชุมชน 
เพ่ือติดตามและดูแลหลงัจากเด็กและเยาวชนจบโปรแกรมค่ายทหารนั้นดว้ย จากการส ารวจการวิจยั
ท่ีประเมินผลส าเร็จของวิธีน้ีพบว่า อตัราการกระท าความผดิซ ้ าของผูท่ี้ผ่านโปรแกรมค่ายทหารกบั
การถูกคุมขงัในเรือนจ าไม่มีความแตกต่างกนั (Sechrest, 1955) ผูผ้่านโปรแกรมค่ายทหารจะได้
เรียนรู้เทคนิคการฝ่าฝืนกฎหมายมากกว่าวิธีการคุมประพฤติ (Doris, & James, 1993) และมีงานวิจยั
ไม่ก่ีช้ินท่ียนืยนัว่ารูปแบบค่ายทหารสามารถลดการกระท าความผดิซ ้าไดจ้ริง แต่กลบัพบว่ารูปแบบ
ท่ีดึงชุมชนเขา้มามีส่วนรวมในการบ าบดักลบัใหผ้ลส าเร็จมากกว่า (Mackenzie et al.)  
    4. การฝึกอบรมในสถานควบคุม ใชส้ าหรับเด็กและเยาวชนท่ีศาลมีความคิดเห็น
ว่าไม่สามารถใช้การหันเหคดี คุมประพฤติ หรือมาตรการแทรกแซงระดับกลางได้ และเห็นประโยชน์ 
ว่าการฝึกอบรมจะเป็นการบ าบัดฟ้ืนฟูแก่เด็กและเยาวชนให้มีการศึกษามีทกัษะในการประกอบ
อาชีพและไดรั้บการดูแลดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
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    5.  การจ าคุกมกัใชใ้นกรณีท่ีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมรุนแรงโหดเห้ียม   
    6.  Intensive Supervision การใหก้ารปรึกษาแบบเขม้      
    7. Multisystemic Therapy (MST) เป็นการบ าบัดเชิงระบบแบบเข้มข้นท่ีน า
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและกลุ่มเพื่อนเขา้ร่วม ซ่ึงออกแบบมาเพื่อเนน้การเปล่ียนแปลงทางบวก
ในระบบต่างๆ รวมทั้งบา้น โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพ่ือน กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีเน้นท่ี
พฤติกรรมกระท าผดิในเด็กและเยาวชน104 
  ในประเทศไทย กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีประสบ
ปัญหาจากการท่ีมีเด็กและเยาวชนกระท าผิดเมื่อถูกส่งเขา้สู่สถานพินิจเป็นจ านวนมากจนมีสภาพ
แออดัยดัเหยยีด (ประสบปัญหาเช่นเดียวกนักบักรมราชทณัฑ ์(ปัญหาคนลน้คุก)) โดยมีจ  านวนเด็ก
หรือเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ประกอบกบัตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสังคมมีทางเลือกในเชิงของ
มาตรการแบ่งเบาภาระคดีออกจากระบบงานยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนค่อนขา้งนอ้ย  จึงท าให้
เกิดภาวะคดีลน้สถานพินิจเช่นเดียวกบัเรือนจ าหรือคุกผูใ้หญ่ คือมีเด็กและเยาวชนจ านวนมากท่ีตอ้ง
เข้ารับการอบรมในสถานฝึกอบรมของสถานพินิจเกินกว่าท่ีจะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 2546 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้เร่ิม 
น าโครงการการประชุมกลุ่มครอบครัว (family, community group conferencing) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึง 
ของกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิเป็นคร้ังแรก โดย
ใชว้ิธีการตามแบบอยา่งของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงรูปแบบของประเทศออสเตรเลียมีท่ีมาจากการ
ปรับปรุงขอ้ผดิพลาดของประเทศนิวซีแลนดโ์ดยน ามาใชใ้นขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจซ่ึงอาศยั
อ  านาจของพระราชบญัญติัจดัตั้งและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 63 
ระบุว่า 
  “ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดเมื่อผูอ้  านวยการสถานพินิจ
พิจารณาโดยค านึงถึงอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
นิสยั อาชีพ ฐานะ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีแลว้
เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องและเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมท่ีจะ
อยูใ่นความควบคุมของสถานพินิจดว้ยแลว้ใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจแจง้ความเห็นไปยงัพนักงาน
อยัการ ถา้พนกังานอยัการเห็นชอบดว้ยให้มีอ  านาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได ้ค  าสั่งไม่ฟ้อง
ของพนกังานอยัการใหเ้ป็นท่ีสุด  
  การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหน่ึง ให้มีก  าหนดเวลาตามท่ี
ผูอ้  านวยการสถานพินิจเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกินสองปี  
                                                

104 กรมพินิจและคุม้ครองเดก็ .  สืบคน้เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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       บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้ใชบ้ังคับแก่การกระท าความผิดอาญาท่ีมีอตัราโทษอย่างสูง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หจ้  าคุกเกินกว่าห้าปีข้ึนไป” 
  นายวนัชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ข้อมูลต่อในการ
สัมมนามาตรฐานของ UN: ห้าสิบปีของการสร้างมาตรฐานในการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยติุธรรมทางอาญา จดัโดยส านกังานอยัการสูงสุด เมื่อวนัท่ี 24-25 มิถุนายน 2547 ว่า “การให้โอกาสแก่
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผดิโดยการสั่งไม่ฟ้องนั้นไม่ใช่เพียงการให้อภยัแก่ความผิดพลาดเพียงอย่าง
เดียวยงัมุ่งหวงัใหเ้ด็กและเยาวชนกลบัตนเป็นคนดีมิให้กลบัไปกระท าผิดซ ้ าอีก เพ่ือประคบัประคอง
ใหเ้ด็กหรือเยาวชนท่ีมีปัญหาไดผ้า่นพน้ภาวะวิกฤตแห่งชีวิตไปได ้โดยหลกัการดงักล่าวไดถู้กก  าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 29 ซ่ึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า ใน
ความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หากผูอ้  านวยการสถานพินิจพิจารณาโดยค านึงถึงสภาวะต่าง  ๆ
แลว้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องก็ใหเ้สนอความเห็นดงักล่าวไป
ยงัพนักงานอยัการ และถา้พนักงานอยัการเห็นด้วยก็ให้มีค  าสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได้ แม้
กฎหมายดังกล่าวจะถูกยกเลิกและมาใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 หลกัการแห่งกฎหมายดงักล่าวยงัคงมีบญัญติัในมาตรา 
63”  
  ขอ้มลูจากกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ระบุต่อไปว่า บทบญัญติัดงักล่าวแมจ้ะ
เป็นหลักการท่ีดี แต่ก็ยงัมีปัญหาบางประการไม่อาจน าไปปฏิบัติได้ในช่วงแรก เพราะยงัไม่มี
กระบวนการใดท่ีจะท าให้แน่ใจได้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นกลบัตนเป็นคนดีได้จริง จนกระทั่งเม่ือ
ประมาณปี พ.ศ. 2545 ความรู้เร่ืองกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการประชุมกลุ่มครอบครัวเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานก็เห็นว่าหากไดน้ าการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ร่วมกันกบัการเสนอ
ความเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนสามารถกลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้องก็น่าจะเป็นการแกไ้ขเด็กหรือ
เยาวชนได้ระดับหน่ึง รวมทั้งสามารถป้องกันมิให้กลบัไปกระท าผิดซ ้ าอีก ดังนั้น กรมพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจึงไดแ้จง้ใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจทุกแห่งเร่ิมด าเนินการเพื่อเสนอความเห็น
ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 แต่ก  าหนดให้ด  าเนินการได้ในความผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทก่อน (ต่อมาปรับปรุงเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี)  
  โดยสรุป คือ เมื่อพนกังานคุมประพฤติสอบปากค าแลว้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนยอมรับว่า
ตนกระท าผิดจริง ซ่ึงความผิดนั้นมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและเด็กหรือเยาวชนยอมรับว่าตน
กระท าผดิจริง แต่เด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติยงัไม่เสียหายหรือเสียหายอยู่บา้งแต่ยงัพอแกไ้ขได ้
ก็จะจดัใหม้ีการตรวจทางจิตวิทยาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน เพื่อพิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเป็นปัจจยัในการ
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กระท าความผิดซ ้ า หากพบว่าไม่อยู่ในภาวะเส่ียงหรือเส่ียงอยู่บา้งแต่ไม่มากก็จะจดัให้มีการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชนข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยเด็กหรือเยาวชนบิดามารดาหรือผูป้กครอง
ของเด็กหรือเยาวชน ผูเ้สียหาย บิดามารดาหรือผูป้กครองผูเ้สียหาย กรณีผูเ้สียหายเป็นผูเ้ยาวค์รู อาจารย ์
หรือนายจา้งของเด็กหรือเยาวชน ผูน้  าชุมชนท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานพินิจ ผูป้ระสานการประชุม พนักงานคุมประพฤติ นักสังคม
สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา พนกังานอยัการ พนักงานสอบสวน รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ี
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมและมีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กหรือ
เยาวชนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ในการประชุมจะตอ้งใหเ้ด็กหรือเยาวชนรับสารภาพดว้ยความสมคัรใจ ขอ
โทษต่อผูเ้สียหายอย่างจริงใจ ชดใชค้วามเสียหายท่ีตนไดก่้อข้ึน หรือยอมกระท าการใดเพื่อเป็นการ
ชดเชยความผดินั้นดว้ยวิธีการท่ีก  าหนดภายในระยะเวลา ซ่ึงหลกัการดงักล่าวยงัมีใชม้าจนถึงปัจจุบนั 
ถึงแมจ้ะมีการแกไ้ขกฎหมายโดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ก็ตาม  
 
2.3 แนวคิดเร่ืองประโยชน์สูงสุดของเด็กกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า   
ความผดิ 
 เด็กในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า (Value Comodities)105 ตอ้งไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง 
ทะนุถนอม และส่งเสริมการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ การเรียนรู้ 
สงัคมและวฒันธรรมจากรัฐ นอกจากนั้นยงัตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเพ่ือให้ไดรั้บการตอบสนองใน
ความตอ้งการท่ีจ  าเป็นขั้นพ้ืนฐานในทุกๆ ดา้น106 ดงันั้น “หลกัประโยชน์สูงสุด” (The best interest 
principle) จึงเป็นหลกัการท่ีใชใ้นการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหก้บัเด็ก โดยไดม้ีการน ามาปรับใช้
ในระบบกฎหมายทั้งท่ีเป็นแบบลายลกัษณ์อกัษรและแบบจารีตประเพณี หลกัประโยชน์สูงสุดของ
เด็กจึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีมาจากการตระหนักถึงความส าคญัของเด็กต่อสังคมโดยยึดเด็กเป็น
ศนูยก์ลาง (The Child-Centered) และมุ่งเนน้ท่ีตวัเด็กและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั  
  

                                                
105 Convention on the rights of the child . Preamble. Recalling that, in the Universal Declaration of 

Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance, and 
Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason of his 
physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, 
before as well as after birth. 

106 The African Child Policy forum. (2011). In the best interests of the child: Harmonising Laws on 
Children in West and Central Africa. Report  p. 31 
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 2.3.1 หลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กและเยาวชน 
  หลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กปรากฏคร้ังแรกโดยศาลยุติธรรมประเทศองักฤษในคดี 
Blissets Case (ค.ศ. 1765) ซ่ึงเป็นคดีท่ีตดัสินเก่ียวกบัการใชอ้  านาจปกครองบุตร โดยค าพิพากษาของ
ศาลมีใจความตอนหน่ึงว่า “ถา้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่เห็นดว้ย ศาลจะกระท าบางส่ิงให้ปรากฏอนัเป็น
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็ก” (if the parties are disagreed, the court will do what shall appear best for 
the child) ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นคดีดงักล่าวศาลไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการด าเนินคดีโดยยึดหลกัประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ แต่การใช้ดุลยพินิจของผูพิ้พากษาในคดีน้ียงัมิได้ให้ความหมายค าว่า
“ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไวอ้ย่างชัดเจนแต่อย่างใด นอกจากศาลในประเทศองักฤษแลว้ ย ังมี
นกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายค าว่า“ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไวแ้ตกต่างกนั อาทิ 
  Robert H Mnookin ให้ความเห็นว่า การพิจารณาส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็กเป็น
ต้นเหตุแห่งค าถามไม่น้อยไปกว่าวตัถุประสงค์และคุณค่าแห่งชีวิตของเด็ก ซ่ึงค  าวิจารณ์ของ 
Mnookin น้ีเป็นท่ียอมรับมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1975 
  Stewar W. Gagnon ไดก้ล่าวถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยอาจสันนิษฐานไดว้่า เป็น
วิธีการหรือเป็นมาตรการอยา่งง่ายท่ีสุดท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่เด็กมากท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการ
สนบัสนุนต่อพฒันาการของเด็กในทางสงัคม กระบวนการรับรู้ และอารมณ์ 
  Jean Zermatten เห็นว่า ค  าว่า “best interests” หมายถึง สภาวะแวดลอ้มทั้ งหมด (all 
circumstsnces) โดยท่ีผลประโยชน์ของเด็กนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีมาก่อนผลประโยชน์อ่ืน ซ่ึงค  าว่า 
“Best” และ “Interests” เมื่อน ามาประกอบกนัก็จะมีความหมายว่า ความผาสุก (wellbeing) ของเด็ก 
ทั้งน้ีใหพิ้จารณาจากความหมายจากอนุสญัญาทั้งฉบบั และส่วนของอารัมภบทของอนุสญัญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 โดยเฉพาะวรรคท่ี 5 และวรรคท่ี 10 ของอารัมภบท ประกอบกบัขอ้ 3.2 และ 3.3  
  Navas Navarro ไดใ้หค้วามเห็นว่า ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมาย
ซ่ึงมุ่งประสงคท่ี์จะก่อใหเ้กิดความผาสุกแก่เด็กทั้งทางกายภาพ สุขภาพ และสถานะทางสงัคม  
  Renate Winter กล่าวว่า ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีกล่าวถึงในขอ้ 3.1 แห่งอนุสญัญาว่า
ดว้ยสิทธิเด็กมีความหมายท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ กล่าวคือ ผลประโยชน์ของเด็กจะตอ้งถูกน ามาพิจารณา
เป็นล าดบัแรก (Primary Consideration) แมผ้ลประโยชน์ของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจะมีความส าคญั 
ก็ตาม 
 Santos Pais อธิบายว่า หลกัผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นถือว่าเป็นหลกัท่ีมีคุณค่าและ
มีความส าคญัอนัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาระหว่างผลประโยชน์ของเด็กในเร่ืองต่างๆ 
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 นอกจากน้ีศาลฎีกา (High Court) ของประเทศออสเตรเลียได ้กล่าวถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กไวใ้นคดี Marion’s Case ว่า ประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นเป็นถอ้ยค าท่ีไม่แน่นอน (imprecise) 
แต่ก็ไม่ไดม้ีความหมายเกินไปกว่าสวสัดิภาพของเด็ก (weifare of the child)107 
 ส าหรับประเทศไทย วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ “ประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก” หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงท่ีพึงมีพึงไดใ้นฐานะท่ีเกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่
ภายในกรอบอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ท่ีใหก้ารรับรองไว ้หรือโดยสามญัส านึกของวิญญู
ชนทัว่ไปยอ่มเห็นไดว้่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเด็ก ดงันั้นในการตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ท่ีก  าหนดบทลงโทษแก่เด็กหรือกฎหมายก าหนดวิธีปฏิบติัต่อเด็กท่ีกระท าความผิดจะตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั โดยมีจุดเนน้ท่ีการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กมิใช่คุม้ครองสวสัดิ
ภาพของสงัคมโดยมองว่าเด็กเป็นตวัท าลายสวสัดิภาพของสงัคม108 
 โดยสรุปจะเห็นไดว้่าการให้นิยามข้างตน้มกัมีลกัษณะท่ีมีความหมายกวา้งและเป็น
นามธรรม ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าการใหค้  าจ  ากดัความในลกัษณะดงักล่าวเหล่าน้ีลว้นยากแก่การท าความ
เขา้ใจ ทั้งในแง่ของขอบเขต วิธีการ หรือล าดบัขั้นตอนของการน าหลกัประโยชน์สูงสุดไปใช ้ท าให้
ไม่สะดวกในการน าไปปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการคุม้ครองแก่เด็กไดจ้ริง ยิง่ไปกว่านั้นแมห้ลกัประโยชน์
สูงสุดของเด็กจะได้ถูกน ามาใช้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the 
Child) แต่ก็มิไดม้ีการก าหนดความหมายไวโ้ดยเฉพาะเช่นกนั อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการ
ไม่บญัญติัค าจ  ากดัความเก่ียวกบัหลกัประโยชน์สูงสุดไวใ้นอนุสญัญาดงักล่าวอาจเน่ืองมาจากหลกั
ประโยชน์สูงสุดเป็นหลกัทั่วไป การน ามาใช้จึงต้องปรับเปล่ียนไปตามข้อเท็จจริงท่ีไม่จ  าเพาะเจาะจง 
เป็นกรณีๆ ไป ดงันั้น การเขียนนิยามไวใ้นลกัษณะจ ากดัความหมายจึงเป็นเร่ืองกระท าไดย้าก แต่ถึง
กระนั้นในทางต าราก็ไดมี้การอธิบายถึงแนวทางในการน าหลกัประโยชน์สูงสุดไปใชโ้ดยมีการ
เสนอเกณฑก์ารพิจารณาถึงความส าคญัของหลกัดงักล่าวไวเ้ป็น 2 แนวทางคือ  
 ก. ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นขอ้พิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุด (the paramount consideration) 
แนวทางน้ีจะพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กเพียงส่ิงเดียวท่ีมีความส าคญัอย่างแทจ้ริง
โดยจะท าการพิจารณาคดัเลือกประกอบกบัโอกาสและส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีเป็นไปไดท้ั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสงัคมแวดลอ้มของเด็ก ทั้งน้ีแนวทางน้ีไดป้รากฏในอนุสัญญาว่าดว้ย

                                                
107  จิราวฒัน์  แช่มชยัพร.  (2551).  การคุ้มครองสิทธิเดก็โดยกลกัผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ตามมาตรา 

3(1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989.  น. 25-27. 
108  วชัรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล.  (2537, กนัยายน-ตุลาคม).   มาตรฐานการปฏิบติัต่อเดก็ที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็.  ดลุพาห, 41( 5). น. 19. 
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สิทธิเด็กข้อ 21 ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม109 และการด าเนินงานโดยองค์กรท่ีรับผิดชอบ 
ตามท่ีกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไว ้เพ่ือใหเ้ด็กหรือเยาวชนไดมี้ผูป้กครองดูแลอนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดต่อเด็กหรือเยาวชนนั้น 
 ข. ประโยชน์ สูงสุดของเด็กเ ป็น ส่ิง ท่ีต้องค า นึง ถึง เป็นล าดับแรก  (a primary 
consideration) แนวทางน้ีจะเน้นไปท่ีการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล าดบัแรกโดย
ตอ้งพิจารณาประกอบกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีเท่าเทียมกนั และใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบับุคลิกลกัษณะแต่ละ
รายไป110 ซ่ึงวิธีการน้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กเพียงส่ิงเดียว อนัเป็น
แนวทางท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่นกว่าแนวทางแรก และเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกรณีท่ีเกิดความ
ขดัแยง้111 เก่ียวกับสิทธิของบิดามารดากับเด็กหรือความขัดแยง้ระหว่างประโยชน์ของรัฐและ
ประโยชน์ของเด็กเป็นตน้ แนวทางน้ีปรากฏอยูใ่นอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กขอ้ 3.1 ซ่ึงไดก้  าหนดถึง
การกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบนัทางสงัคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 
ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั โดยจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นล าดบัแรก  
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการพิจารณาหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็น
ได้ว่าแนวคิดแรกท่ีพิจารณาว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดเพียงส่ิงเดียว (the 
paramount consideration) นั้นมีลกัษณะการตีความท่ีแคบท าให้ไม่สามารถท่ีจะคุม้ครองสิทธิของ
เด็กไดทุ้กกรณี และอาจท าใหเ้กิดช่องว่างท่ีคู่กรณีจะหยบิยกเร่ืองการเลือกปฏิบติัมาเป็นขอ้เรียกร้อง
ใหพ้ิจารณาคดีในฐานะท่ีเท่าเทียมกนัได้112 เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวค านึงถึงแต่ความส าคญัในการ
ให้ความคุม้ครองสิทธิแก่ตวัเด็ก จนในบางกรณีไม่ค  านึงถึงผูเ้สียหายว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร
หรือจะไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายหรือไม่ ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองท่ีพิจารณาว่าหลกัประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก (a primary consideration) กลบัมีลกัษณะท่ี
ยดืหยุ่นและปรับใชไ้ดค้รอบคลุมกว่า ดงันั้นคณะกรรมการยกร่างอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.

                                                
109 Convention on the Rights of the Child Article 21 States Parties that recognize and/or permit the 

system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they 
shall 

110 The African Child Policy forum.  Ibid.  p. 33 
111  จิราวฒัน์.  เล่มเดิม.  น. 30 
112  แหล่งเดิม.  น. 31 
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1989113 จึงเห็นชอบท่ีจะใหมี้การบญัญติัถึงหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น
ล าดบัแรกไวใ้นอนุสญัญาขอ้ 3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัเด็กต่อไป114 อยา่งไรก็ดี
หลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กก็ยงัมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม 115ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีขาด
ความชดัเจน กล่าวคือ ในทางปฏิบติัการน าหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กไปปรับใชม้กัเป็นกรณีท่ีมี
การพิจารณาเก่ียวกบั “สภาวะความเป็นเด็ก” (Childhood) โดยอธิบายถึงสภาพลกัษณะความเป็นเดก็
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอ บอบบาง ตอ้งการการเล้ียงดู มีลกัษณะแห่งการพ่ึงพิง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ไร้ความสามารถ ตอ้งการการปกป้องคุม้ครองจากผูใ้หญ่ตลอดจน
ทรรศนะคติท่ีว่าเด็กมีความบริสุทธ์ิไร้เดียงสา ซ่ึงแนวปฏิบติัดงักล่าวมุ่งเน้นไปท่ีสภาพหรือสภาวะ
แห่งความเป็นเด็ก (Childhood) มากกว่าท่ีจะกล่าวถึงตวัเด็ก (The Child) และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของเด็ก ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้หากพิจารณา “ความเป็นเด็ก” เมื่อพิจารณาในลกัษณะของความ
เป็นปัจเจกบุคคลหรือผูก้ระท าต่อสังคม (Social Actor)แลว้ จะมองว่าเด็กในแง่หน่ึงจะมีลกัษณะท่ี
บ่งบอกถึงการถูกสร้างข้ึนจากสังคม (Socially Constructed) กระบวนการทางสังคม (Social Process) 
ตลอดจนบริบทแวดลอ้มของสังคม ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากผูป้กครอง ผูใ้หญ่หรือผูมี้อ  านาจในสังคม 
โดยใชว้ิธีก  าหนด ควบคุม ครอบง าว่าส่ิงใดคือส่ิงท่ีเด็กตอ้งการหรือเหมาะสมกบัเด็ก รวมไปถึงการ
ก าหนดคุณค่าเฉพาะตวัของเด็ก ตลอดจนแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงความเป็นเด็ก โดยมี
การแยกความเป็นเด็กออกจากความเป็นผูใ้หญ่อย่างชดัเจน (Adulthood) จนเด็กกลายเป็นผลผลิต
ทางสังคม (Social Production) ด้วยเหตุน้ีการพิจารณาถึงความตอ้งการของเด็กเพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ 
สูงสุดของเด็กจึงมีขอบเขตท่ีกวา้งจนไม่สามารถพิจารณาจากมุมใดมุมหน่ึงได้โดยเฉพาะเจาะจง 

                                                
113 คณะกรรมการยกร่างอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกอบ

ไปดว้ยผูแ้ทนจากสังคม คณะท างานจากส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ 
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระและผูส้ังเกตการณ์ของรัฐบาล องคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) และหน่วยงานของสหประชาชาติ
ท่ีถูกแต่งตั้งข้ึน อนุสัญญาดงักล่าวไดมี้การประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 1989 สืบคน้วนัที่ 13 มีนาคม 2556 
จาก Unicif “Convention on the Rights of the Child (CRC)”  http://www.unicef.org/ceecis/overview_1583.html 

114 “the best interests of the child” มีใชใ้น Convention on the Rights of the Child Article 3.1 In all 
actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, 
administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 
ถึงแมว้่าจะมีการบญัญติัหลกัไว ้แต่ไม่มีนิยามของ“the best interests of the child”ไวอ้ยา่งชดัเจน 

115 เม่ือพิจารณาถึงที่มาของหลกัการที่ว่า "ประโยชน์สูงสุดส าหรับเดก็" จะเห็นไดว้่าหลกัการดงักล่าวถือ
เป็นองคป์ระกอบรวมหรือผลรวมอนัเกิดจากการกระท าทั้งปวงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเดก็ เช่น การเลี้ยงดูที่เหมาะสม การมี
อิสระและเสรีภาพ การไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ ที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี. 
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ดงันั้นความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างแทจ้ริงนั้นจึงตอ้งพิจารณาจาก
ปัจจยัหลายประการประกอบกนัดงัน้ี คือ 
 1. ความต้องการอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติของความเป็นเด็กสามารถค้นหาได้จาก
พฤติกรรมท่ีเด็กไดแ้สดงออก ซ่ึงมาจากสญัชาตญาณ แรงขบัหรือแรงกระตุ้นท่ีจะเป็นส่วนเติมเต็ม
ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน116 ของเด็กนั้นเอง 
 2. ความตอ้งการทางดา้นสุขอนามยั หมายถึงการไดเ้ติมเต็มทั้งทางดา้นสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตประกอบกนัจนเป็นระบบต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามคุณค่าท่ีเด็กต้องการ ทั้งน้ี
เน่ืองจากความหมายของการมีสุขภาพดีมิไดห้มายถึงการมีสุขภาพกายท่ีดีอย่างเดียว แต่รวมไปถึง
สุขภาพจิต ภาวะแห่งจิตท่ีสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติก็คือการได้รับความรัก ความอบอุ่น และการ
ปกป้องคุม้ครองทั้งจากบุคคลใกลชิ้ดรวมถึงสงัคมรอบขา้ง117 
 3. ความตอ้งการเก่ียวกบัการปรับตวัทางสงัคม เน่ืองจากในแต่ละสงัคมจะมีขอ้ก  าหนด 
แบบแผนและแนวทางการปฏิบติัส าหรับเด็ก ท าใหเ้ด็กตอ้งเช่ือฟังผูใ้หญ่อนัเป็นลกัษณะพ้ืนฐานบาง
ประการตามขอ้ก  าหนดในสงัคมนั้น นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการเล้ียงดูก็เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท า
ใหเ้กิดพฒันาการทางบุคลิกภาพ และการเรียนรู้ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม118 
 4. ความตอ้งการในแง่ของการก าหนดวฒันธรรม โดยตอ้งการเป็นผูแ้สดงบทบาทหรือ
ก าหนดแนวทางส าหรับตวัเอง เพราะเร่ืองราวของเด็กมกัถูกก  าหนดจากผูม้ีอ  านาจ ผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูใ้หญ่ในสังคมท่ีคาดหวังว่าเด็กต้องการเช่นนั้นเช่นน้ี จึงได้จดัเตรียมส่ิงท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเด็กไวอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นผลผลิตท่ีมาจากผูใ้หญ่ ดงันั้นความตอ้งการของ

                                                
116  หลกัการดงักล่าวไดมี้การน ามาบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดแนวทางการพิจารณา 

ว่าการกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549  
ขอ้ 1 (9) 

117  หลกัการดงักล่าวไดมี้การน ามาบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดแนวทางการพิจารณา 
ว่าการกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549 
 ขอ้ 1(3) และ (5) 

118 หลกัการดงักล่าวไดมี้การน ามาบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดแนวทางการพิจารณา 
ว่าการกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549 
ขอ้ 1(6) 
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เด็กในการก าหนดวฒันธรรมจึงเป็นความตอ้งการท่ีถกูสร้างหรือเสนอแนวทางของเด็กจากความคิด
ของผูใ้หญ่119 
 ดงันั้น กรอบความคิดในเร่ืองประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นล าดบั
แรก (a primary consideration) จึงตอ้งท าใหม้ีความชดัเจน เพื่อจะไดน้ ามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นไปของสังคมและยุคสมยั ด้วยเหตุน้ีการพิจารณาความเป็นเด็กจึงไม่ควรเขา้ใจ
เฉพาะแต่แง่มุมทางประชากรศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว120 หากแต่ต้องมีการท าความเข้าใจโดยพิจารณา 
ถึงปรากฏการณ์และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับเด็กและความเป็นตวัตนของเด็กซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดจ้ากทศันะคติของเด็ก หรือการคน้หาความเป็นจริงจากส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตามความ
ตอ้งการของเด็กเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด121 ดงันั้น หลกัการท่ีว่าดว้ยประโยชน์สูงสุดของเด็กจึง
กลายมาเป็นขอ้ก  าหนดอนัมีพ้ืนฐานมาจากความต้องการของเด็กเป็นส าคัญ122 ซ่ึงนอกจากต้อง
พิจารณาถึงความตอ้งการของเด็กในทุกแง่มุม ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กแลว้ยงัถือ
ว่าเด็กมีความตอ้งการท่ีควรจะไดรั้บการตอบสนองทั้งในแง่ของความตอ้งการท่ีเป็นธรรมชาติของ
เด็กเอง รวมตลอดไปถึงความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ซ่ึงความตอ้งการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

                                                
119 หลกัการดงักล่าวไดมี้การน ามาบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดแนวทางการพิจารณา 

ว่าการกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็หรือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549  
ขอ้ 1(8) และ (11)- (17) 

120 ในแง่มุมทางประชากร ค าอธิบายเกี่ยวกบัเดก็มกัถูกอธิบายผ่านโครงสร้างประชากรหรือปิระมิดทาง
ประชากรท่ีมีการจ าแนกลกัษณะทางประชากรออกตามเพศและช่วงวยั นกัคิดทางสังคมศาสตร์ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า 
การใหค้  าอธิบายความเป็นเดก็ดงักล่าวไม่อาจเป็นส่ิงท่ีเพียงพอไดอ้ีกต่อไปในสังคมปัจจุบนั กล่าวคือ เด็กถูกมอง
ว่าเป็นตวัแปรหน่ึงที่ถูกแยกส่วน และน าไปคิดค านวณด้านสถิติทางประชากร (Official Statistics)  เพื่อให้เห็น
แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงทางประชากร แต่อธิบายดงักล่าวอาจเป็นส่ิงท่ีไม่ท าใหเ้ห็นถึงภาพรวมถึงสภาพของเด็ก
และความเป็นเดก็ในสังคมท่ีมีความเป็นพลวตั ทั้งอาจท าใหค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเดก็และความตอ้งการของเด็กขาด
หายหรืออาจถูกละเลยไปได ้ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจและเขา้ถึงขอ้เทจ็จริง ตลอดจนความตอ้งการของเดก็  

121 ค าว่า "ประโยชน์สูงสุดของเด็ก" เป็นค าที่มีขอบเขตความหมายกว้างขวาง โดยอาจเกิดไดจ้าก 2  
แนว ทางใหญ่คือ การก  าหนดที่มาจากบริบทแวดลอ้มตวัเดก็ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง รัฐหรือสังคม ภายใต้
ความคิดท่ีว่า เด็กเป็นผู ้อ่อนเยาว์ทั้งวยัวุฒิและคุณวุฒิตลอดจนยงัขาดประสบการณ์ความรู้ ตอ้งการพึ่งพิง การ
ตอบสนองความตอ้งการ ประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการพิจารณาส่ิงท่ีคิดว่าดีและน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
เดก็จากบุคคลอื่น กบัอีกแนวทางหน่ึงท่ีว่าตวัเด็กอาจจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง และเป็น 
ผูก้  าหนดว่าอะไรคือประโยชน์ส าหรับตนโดยยดึเอาความตอ้งการของตวัเดก็เป็นหลกั 

122 แนวคิดเกี่ยวกบัความตอ้งการของเด็กมีสมมติฐานที่ว่า ความตอ้งการของเด็กถือเป็นทรัพยสิ์นของ
เดก็เอง เป็นส่ิงท่ีเดก็มีอยู ่ติดตวัเด็กมา สามารถคน้พบ คน้หาไดจ้ากพฤติกรรมของเด็ก  (ทั้งท่ีแสดงออกและไม่
แสดงออกมาใหเ้ห็น)  
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ในขา้งตน้เป็นทั้งความตอ้งการท่ีจ  าเป็นและตอ้งไดรั้บการตอบสนองโดยผ่านทางมาตรการตาม
นโยบายของรัฐในรูปของสวสัดิการต่างๆ อยา่งไรก็ตาม มีขอ้น่าสังเกตว่าแมค้วามตอ้งการของเด็ก
ในบางกรณีจะเกิดข้ึนมาจากขอ้ก  าหนดของเด็กเอง แต่ในความเป็นจริงแลว้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน
นั้น ก็อาจจ าเป็นตอ้งอาศยัและพ่ึงพาผูอ่ื้นในการตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นดว้ย ดงันั้นการ
ก าหนดความตอ้งการของเด็กเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัใน
ลกัษณะของการส่งเสริมเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั 
 นอกจากน้ีการตอบสนองความตอ้งการของเด็กถือเป็นหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงรวมไปถึงการ
ด าเนินการต่อเด็กในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาดว้ย123 โดยรัฐตอ้งให้การปกป้องคุม้ครองเด็ก
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม และการจดัการใหเ้กิดการคุม้ครองดูแลเด็กอนัน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กแมว้่าในบางกรณีรวมถึงจะตอ้งมีการแยกเด็กออกจากพ่อแม่หรือผูป้กครองของเด็กก็ตาม124  

                                                
123  อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 3  
 1. ในการกระท าทั้งปวงท่ีเกี่ยวกบัเดก็ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบนัสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน 

ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น
ล าดบัแรก 

      2.รัฐภาคีท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครองและการดูแลแก่เดก็เท่าที่จ  าเป็นส าหรับความอยูดี่ของเดก็ โดย
ค านึงถึงสิทธิและหนา้ที่ของบิดามารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมาย
ดว้ยและเพื่อการน้ี จะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญติัและบริหารท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

3. รัฐภาคีจะประกนัว่าสถาบนั การบริการและการอ านวยความสะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ดูแลหรือคุม้ครองเดก็นั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจโดยเฉพาะในดา้นความ
ปลอดภยั สุขภาพ และในเร่ืองจ านวนและความเหมาะสมของเจา้หนา้ที่ตลอดจนการก ากบัดูแลที่มีประสิทธิภาพ  

124 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 9 
 1. รัฐภาคีจะประกนัว่า เดก็จะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขดักบัความประสงค์ของบิดามารดา เวน้

แต่ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอ  านาจ ซ่ึงอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะก าหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้
บงัคบัอยูว่่าการแยกเช่นว่าน้ีจ  าเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การก าหนดเช่นว่าน้ีอาจจ าเป็นในกรณีเฉพาะ 
เช่น ในกรณีท่ีเด็กถูกกระท าโดยมิชอบ หรือถูกทอดท้ิงละเลยโดยบิดามารดา หรือกรณีท่ีบิดามารดาอยู่แยกกนั 
และตอ้งมีการตดัสินว่าเดก็จะพ านกัที่ใด 
 2. ในการด าเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของขอ้น้ี จะใหโ้อกาสทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวขอ้ง มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการดงักล่าว และแสดงความคิดเห็นของตนใหป้ระจกัษ ์
                 3. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเดก็ท่ีถูกแยกจากบิดาหรือมารดา หรือจากทั้งคู่ ในอนัท่ีจะรักษาความ 
สัมพนัธ์ส่วนตวั และการติดต่อโดยตรงทั้งกบับิดาและมารดาอยา่งสม ่าเสมอ เวน้แต่เป็นการขดัต่อผลประโยชน์
สูงสุดของเดก็ 
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 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมืองท าให้เร่ิมมีการหันกลบัมาพิจารณาถึง
ตวัเด็กโดยพิจารณาจากมิติในแง่มุมเชิงรูปธรรมอนัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพมากข้ึน125 โดย
ใหค้วามส าคญักบัการน าหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กมาปรับใช ้ซ่ึงในประเทศไทยจะเห็นว่าการ
ตีความค าว่า “หลกัประโยชน์สูงสุดของเด็ก” (The best interest principle) ตามกฎกระทรวงก าหนด
แนวทางการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549126 ไดน้ าแนวทางการพิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิง
ท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นล าดบัแรก (a primary consideration) มาเป็นเกณฑ์ประกอบการตีความกฎหมาย 
อาทิ พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 86 หรือพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22 หรือระเบียบคณะกรรมการ
คุม้ครองเด็กแห่งชาติว่าดว้ยวิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติั
เป็นความผดิและอายุยงัไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งรับโทษทางอาญา พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่ากฎหมายฉบบัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัถึงความสมคัรใจของเด็ก เมื่อตอ้งปฏิบติัตาม

                                                                                                                                       

 4. ในกรณีท่ีการแยกเช่นว่าน้ีเป็นผลมาจากการกระท าใด ๆ โดยรัฐภาคีต่อบิดาหรือมารดา หรือทั้ง
บิดาและมารดาหรือต่อเดก็ เช่น การกกัขงั การจ าคุก การเนรเทศ การส่งตวัออกนอกประเทศ  หรือการเสียชีวิต 
(รวมทั้งการเสียชีวิตอนัเกิดจากสาเหตุใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูน้ั้นอยูใ่นการควบคุมของรัฐ) หากมีการร้องขอ รัฐ
ภาคีนั้นจะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารที่จ  าเป็นเกี่ยวกบัท่ีอยูข่องสมาชิกครอบครัวที่หายไปแก่บิดามารดา เดก็หรือใน
กรณีท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกคนอื่นของครอบครัว เวน้แต่เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารนั้นจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
ต่อความอยูดี่ของเดก็  อน่ึง รัฐภาคีจะใหก้ารประกนัต่อไปว่าการยืน่ค  าร้องขอเช่นว่านั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดผลร้าย 
ต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

125 การพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นอนัดบัแรก หรือเป็นประการส าคญั เป็นการพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กอย่างรอบคอบ ซ่ึงอาจมาจากทั้งความตอ้งการของเด็กเองหรือมาจากผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจ ยกตวัอยา่งเช่น ในต่างประเทศ เม่ือเกิดกรณีหยา่ร้างข้ึน แมว้่าผูป้กครองจะมีสิทธิในการเลี้ยงดูเดก็เท่ากนั 
แต่การค านึงถึงประโยชน์ส าหรับเดก็ในแง่ของการมีสิทธิเลี้ยงดูเดก็ (Child Custody) จะถูกน ามาพิจารณาซ่ึงข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของศาลควบคู่ไปกบัความตอ้งการของเดก็ โดยศาลจะพิจารณาถึงตวัผูเ้ลี้ยงดู และปัจจยัหลายๆ ดา้นที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงดูของผูท่ี้ตอ้งการดูแลบุตร เช่น เพศของเดก็ ทกัษะในการเป็นพ่อแม่ ความเต็มใจในการดูแล
เดก็ ลกัษณะทางอารมณ์ระหว่างเดก็ และผูรั้บเลี้ ยงดู รวมไปถึงลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ความสามารถในการรับภาระ 
ค่าใช่จ่าย หน้าที่การงาน แบบแผนทางพฤติกรรม ค่านิยมส่วนตวั และวิถีชีวิตประจ าวนัของผูดู้แล ซ่ึงศาลจะ
พิจารณาปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อชัง่น ้าหนกัว่าอะไรก่อใหเ้กิดประโยชน์ส าหรับเด็ก ในส่วนของความตอ้งการของ
เดก็นั้น หากเดก็ร้องขอหรือตอ้งการท่ีจะอยูก่บัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดซ่ึงศาลจะพิจารณาแลว้เห็นสมควร สิทธิในการเลี้ ยง
ดูเดก็กจ็ะเป็นไปตามค าร้องขอของเดก็  ซ่ึงสิทธิการเลี้ยงดูเดก็ในท่ีน้ีไม่ไดจ้  ากดัอยูท่ี่พ่อแม่ของเด็กเท่านั้น หากยงั
รวมไปถึงบุคคลอื่นที่ตอ้งการดูแลเดก็ดว้ย   

126 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2549 
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การคุม้ครองท่ีไดม้ีการก าหนดไวโ้ดยรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง มีแต่เพียงเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและการปฏิบติัท่ีอาจมีผลกระทบต่อเด็กเท่านั้น127 
 2.3.2 การน าหลกัประโยชน์สูงสุดมาปรับใชก้บัผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชน 

 จากแนวคิดท่ีพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นล าดบัแรก 
(a primary consideration) เมื่อน ามาปรับใชก้บักรณีผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน จะพบว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีผูก้ระท าความผดิจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ว่าจะเป็นการสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะไดรั้บการพิสูจน์ว่าเป็นผูก้ระท าความผิด การไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายหรือการไดรั้บการตดัสินคดีโดยไม่ชกัชา้จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือองค์กร
ทางตุลาการ ลว้นเป็นประโยชน์ท่ีเด็กพึงต้องได้ใช้สิทธิเหล่านั้นเช่นกัน ดังนั้ น องค์กรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นสถาบนัในทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐ
หรือเอกชน ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติัจะตอ้งตระหนักถึงหลกัการ
คุ้มครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กในการออกค าสั่งอนัส่งผลต่อตัวเด็กและครอบครัวรวม
ตลอดไปถึงสภาพแวดลอ้มของเด็กนั้น และถา้การออกค าสัง่ใดไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะก็
ใหท้ าการระงบัเสีย ทั้งน้ีในปัจจุบนัการน าหลกัเร่ือง “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” มาใช ้ก็ยงัคงขาด
ความชดัเจนเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปรับใช ้ท าใหก้ารด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัเด็ก
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายงัขาดความแน่นอนและมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอข้ึนอยู่ก ับ
ขอ้เท็จจริงแห่งคดีและสาเหตุแห่งการกระท าความผดิอนัน ามาสู่การแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ู 
 อน่ึงในปัจจุบนัการด าเนินคดีอาญากบัเด็กจะเนน้การน าเด็กท่ีกระท าความผิดมาบ าบดั
แกไ้ขฟ้ืนฟแูละปรับเปล่ียนพฤติกรรมมากกว่าการมุ่งลงโทษเพียงใหห้ลาบจ า เน่ืองจากแนวคิดท่ีว่า
เด็กลงมือกระท าความผิด เพราะความอ่อนเยาว ์ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือดว้ยอายุท่ียงัน้อยหรือ
อ่อนประสบการณ์ ประกอบกับความยบัย ั้งชั่งใจต่อการกระท าความผิดนั้นยงัมีไม่เพียงพอ จึง
สมควรก าหนดมาตรการและวิธีการในทางกฎหมายภายใต้การน าหลกัในเร่ืองประโยชน์สูงสุด
ส าหรับเด็กและเยาวชนมาปรับใช ้อนัเป็นการสร้างโอกาสใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิไดก้ลบัตวัเป็นคน
ดีด้วยการแก้ไขความประพฤติ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันว่าการแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูก้ระท า
ความผิดตั้งแต่อายุยงัน้อยจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมในสังคมได้ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีหลกั
ประโยชน์สูงสุดของเด็กจึงมีความส าคญัต่อสงัคม เพราะมิใช่เป็นไปเพื่อแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการ
กระท าความผดิในเด็กและเยาวชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัค  านึงถึงความปลอดภยัของสังคมร่วม
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ดว้ย ซ่ึงในประเทศไทยไดก้  าหนดมาตรการเพื่อใชแ้กไ้ขเด็กท่ีกระท าความผดิภายใตห้ลกัประโยชน์
สูงสุดของเด็กในหลายวิธี พอสรุปสงัเขปไดด้งัน้ี 
 1. มาตรการหนัเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) โดย
องคก์รในกระบวนการยติุธรรม เช่นการใชดุ้ลยพินิจปรับ (Fine) หรือ เตือน (caution) แลว้ปล่อยตวั
ไปของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ซ่ึงมาตรการหกัเหคดีดงักล่าวจะค านึงถึงตวัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะใชก้บัคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ และเจา้หน้าท่ีต  ารวจเห็นว่าการใชว้ิธีการดงักล่าวเป็น
การเหมาะสมเพียงพอต่อการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนนั้นแลว้  

2.  การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา อนัเป็นหน่ึงในกระบวนการยติุธรรม
ทางเลือก ซ่ึงมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเป็นแนวความคิดท่ีมาจากการสมานฉันท์ของ
ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าความผดิและชุมชน ซ่ึงรูปแบบท่ีนิยมน ามาปรับใชคื้อการประชุมกลุ่มครองครัว
(Family and Community Group Conferencing) ซ่ึงการใชม้าตรการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการใชม้าตรการดงักล่าวจะตอ้งเกิดจากการส านึกผิด
ของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ และพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีโดยยนิยอมท่ีจะท าการแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟดูว้ย ทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวสามารถใชไ้ดก่้อนท่ีจะมีค าพิพากษาของศาล  
 3. มาตรการคุมประพฤติ (Probation)เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการบ าบดัแกไ้ขผูก้ระท า
ความผิดหรือผูม้ีความประพฤติเสียหายเป็นรายบุคคลให้กลบัตวัเป็นคนดี โดยปล่อยตวัผูก้ระท า
ความผดินั้นใหเ้ป็นอิสระและด าเนินชีวิตในสงัคมหรือชุมชนไดอ้ยา่งปกติสุข อนัเป็นการช่วยเหลือ
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดินั้นเม่ือบุคคลดงักล่าวประสบปัญหาและยงัช่วยให้การศึกษาของ
เด็กนั้นไม่หยุดชะงกั128 ทั้งน้ีการคุมประพฤติจะมีพนักงานคุมประพฤติคอยสอดส่องดูแลแนะน า
เพ่ือใหผู้ก้ระท าความผดิปฏิบติัตามเง่ือนไขการคุมประพฤติท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงันั้นการคุมประพฤติ
จึงเป็นกระบวนการท่ีไม่พรากตวัผูก้ระท าความผดิออกจากชุมชนและในขณะเดียวกนัก็มุ่งป้องกนั
สงัคมดว้ย  
 4. มาตรการควบคุมผูก้ระท าความผิดในสถานฝึกอบรมแบบปิด (Institutional Treatment) 
ซ่ึงปกติจะถือเป็นวิธีการสุดทา้ยท่ีจะน ามาใชเ้มื่อไม่สามารถน ามาตรการอ่ืนมาใชไ้ด ้โดยการใช้
มาตรการดงักล่าวมกัใชก้บัผูก้ระท าความผิดซ ้ าหรือกระท าความผิดในอตัราโทษร้ายแรงและการ
แกไ้ขด้วยวิธีการอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งต้นไม่มีความเหมาะสมกบับุคคลดงักล่าว ทั้งน้ีการ
ควบคุมผูก้ระท าความผิดไวใ้นสถานฝึกอบรมแบบปิดเป็นการตัดผูก้ระท าความผิดให้ออกจาก
สงัคมอนัเป็นการสร้างความปลอดภยัใหก้บัทั้งตวัผูก้ระท าความผดิและชุมชน ซ่ึงมาตรการดงักล่าว
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ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษผูก้ระท าความผิดแต่เป็นการน าตวัเด็กนั้นมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม
รูปแบบท่ีไดก้  าหนดไวใ้นสถานท่ีท่ีรัฐก าหนด และเมื่อผ่านการฝึกอบรมตามเง่ือนไขแลว้ผูก้ระท า
ความผิดก็จะกลบัคืนสู่สังคมได้อย่างไม่มีรอยมลทิน (Stigma) และไม่มีตราบาปว่าไดเ้คยกระท า
ความผดิมาก่อน ซ่ึงมาตรการน้ีนอกจากจะเป็นการลดโอกาสในการกระท าความผิดซ ้ าแลว้ยงัถือว่า
เป็นการสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดก้ลบัตวัเป็นคนดีของสงัคมอีกดว้ย129 
 ดงันั้น มาตรการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นไดว้่า “หลกัประโยชน์สูงสุดของเด็ก” 
เม่ือน ามาปรับใช ้มิไดค้  านึงถึงแต่เฉพาะการแกไ้ขท่ีตวัเด็กเท่านั้น ยงัคงพิจารณาถึงประโยชน์ของ
ผูเ้สียหายและความปลอดภยัของชุมชนร่วมดว้ย เป็นท่ีน่าสงัเกตว่ามาตรการต่างๆ จะถูกด าเนินการ
โดยรัฐเพื่อใชเ้ป็นวิธีจดัการกบัผูก้ระท าผดิ ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าวิธีการดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
เด็กและหยบิยืน่ใหโ้ดยมิไดค้  านึงถึงความตอ้งการของเด็กอยา่งแทจ้ริง 
 โดยสรุปเมื่อพิจารณาถึงระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในภาพรวมจะ
เห็นว่าโดยทัว่ไปจะมีรูปแบบเพ่ือจดัการกบัผูก้ระท าความผดิ โดยเนน้การน าตวัผูก้ระท าความผดิมา
ลงโทษมากกว่าการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สียหาย เน่ืองจากจุดมุ่งหมายส าคญัของกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา ส าหรับกรณีทัว่ไปจะมุ่งเนน้ไปท่ีการคน้หาความจริงซ่ึงเป็นการแกแ้คน้ทดแทน(Retribution  
Justice System) แต่ส าหรับกระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับผดิ การด าเนินการใดๆ กบัเด็กจะ
มุ่งเน้นไปในเร่ืองของการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูโดยวิธีการน าเด็กท่ีเด็กท่ีกระท ากระท าความผิดมา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยวิธีการหรือมาตรการท่ีรัฐก  าหนดข้ึนอนัเป็นการให้โอกาสกบัผูก้ระท า
ความผดิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ใหก้ลบัมากระท าความผดิซ ้า ซ่ึงรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะ
เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการดูแลและปกป้องเด็กภายใตห้ลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 
ซ่ึงการด าเนินการใดๆ ต่อเด็กจะตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบติั ดงันั้นหลกัการท่ีว่า
ด้วยประโยชน์สูงสุดของเด็กจึงกลายมาเป็นข้อก  าหนดพ้ืนฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ 
ด าเนินกระบวนพิจารณาทางอาญาในกรณีท่ีเด็กเป็นผูก้ระท าความผิด ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดท้ าการศึกษา 
สงัเคราะห์ และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในล าดบัถดัไป 
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บทที่ 3 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิในต่างประเทศ 
 

 ปัจจุบนั Unicef130 (United Nations Children's Fund) เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและประสานงานเก่ียวกบัสิทธิของเด็กและเยาวชน โดย
ประเทศท่ีไดเ้ขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Right 
of the Child-CRC) ไดท้  าขอ้ตกลงระหว่างประเทศให้มีการวางกฎเกณฑ์ท่ีมีผลต่อเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีใชใ้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสวสัดิภาพต่อผูก้ระท าความผิด ซ่ึงเป็น
เด็กหรือเยาวชน (Juvenile delinquent) ซ่ึงแนวคิดในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิเด็กนั้นถูกพฒันามาเป็น
ระยะเวลายาวนานกว่าจะเป็นรูปธรรมเช่นทุกวันน้ี  และประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญา 
ดงักล่าวจะตอ้งแสดงจุดยนืว่าจะไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิของเด็กหรือเยาวชน รวมตลอดไปถึงเด็กและ
เยาวชนจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาหรือด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมเป็นพิเศษ แตกต่าง
จากผูใ้หญ่ และตอ้งไดรั้บการเคารพศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ไม่แบ่งเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ถ่ิน
ก าเนิด และฐานะทางสงัคม131  
 ส าหรับการอนุวัติการกฎหมายภายในให้สอดคลอ้งกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Right of the Child-CRC) นั้น ส่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐจ าตอ้งค านึงถึงเมื่อบญัญติั
กฎหมายภายใน คือ กฎหมายจะตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองและไม่ละเมิดสิทธิของเด็กหรือเยาวชนโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั (Primary Consideration) ซ่ึงถือเป็นหลกัการท่ีไดม้ีการ

                                                
130 ยูนิเซฟ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organizations) ดา้นสิทธิมนุษยชน ตั้งข้ึนโดย

สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างสอง “รัฐ” ข้ึนไป อนัเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรม พฒันาการ สุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศก าลงัพฒันา ยูนิเซฟก่อตั้ง 
โดยสมชัชาสามญัแห่งสหประชาชาติหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  เม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ดว้ยช่ือใน 
ขณะนั้นว่า United Nations International Children's Emergency Fund หรือ กองทุนฉุกเฉินส าหรับเด็กแห่งสห 
ประชาชาติ มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียที่ต้องเผชิญกบัภาวะ 
อดอยากและโรคระบาดอนัเป็นผลมาจากสงคราม รณรงคใ์หผู้น้  าทางการเมืองมุ่งสร้างนโยบายและการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยค านึงถึงสิทธิของเดก็เป็นส าคญั 

131 Unicef.  (2005).  Convention on the Rights of the Child. Unicef Law Journal, 1.  

DPU



 

 

100 

ก าหนดไวเ้ป็นขอ้ตกลงในมาตรฐานขั้นต ่า132 ในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ซ่ึงมาตรฐาน
ขั้นต ่าในอนุสญัญาดงักล่าวไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันาทั้งในดา้นของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ไดรั้บการศึกษาท่ีดี และมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการถูก
กระท าทารุณ ถกูลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ถกูล่วงละเมิด ถกูทอดท้ิง ถกูทรมาน ถูก
ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยการจบั กกัขงัหรือจ าคุก ถูกปฏิบติัหรือลงโทษอย่าง
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมโดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ถูกน าไปคา้ ถูกใช้แรงงาน และถูก
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สิทธิในการมีส่วนร่วมโดยให้เด็กไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจในส่ิงท่ีกระทบต่อตวัเด็กนั้นเอง สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดโดยไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพอนามยั
ขั้นพ้ืนฐานใหไ้ดรั้บความปลอดภยั  
 ทั้งน้ี สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้เป็นส่ิงท่ีทุกประเทศจะตอ้งก าหนด
เพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่เด็กและเยาวชนภายในประเทศของตน ซ่ึงแต่ละประเทศอาจจะมีรูปแบบ
ของกฎหมายภายในท่ีก  าหนดมาตรการขั้นตอนและวิธีการท่ีแตกต่างกนัแต่ยงัคงมีแนวความคิดและ
หลกัการเดียวกนั อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แมรั้ฐจะเป็นผูก้  าหนดขั้นตอนและวิธีการคุม้ครอง
สิทธิเด็กหรือเยาวชน แต่เกือบทุกประเทศจะมีการตรวจสอบการใชอ้  านาจของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง
มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการท ารายงานเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบและประเมินความคุม้ค่าในการใชม้าตรการพิเศษส าหรับเด็กและเยาวชนและน า
ออกเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดท้ราบทุกปี133  
 ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนนอกจากจะ
มีการด าเนินคดีทางอาญาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ในบางประเทศยงัมีความยืดหยุ่นโดยการใช้มาตรการ 
หรือวิธีการอ่ืนแทนการด าเนินคดีอาญาอนัเป็นการลดจ านวนคดีท่ีจะน าเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
โดยปกติ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการลดขั้นตอน ลดค่าใชจ่้ายในการท่ีรัฐจะตอ้งสูญเสียงบประมาณในการ
ด าเนินคดีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดท้ าการศึกษา
กฎหมายและแนวทางในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิหรือผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กของต่างประเทศทั้ง
ในชั้นก่อนฟ้องและชั้นพิจารณาคดี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ดงักล่าวในประเทศไทยต่อไป 

                                                
132 Convention on the Right of the Child Article 3.1 In all actions concerning children, whether 

undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative 
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 

133 Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.  (2002).  Cost-Benefit Analysis for 
Juvenile Justice Program,  Guide book.   p. 13. 
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3.1 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในช้ัน
ก่อนฟ้องคดี 
 3.1.1 ขอบเขตในการคุม้ครองสิทธิผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน  
  3.1.1.1 การคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
     การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานซ่ึงในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
     (ก) ประเทศสหรัฐอเมริกามีวิวฒันาการระบบยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
มากว่า 100 ปี ในยคุแรกเด็กและเยาวชนถกูด าเนินคดีเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่และ
ขงัรวมกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 20 ช่วง ค.ศ. 1940 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดม้ีการพฒันาวิธีด  าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนโดยให้มีการแยกพิจารณาระหว่างผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนออกจากผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ รวมตลอดไปถึงสถานท่ีคุมขงั 
ต่อมาช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนไดม้ีการน ายุติธรรม
ทางเลือกภายใตแ้นวคิดท่ีว่าผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างจากผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่เพราะการพฒันาทางดา้นจิตใจของเด็กและเยาวชนท่ีมีความผิดปกติหรือมี
อาการป่วยทางจิต ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนมีศกัยภาพดา้นการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกันกับ
ผูใ้หญ่ท่ีเกิดความบกพร่องดา้นการเรียนรู้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงน ามาสู่การก าหนดขอ้กฎหมาย134

อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในปัจจุบนั  แต่เน่ืองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแบ่งการปกครองออกเป็นสหพนัธรัฐ (Federal Law) และมลรัฐ (State Law) ใชร้ะบบ
กฎหมายแบบคอมมอนลอว์135 โดยมพีนกังานอยัการเท่านั้นเป็นผูมี้อ  านาจหน้าท่ีฟ้องร้องคดีอาญา
ต่อศาล136 ในนามของประชาชนและยงัเป็นผูรั้บผิดชอบขั้นตอนในการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนในทางอาญา137 นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีแนะน าลกูขุน (Jurors) และคณะลกูขุนใหญ่ (Grand 

                                                
134 Broemmel, M.  (1982).  History of the Juvenile Justice System.  eHow Journal, 1. 
135 เทพ  สามงามยา.  (2550). หลกัการพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนในช้ัน

ศาล. น. 22. 
136 ประเภทของช่วงความผิดอาญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
 Felony หมายถึง ความผิดซ่ึงมีอตัราโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกในเรือนจ าของรัฐเกินกว่า 1 ปี 

 Misdemeanor หมายถึง ความผิดอื่นๆ ทีน่อกเหนือจาก  Felony รวมถึงคดีความผิดเลก็นอ้ย  Petty 
offense ซ่ึงมกัเป็นโทษปรับ หรือจ าคุก กกัขงัในระยะเวลาสั้นๆ 

137 พนกังานอยัการในประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดว้่าเป็นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ต  ารวจ หรือพนักงาน
สอบสวน เพราะ เจา้หนา้ที่ต  ารวจในสหรัฐอเมริกามีอ  านาจในการใช้ดุลยพินิจของตนสูงมาก ต ารวจจะพิจารณา 
ถึงลกัษณะความร้ายแรงของการกระท าความผิด ความเสียหายต่อเหยื่ออาชญากรรม ร่องรอยพยานหลกัฐานที่
สามารถน าไปสู่ความสัมฤทธ์ิผลในการสืบสวนสอบสวน แต่เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ต  ารวจ หรือพนักงานสอบสวน  
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Jurors)138 อนัเป็นลกัษณะการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ซ่ึงแต่ละสหพนัธรัฐและ
มลรัฐจะมีความแตกต่างกัน อาทิ คดี In re Gault 387 U.S.; 87 S.Ct. 1428; 18 L.Ed.2d 527 (1967) 
ได้วางหลกัเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กท่ีตกเป็นผูถู้กกล่าวหาไวท้ าให้ทราบว่าเด็กได้รับการ
พิจารณาโดยอาศยัหลกัการ Due Process of law จากศาล คดีน้ีขอ้เท็จจริงมีว่านาย Gerald Gault อายุ
ประมาณ 15 ปี ถกูกล่าวหาในคดีโทรศพัทล์ามกซ่ึงขอ้หาน้ีมีอตัราโทษปรับไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐ
หรือจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน แต่ศาลคดีเด็กของมลรัฐอริโซน่า (Arizona) ได้ส่งตวั Gault ไปรับการ
อบรมจนบรรลุนิติภาวะ ในคดีน้ีไม่มีทนายความแกต่้าง ต่อมาคดีดงักล่าวไดถู้กน าข้ึนพิจารณาใน 
ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาอีกคร้ังหน่ึงและศาลไดมี้ค  าพิพากษาไม่เห็นพอ้งกบัค าพิพากษาของศาลคดี
เด็กของมลรัฐอริโซน่า (Arizona) โดยใหเ้หตุผลว่า Gault ไม่ไดรั้บ Due Process of law ซ่ึงเป็นสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญท่ีไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 (5th Amendment of the U.S. Constitution) ซ่ึงให้มี
หลกัประกนัว่าไม่มีใครรวมทั้งเด็กสามารถถกูตดัสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิ์นโดยปราศจาก 
Due Process of law ค าตดัสินน้ีท าใหม้ัน่ใจว่าเด็กจะตอ้งไดรั้บ Due Process of law จากศาลคดีเด็ก 
ในคดีน้ีศาลไดว้างหลกัเร่ืองสิทธิของเด็กท่ีตกเป็นผูถู้กกล่าวหาในชั้นสอบสวน คือสิทธิท่ีจะไดรั้บ
แจง้ขอ้กล่าวหา (right to notice of charges) สิทธิท่ีจะปรึกษาทนายความ (right to counsel) สิทธิท่ี
จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนและสิทธิท่ีจะไม่ให้การ (privilege against self-incrimination and 
the right to remain silent) ส่วนสิทธิของเด็กหรือเยาวชนท่ีตกเป็นจ าเลย คือ สิทธิในการเผชิญหน้า
กบัพยานและสิทธิท่ีจะถามคา้น (right to confront and cross-examine) เป็นตน้ 
  ตาม Juvenile Justice Code ของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ไดก้  าหนดถึงสิทธิเด็ก
หรือเยาวชนท่ีตกเป็นผูถ้กูกล่าวหา ตามแนวทางจากคดีของ In re Gault ท่ีศาลไดว้างหลกัไวห้ลาย
ประการเพื่อน ามาปรับใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิดในชั้นสอบสวนโดยมี
สาระส าคญัดงัน้ี 

                                                                                                                                       

มีจ านวนจ ากดัจึงไม่สามารถท าการสอบสวนได้ทุกคดี จึงเลือกที่จะพิจารณาถึงล  าดบัความส าคญัของคดีซ่ึงจะ
ข้ึนอยูก่บัเขตทอ้งท่ีเป็นส าคญั ดงันั้น ถา้พนกังานสอบสวนเห็นว่าการสืบสวนสอบสวนต่อไปจะไม่เกิดประโยชน์  
ก็สามารถใชดุ้ลยพินิจในการไม่สืบสวนต่อไปได ้ดงันั้นเม่ือพนักงานสอบสวนใชดุ้ลยพินิจในการไม่สืบสวน
ต่อไปรัฐจึงต้องสร้างองค์กรข้ึนมาเพื่อท่ีจะตรวจสอบถ่วงดุลยอ านาจ จึงมอบหน้าท่ีให้พนักงานอยัการเป็น 
ผูก้ลัน่กรองคดีอีกชั้นหน่ึงหรือควบคุมการใหอ้  านาจโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  ซ่ึงโดยปกติ เม่ือมีการจับกุม
ผูต้อ้งหาเกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะตอ้งน าผูต้อ้งหาไปให้อยัการเพื่อยื่นค  าฟ้องเบ้ืองตน้ต่อศาลโดยเร็ว ในบาง
ทอ้งถิ่นต ารวจจะน าคดีไปรายงานต่อพนักงานอยัการให้ทราบภายในประมาณ 6-8 ชัว่โมง หรือ 24-48 ชัว่โมง 
หลงัจากนั้น พนักงานอยัการก็จะด าเนินการตรวจสอบส านวนการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลกัฐาน ถา้
อยัการเห็นว่าคดีนั้นพยานหลกัฐานไม่เพียงพอ อยัการกจ็ะสั่งไม่ฟ้องต่อไป 

138 รุ่งเรือง  ฤตยพงษ.์  (2534, สิงหาคม).  “ระบบอยัการในประเทศสหรัฐอเมริกา.”  วารสารอัยการ,  
14(162).  น. 36. 
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  1. สิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ขอ้กล่าวหา (right notice of charges) สิทธิขอ้น้ีค  าพิพากษา
ของคดี In re Gault ไดรั้บการรับรองว่าเด็กและครอบครัวของเด็กจะไดรั้บการบอกกล่าวว่าเขาถูก
กล่าวหาในขอ้หาใดเพ่ือเตรียมการต่อสูค้ดี การแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นขั้นตอนก่อนการเร่ิมสอบปากค า 
อนัเป็นคนละกรณีกบัการแจง้ใหบิ้ดามารดาหรือผูป้กครองหรือผูค้วบคุมเด็กตามกฎหมายทราบ ใน
มลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ตาม Juvenile Justice Code ก าหนดให้เด็กและครอบครัวของเด็กท่ี
ถกูกล่าวหาไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงขอ้กล่าวหาเช่นเดียวกนั โดยหากเจา้หน้าท่ีผูจ้บักุมเด็ก มิไดป้ล่อย
ตวัเด็กไปทนัทีและเตรียมส่งตวัเด็กไปให้พนักงานแรกรับ เจา้หน้าท่ีผูจ้บักุมเด็กตอ้งท าการบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงขอ้เท็จจริงท่ีมีเหตุผล ในการสนบัสนุนผลของการจบักุมเด็กและจะตอ้งให้
ส าเนาเอกสารดงักล่าวแก่เด็กและพนกังานแรกรับคนละชุด139 
  2. สิทธิท่ีจะมีท่ีปรึกษากฎหมาย (right to counsel) เด็กจะไดรั้บการแจง้สิทธิท่ีจะไดรั้บ
การคุม้ครองโดยใหค้  าปรึกษาในคดีจากทนายความ และหากเด็กไม่มีเงินจา้งทนายความ ศาลตอ้ง
แต่งตั้งทนายความใหแ้ก่เด็กซ่ึงเป็นการวางบรรทดัฐานจากค าพิพากษาของIn re Gaultโดยไดรั้บรอง 
สิทธิดงักล่าวไวใ้น Juvenile Justice Code ของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) เมื่อเด็กหรือเยาวชน
ตกเป็นผูถ้กูกล่าวหาจะตอ้งไดรั้บค าปรึกษาทนัที ในกรณีดงักล่าวผูถ้กูล่าวหาสามารถร้องขอให้ศาล
แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใหก้็ได ้นอกจากน้ีเด็กท่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปอาจสละสิทธิท่ีจะมีท่ีปรึกษา
กฎหมายไดโ้ดยตอ้งรู้และสมคัรใจ (knowingly and voluntarily)140  
  3. สิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารเป็นปฏิปักษแ์ก่ตนเองและสิทธิท่ีจะไม่ให้การ (privilege against 
self-incrimination and the right to remain silent) เด็กตอ้งไดรั้บการแจง้ว่าเขามีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ
ค าถามหรือใหก้ารใดๆ ท่ีอาจเป็นปฏิปักษก์บัตวัเขาเอง สิทธิน้ีเป็นอีกสิทธิหน่ึงท่ีค  าพิพากษาคดี In 
                                                

139 Wisconsin Statutes Chapter 938 Juvenile Justice Code Section 938.20 (3) Release or delivery  
from custody. (3) Notification to parent, guardian, legal custodian, Indian custodian of release. If the juvenile is 
released under sub. (2) (b) to (d) or (g), the person who took the juvenile into custody shall immediately notify 
the juvenile's parent, guardian, legal custodian, and Indian custodian of the time and circumstances of the 
release and the person, if any, to whom the juvenile was released. If the juvenile is not released under sub. (2), 
the person who took the juvenile into custody shall arrange in a manner determined by the court and law 
enforcement agencies for the juvenile to be interviewed by the intake worker under s. 938.067 (2). The person 
who took the juvenile into custody shall make a statement in writing with supporting facts of the reasons why 
the juvenile was taken into physical custody and shall give a copy of the statement to the intake worker and to 
any juvenile 10 years of age or older. If the intake interview is not done in person, the report may be read to the 
intake worker. 

140 Wisconsin Statutes Chapter 938 Juvenile Justice Code Section 938.23 (1g) Definition. In this 
section, "counsel" means an attorney acting as adversary counsel. 
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re Gault ใหก้ารรับรอง ซ่ึงสิทธิตาม Juvenile Justice Code ของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ไดใ้ห้
การรับรองเช่นกนั141 
  4. สิทธิท่ีจะถกูควบคุมโดยแยกจากผูใ้หญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดหลกัการ
เก่ียวกบัการควบคุมตวัไวว้่า เด็กซ่ึงถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาจถูกควบคุมในสถานท่ีส าหรับ
เด็กหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมตามท่ีอยัการสูงสุด (Attorney General) ไดก้  าหนดไวเ้ท่านั้น หรือให้
ควบคุมตัวเด็กไว้ในบ้านอุปถัมภ์ (foster home) หรือสถานท่ีในชุมชนหรือใกล้เคียงกับชุมชน 
ท่ีเด็กเคยอาศยัอยู่ อยัการสูงสุดจะต้องไม่ควบคุมหรือจ ากัดบริเวณเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิไวใ้นสถานท่ีซ่ึงเด็กหรือเยาวชนจะสามารถพบกบันักโทษหรือจ าเลยท่ีเป็นผูใ้หญ่ได ้และ
จะไม่ท าการควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิรวมกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีถูก
พิพากษาว่าไดก้ระท าความผดิ เด็กท่ีอยูใ่นความควบคุมจะตอ้งไดรั้บอาหาร ความอบอุ่น แสงสว่าง 
เตียงนอน เส้ือผา้ สนัทนาการ การศึกษาและการรักษาพยาบาลท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายและจิตใจ หรือ
การดูแลรักษาอ่ืนๆ อยา่งเพียงพอ142 การควบคุมในลกัษณะท่ีจะตอ้งแยกจากผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
หรือจากเด็กและเยาวชนท่ีศาลไดพ้ิพากษาแลว้ว่าเป็นผูก้ระท าความผิดถึงแมว้่าจะเป็นเด็กและ
เยาวชนเหมือนกนัก็ตาม เพื่อป้องกนัผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะไปเรียนรู้พฤติกรรมของ
ผูก้ระท าความผดิอื่น 
  ใน Juvenile Justice Code ของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ยงัให้อ  านาจกบัพนักงาน
แรกรับเป็นผูก้  าหนดสถานท่ีในการควบคุมตวัเด็ก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของผูถู้กกล่าวหาว่า
กระท าความผดิเป็นการเฉพาะราย เช่นควบคุมไวใ้นบา้นของเด็กเองภายใตก้ารดูแลของบิดามารดา
หรือผูป้กครอง หรือบา้นอุปถมัภ ์(foster home) หรือ เรือนจ า (county jail) แต่จะตอ้งมีการแยกห้อง
ขงัระหว่างผูถ้กูกล่าวหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนออกจากผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่143 
  5. สิทธิท่ีเด็กจะไดก้ลบัไปอยูก่บับิดามารดาในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น ในมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)จะไม่มีการประกนัตวัเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 
เพราะเด็กตอ้งไดรั้บการปล่อยตวัโดยมอบใหบิ้ดา มารดาหรือผูป้กครองของเด็กอยา่งรวดเร็วทนัทีท่ี
                                                

141 Wisconsin Statutes Chapter 938 Juvenile Justice Code Section 938.20 (7) (a) When a juvenile who is 
possibly involved in a delinquent act is interviewed by an intake worker, the intake worker shall inform the 
juvenile of his or her right to counsel and the right against self-incrimination.  

142 United States Code little 18 Chapter 403 Section 5035 Detention prior to disposition.  
143  Wisconsin Statutes Chapter 938  Juvenile Justice Code Section 938.207 Places where a juvenile 

may be held in nonsecure custody, 938.208 Criteria for holding a juvenile in a juvenile detention facility. A 
juvenile may be held in a juvenile detention facility if the intake worker determines that any of the following 
conditions applies:, 938.209 Criteria for holding a juvenile in a county jail or a municipal lockup facility. , 
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เป็นไปได้144 แต่บางรัฐ เช่น มลรัฐโคโลราโด (Colorado) ยงัคงมีการใชว้ิธีการประกนัตวัเด็กท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผดิเพราะกฎหมายเด็กของมลรัฐดงักล่าวมีขอ้จ  ากัดไม่ให้ควบคุมเด็กไวใ้น
ระหว่างการพิจารณาคดี ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า ในมลรัฐวิสคอนซินถือว่าการส่งมอบตวัเด็กกลบัคืนสู่
บิดามารดานั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะต้อง
จดัการใหม้ีอยา่งรวดเร็วท่ีสุด และใหผู้ถ้กูกล่าวหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนใชเ้วลาอยูใ่นกระบวนการ
ยติุธรรมใหน้อ้ยท่ีสุด แต่มลรัฐโคโลราโดใหใ้ชว้ิธีการประกนัตวัโดยมิไดก้  าหนดใหต้อ้งส่งมอบตวั
เด็กใหแ้ก่พ่อ แม่ หรือผูป้กครองในทนัทีอนัท าใหถ้า้ไม่มีการประกนัตวัเด็กจะตอ้งอยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐไปเร่ือยๆ อนัเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูกล่าวหา
ว่ากระท าความผดิซ่ึงมิใช่เป็นการยงัประโยชน์ท่ีแทจ้ริงให้แก่เด็ก  ความแตกต่างดงักล่าวจะสังเกต
ได้ว่าในแต่ละมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาให้คุณค่ากบัการดูแลและคุ้มครองเด็กท่ีมีความ
แตกต่างกนัอนัน ามาซ่ึงการคุม้ครองสิทธิแก่ผูถ้กูกล่าวหาท่ีไม่เท่าเทียมกนั  
   (ข) ส่วนในประเทศแคนาดา (Canada) เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผิดในทาง
อาญาเป็นปัญหาส าคัญท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกนัในทางการเมืองของประเทศ สาเหตุมาจาก
วิธีการด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะใช้การด าเนินคดีแบบเดียวกันกบัการ
ด าเนินคดีอาญาปกติมิได ้และอยา่งไรคือความเหมาะสมในการด าเนินคดีท่ีแทจ้ริง การด าเนินการ
หรือลงโทษถือเป็นประเด็นส าคญัอยูใ่นขณะน้ีรวมตลอดไปถึงการน าวิธีแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิอนัเป็นส่ิงท่ีนาๆ อารยประเทศเช่ือกนัว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาปรับใชก้บั
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 
   การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนเร่ิมมีข้ึนในปี ค.ศ. 1908 โดยใชช่ื้อว่า 
Juvenile Delinquents Act ( JDA)  ต่ อ ม า ในปี ค .ศ . 1982 ได้ มี การแก้ ไขปรั บปรุ งกฎหมาย 
ฉบบัดงักล่าวแลว้เปล่ียนช่ือมาเป็น Young Offenders Act (YOA) และในปี ค.ศ. 2003 ไดแ้กไ้ข
เปล่ียนแปลงปรับปรุงกฎหมายใหม้ีความทนัสมยัโดยใชช่ื้อว่า Youth Criminal Justice Act (YCJA) 
อย่างไรก็ตามกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) ก็ยงัมีการแกไ้ขปรับปรุงจนกระทั่ง

                                                
144  Wisconsin Statutes Chapter 938  Juvenile Justice Code Section 938.20 (2) (ag) Except as provided 

in pars. (b) to (g), a person taking a juvenile into custody shall make every effort to release the juvenile 
immediately to the juvenile's parent, guardian, legal custodian, or Indian custodian. and Section 938.20 (7) (b) 
The intake worker shall review the need to hold the juvenile in custody and shall make every effort to release 
the juvenile from custody as provided in par. (c). The intake worker shall base his or her decision as to whether 
to release the juvenile or to continue to hold the juvenile in custody on the criteria under s. 938.205 and criteria 
established under s. 938.06 (1) or (2). 
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วนัท่ี 21 กนัยายน ค.ศ. 20110 จึงไดม้ีการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัแกไ้ขดงักล่าว แต่ก็ยงัคงใชช่ื้อว่า 
Youth Criminal Justice Act (YCJA) เช่นเดิม   
   ในปี (ค.ศ. 1908-1984) ไดม้ีการบงัคบัใชก้ฎหมาย Juvenile Delinquents Act (JDA) อนั
ถือไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงปรัชญาแนวคิดในเร่ืองเก่ียวกบัการกระท าความผดิอนัเก่ียวกบัเด็กและ
เยาวชนเป็นอยา่งมาก145  เหตุท่ีกล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะการพิจารณาคดีเก่ียวกบัการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชนในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1908 จะพิจารณาแบบเดียวกนักบัผูใ้หญ่ กล่าวคือ ผูก้ระท า
คว ามผิดจะได้รับการสอบสวนตั้ ง แ ต่ในชั้ นพนัก งานสอบสวนจนมา ถึงก ารสั่ ง ฟ้อง 
โดยพนักงานอยัการรวมตลอดไปถึงการพิจารณาและพิพากษาโดยศาล ซ่ึงจะไม่มีการแยกห้อง
สอบสวนหรือสถานท่ีกกัขงั หรือ หอ้งพิจารณาระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่  แต่อยา่งไรก็ดีภายหลงัจากท่ีมี
การบงัคบัใชก้ฎหมาย Juvenile Delinquents Act (JDA) ไประยะหน่ึงไดเ้กิดปัญหาความไม่ชดัเจน
บางประการเช่น ดุลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการก าหนดโทษ อายุของผูก้ระท าความผิดกบัโทษท่ี
ไดรั้บ ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศแคนาดามีความแตกต่างกนั จึงน ามาสู่การแกไ้ขกฎหมายในระยะ
ต่อมา 
   ในช่วง ค.ศ. 1984-2003 ได้บงัคบัให้ใชก้ฎหมาย Young Offenders Act (YOA) เป็น
กฎหมายท่ี ใช้ แทนท่ี กฎหมาย  Juvenile Delinquents Act (JDA) การเปล่ี ยนแปลงดั งกล่ าว 
เกิดจากประเด็นท่ีหน่ึง คือ การใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดโทษของผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนยงัขาด
ความแน่นอนและชัดเจนจึงท าให้เกิดมุมมองท่ีว่ากฎหมาย Juvenile Delinquents Act (JDA) ไม่
สามารถรักษาสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดอ้ย่างแทจ้ริง และประเด็นท่ีสอง  
คือ กฎหมาย Young Offenders Act (YOA) ไดมี้การพฒันาข้ึนจนเกิดความชดัเจนในเร่ืองของการ
เยยีวยาต่อสงัคม โดยไม่แต่เพียงผูก้ระท าความผดิยอมรับผดิแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ผูก้ระท าความผิด
ซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนจะต้องส านึกถึงการกระท าความผิดของตนเองและมีส่วนร่วมในการ

                                                
145 เม่ือมีการบงัคบัใชJ้uvenile Delinquents Act (JDA) ไดมี้การน าเร่ืองรัฐสวสัดิการมาใชใ้นยคุดงักล่าว 

โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดที่ว่า  “การดูแลและการฝึกใหเ้ดก็มีระเบียบวินยัเป็นหนา้ที่ของผูป้กครองเดก็เท่าที่จะท า
ได ้ดงันั้นเม่ือเด็กกระท าความผิดจะตอ้งไดรั้บการรักษาโดยไม่ถือว่าเด็กเป็นอาชญากรรม แต่การท่ีเด็กกระท า
ความผิดนั้นถือว่ากระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์” ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวเป็นแนวความคิดเชิงบวกแก่ผูก้ระท า
ความผิด และจากแนวความคิดดงักล่าวท าใหเ้กิดการแยกศาลพิจารณาพิพากษาคดีผูก้ระท าความผิดที่เป็นเด็กกบั
ผูใ้หญ่ ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนจะใชห้ลกัการในการแกไ้ขฟ้ืนฟูมากกว่าการน าเด็กมาลงโทษ หลีกเลียงการกกัขงั
เด็กที่อายุต  ่ากว่า 12 ปี จัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกบัการดูแลเด็กและเยาวชน เช่น พนักงานคุมประพฤติ หรือ
อาสาสมคัรโดยมีการก าหนดมาตรการทางเลือกต่างๆแทนการลงโทษเด็ก รวมตลอดไปถึงให้ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขและรับผลของผูก้ระท าความผิดนั้นดว้ย  
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รับผดิชอบต่อสงัคม ไม่เนน้การลงโทษจ าคุกแก่ผูก้ระท าความผิด146 อย่างไรก็ตามภายหลงัจากท่ีมี
การบงัคบัใชก้ฎหมาย Young Offenders Act (YOA) ก็ยงัมีการถกเถียงกนัในเร่ืองของคดีอาญาท่ีมี
โทษเลก็นอ้ย โดยเจา้พนกังานต ารวจไม่มีอ  านาจในการจดัการกบัผูก้ระท าความผดิอยา่งเต็มท่ีท าให้
คดีเกิดความล่าชา้ และจะตอ้งยอมใหเ้ด็กหรือเยาวชนดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็ม
ระบบ จึงได้มีการเสนอแนะว่าในคดีความผิดเล็กน้อย  ถา้เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดรับ
สารภาพควรจะมีมาตรการอ่ืนๆ ในการจัดการกบับุคคลดังกล่าว และยงัเสนอให้หลีกเล่ียงการ
ลงโทษต่อบุคคลดงักล่าว แต่การใชม้าตรการอ่ืนแทนการด าเนินคดีอาญาจะตอ้งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสังคมโดยสังคมต้องได้รับความปลอดภยั มีการลดจ านวนผูก้ระท าความผิด และ
ผูก้ระท าความผดิซ ้า และการลงโทษจะตอ้งไดส้ดัส่วนกบัการกระท าความผดิ147 
   ต่อมาปี ค.ศ. 2003 ไดม้ีการยกเลิกกฎหมาย Young Offenders Act (YOA) แลว้เปล่ียน
ม า เป็น Youth Criminal Justice Act (YCJA) 148 ซ่ึ งมี ความทันสมัยมากข้ึ น149 โดยกฎหมาย 
ฉบบัดงักล่าวไดเ้นน้ในเร่ืองการใชม้าตรการทางเลือกแทนการด าเนินคดีอาญาโดยปกติ เช่นการใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures) ซ่ึงมาตรการ
ดงักล่าวให้อ  านาจแก่พนักงานสอบสวนในการส่งผูก้ระท าความผิดไปท่ีหน่วยงานของรัฐเพื่อรับ
ค าปรึกษา หรือส่งตวัไปยงัชุมชนเพ่ือท าการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูหรือส่งตวักลบัไปยงัครอบครัว โดย
มาตรการดงักล่าวไม่มุ่งเนน้จบักุมเด็กหรือเยาวชน แต่ถา้เป็นมาตรการทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผูก้ระท าความผดิท่ีมีโทษไม่ร้ายแรง แต่ถา้เป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดไดก้ระท าความผิดร้ายแรง 
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะตอ้งส่งผูก้ระท าความผดิไปยงัศาลเพื่อด าเนินการต่อไป กฎหมายฉบบัดงักล่าวมี
หลกัการในการด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนโดยยึดหลกัในบางส่วนแบบเดียวกนักบักฎหมาย  
Juvenile Delinquents Act (JDA) นัน่ก็คือ ในส่วนการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิดและน าตวั

                                                
146  นกัจิตวิทยาเช่ือว่า การที่เดก็หรือเยาวชนไดรั้บค าพิพากษาให้รับโทษจ าคุก เม่ือเขา้ไปอยู่ในสถานที่

คุมขงัแลว้ จะท าใหเ้ส่ียงต่อการกระท าความผิดซ ้ า (repeat offenders) เพราะที่คุมขงัเป็นที่บ่มเพาะพฤติกรรมเรียนรู้
จากการกระท าความผิดของผูต้อ้งขงัอื่น  

147  Corrado, R. R. (1994).  The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice. 
Canadian Journal.  p. 1.   

148 สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Young Offenders Act (YOA) อนัเน่ืองมาจากในปี ค.ศ. 1986 
ไดมี้การจ าคุกเยาวชนที่กระท าความผิดเล็กๆน้อยๆนานเกินกว่า 3 ปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ศาลไดพ้ิพากษาให้
เยาวชนผูก้ระท าความผิดร้ายแรงจ าคุก 3-5 ปีโดยถูกพิพากษาในศาลผูใ้หญ่ซ่ึงขดักบัหลกัการด าเนินคดีอาญาต่อ
เดก็และเยาวชน และต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ศาลไดพ้ิพากษาใหเ้ยาวชนผูก้ระท าความผิดร้ายแรงจ าคุกถึง 10 ปี และ
ไดมี้การโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาซ่ึงผูก้ระท าความผิดมีอายุเพียง 16 ปี ซ่ึงควรพิจารณาคดีดงักล่าวที่ศาล
เยาวชน โดยเหยือ่สามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลไดโ้ดยตรง 

149 Makarenko,J.  (2007).  Youth Justice in Canada: History & Debates.  p. 1. 
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ผูก้ระท าความผิดกลบัคืนสู่สังคมอย่างบุคคลท่ีมีคุณภาพ ต่อมาในปี (ค.ศ. 2011) กฎหมาย Youth 
Criminal Justice Act (YCJA) ไดม้ีการแกไ้ขหลกัการบางประการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยัและ
บริบทของประชาชนในสงัคมและบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 21 กนัยายน ค.ศ. 2011 ฉบบัแกไ้ขโดยใชช่ื้อ
เดิม 
   นอกจากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA)ในขา้งตน้ซ่ึงเป็น
กฎหมายเฉพาะแลว้ ผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผดิอาญาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนยงัไดรั้บการคุม้ครอง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitution Act 1982) อาทิ สิทธิท่ีจะมีชีวิต มีเสรีภาพและความมัน่คง มี
เสรีภาพในการค้นหาความจริง สิทธิท่ีจะไม่ถูกคุมขังหรือจ าคุกโดยพลการ สิทธิท่ีจะได้รับ
ค าปรึกษาทางดา้นกฎหมายอนัถือเป็นหลกัประกนัขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในทางอาญาและสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การสนันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ไดว้่าเป็นผูก้ระท าความผดิ สิทธิท่ีจะไม่ตอ้ง
รับโทษท่ีทารุณโหดร้ายและผิดปกติ สิทธิท่ีจะไม่ไดรั้บผลร้ายจากพยานหลกัฐานท่ีไม่ชอบ  และ 
สิทธิในการมีล่ามในการด าเนินคดีในศาล150 เป็นตน้ 
   (ค)  ส าหรับประเทศองักฤษถือเป็นประเทศแรกท่ีท าการริเร่ิมในเร่ืองของกระบวนการ
ยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอนัถือไดว้่าเป็นส่ิงใหม่ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในยุคนั้น 
เน่ืองจากในสมยักลางยคุการปฏิวติัทางอุตสาหกรรมปรากฏว่าองักฤษมีการใชแ้รงงานเด็กท างาน
อยา่งหนกัเม่ือเทียบกบัการใชแ้รงงานเด็กในประเทศอ่ืนจนกระทัง่เด็กไม่สามารถท่ีจะทนต่อไปได้
ถึงขั้นมีการกระท าความผดิเกิดข้ึน ถึงแมว้่าเด็กจะไดรั้บความกดดนัจนถึงขนาดตอ้งลงมือกระท า
ความผดิก็ตาม แต่ในสมยันั้นเด็กกระท าความผดิก็ยงัคงไดรั้บโทษเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ในเวลาต่อมา
ไดเ้กิดแนวความคิดเร่ืองการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กจนกระทัง่มีการบญัญติักฎหมายอนัเก่ียวกบั
การกระท าความผดิของเด็กออกใชใ้นปี ค.ศ. 1847 และต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1875 
โดยไดบ้ญัญติัใหอ้  านาจตุลาการสามารถใชว้ิธีพิจารณาคดีแบบรวบรัดกบัคดีท่ีผูก้ระท าความผดิอายุ
ไม่ถึง 14 ปีบริบูรณ์ได้ทุกฐานความผิดยกเวน้ความผิดฐานฆ่าคนตาย นับได้ว่าเร่ิมเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของเด็กโดยมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนมารองรับสิทธิดังกล่าวเป็นคร้ังแรก เมื่อ
เปรียบเทียบกบัในยุคอดีตท่ีประเทศองักฤษมีแต่การคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กหรือเยาวชนก็มีแต่
เฉพาะเร่ืองทรัพยสิ์นของผูเ้ยาวใ์นทางแพ่งเท่านั้น โดยใชห้ลกัการของลทัธิฟิวดลั (Feudalism) จาก
แนวความคิดการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนในประเทศองักฤษนับไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดให้
ประเทศสหรัฐอเมริกาจดัตั้งศาลเยาวชนสมยัใหม่อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก โดยได้น าการ
คุม้ครองสิทธิทั้งทางแพ่งและทางอาญามาปฏิรูปเขา้กนั อยา่งไรก็ดีวิธีการด าเนินคดีของศาลเยาวชน
สมยัใหม่ไดใ้หก้ารคุม้ครองเด็กและเยาวชนทั้งในทางแพ่งและทางอาญารวมตลอดไปถึงทรัพยสิ์น

                                                
150 Wikipedia.  (2012).  Canadian Charter of Rights and Freedoms.  p.1.  
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ของผูเ้ยาวด์ว้ย ดว้ยเหตุน้ีรากเหงา้ของศาลเยาวชนจึงวิวฒันาการมาจากวิธีการโบราณในประเทศ
องักฤษนัน่เอง 
   หลงัจากปี ค.ศ. 1879 มาไม่นานไดเ้ร่ิมมีการใชว้ิธีการพิจารณาคดีอาญาอย่างไม่เป็น
ทางการกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน แต่วิธีการด าเนินการก็ยงัคงพิจารณาการกระท า
ความผดิของเด็กโดยใชศ้าลเดียวกนักบัศาลผูใ้หญ่ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1905 ไดมี้การจดัตั้งศาลเยาวชน
และใชว้ิธีการด าเนินคดีโดยเฉพาะอย่างเป็นเอกเทศคร้ังแรก ณ.เมืองเบอร์มิงแฮม อนัเป็นเมือง
อุสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1908 ไดม้ีกฎหมายพระราชบัญญติัเก่ียวกบัเด็ก (The Children Act) 
โดยศาลคดีเด็กและเยาวชนมีเขตอ านาจพิจารณาคดีเท่ากบัศาลแขวง คือ มีอ  านาจช าระคดีแพ่งและ
คดีอาญาอนัเก่ียวกบัเด็กท่ีมีลกัษณะเกกมะเหรกเหลือขอ เด็กหนีโรงเรียน เด็กท่ีตอ้งไดรั้บความ
คุม้ครองหรือเด็กท่ีมีภาวะความยากจนแร้นแคน้ โดยมีหลกัการว่าในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเด็ก
เป็นจ าเลยต้องพิเคราะห์ถึงสวสัดิภาพของเด็กมาเป็นส่ิงส าคัญล าดบัแรก และเม่ือจ าเป็นสามารถ
ด าเนินการแยกเด็กออกจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงคไ์ด้151  
   ต่อมาในปี ค.ศ. 1933 ไดม้ีกฎหมายใหม่ออกบงัคบัใชอี้กฉบบัหน่ึง คือ The Children 
and young person Act อนัเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกบัวิธีการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผดิ โดยให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ  านาจหน้าท่ีในการด าเนินคดีจนในปี 
ค.ศ. 1948 ไดม้ีการแกไ้ขวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนให้มีความทนัสมยัและเกิดความเป็นธรรม
เพ่ิมข้ึน ผูพิ้พากษาท่ีมีอ  านาจในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนซ่ึงกระท าความผิด คือ 
“ตุลาการแห่งความสงบ” (Justice of The Peace) จะออกนั่งบลัลงัก์และนั่งพิจาณาคดีต่างหากจาก
ศาลธรรมดาและถือเป็นศาลเอกเทศเรียกว่าศาลเยาวชน การท่ีประเทศองักฤษมีต  าแหน่ง“ตุลาการ
แห่งความสงบ” (Justice of The Peace) ถือไดว้่ามีความแตกต่างกว่าประเทศอ่ืนโดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา การจดัตั้งศาลเยาวชนในประเทศองักฤษเป็นจุดก าเนิดให้ประเทศในเครือจกัรภพได้
น าแนวความคิดดงักล่าวไปปรับใชจ้นท าใหม้ีการเปิดศาลเยาวชนเกิดข้ึนในอีกหลายประเทศ ซ่ึงเร่ิม
จากประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1892 นบัว่าเป็นประเทศแรกในเครือจกัรภพท่ีมีศาลเยาวชน ต่อมา
แนวความคิดในการตั้งศาลเยาวชนไดข้ยายไปยงัประเทศแคนาดาและประเทศอ่ืนๆ ต่อไป กล่าว
โดยสรุปในหลายๆ ประเทศไดมี้การจดัตั้งศาลเยาวชนข้ึนเพ่ือใชใ้นการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
ท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิ นอกจากนั้นยงัมีองค์กรอ่ืนๆ ช่วยในการแกไ้ขและประสานงานท่ี
เก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผิดต่อศาลอยู่หลายองค์กรท าให้การด าเนินงานของ
ศาลเยาวชนในประเทศองักฤษและประเทศในเครือจกัรภพมีความกา้วหน้าไม่น้อยไปกว่าประเทศ
อ่ืน 

                                                
151 ประภาศน์  อวยชยั.  (2515-2516).  บทบาทศาลคดีเดก็และเยาวชนกับความมัน่คงแห่งชาติ.   

น. 31-32. 
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    กฎหมายในประเทศองักฤษปัจจุบนัไดใ้ห้หลกัประกนัสิทธิต่อผูต้อ้งหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน กติกาสากลว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองโดยมีหลกัการหลายประการท่ีตรงกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เพื่อเป็นการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพใหก้บัประชาชนไม่ว่าจะเป็น การจบั การควบคุมตวั และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในการด าเนินกระบวนพิจารณา เช่น สิทธิในการต่อสู้คดีเป็นสิทธิท่ีได้รับรองไวใ้น
กฎหมายเมื่อตกเป็นผูต้ ้องหาหรือจ าเลยโดยศาลต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จ  าเลยฟังด้วยภาษา
ธรรมดา ตามกฎหมาย “Magistrate Court Rule 1981” มาตรา 7(6) จ าเลยมีสิทธิเสนอพยานหลกัฐาน
ดว้ยตนเอง ถึงแมว้่าจะมีทนายความใหค้วามช่วยเหลือก็ตาม การพิจารณาตอ้งกระท าต่อหน้าจ  าเลย 
ในคดีท่ีตอ้งพิจารณาโดยคณะลูกขุน (Trial on Indictment) ซ่ึงมีหลกัการพิจารณาตอ้งกระท าต่อ
หนา้จ าเลยเวน้แต่จ  าเลยจะเจ็บป่วยและไม่สามารถจะมาศาลได ้หรือจ าเลยมีจิตผดิปกติและแพทยไ์ด้
ลงความเห็นเป็นหนงัสือว่าจ  าเลยตอ้งรักษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาลและเขามีทนายความคอยให้ความ
ช่วยเหลืออยู ่(The Magistrate Court Act มาตรา 4) 
   สิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากทนายความโดยรัฐเป็นผูจ้ดัหาให้ซ่ึงไม่คิดค่าใชจ่้ายตาม
มาตรา 20 ของกฎหมาย The Legal Aid Act 1988 ไดบ้ญัญติัใหศ้าลตั้งทนายความให้ แก่จ  าเลยในทุก
ขั้ นตอนของกระบวนการพิ จารณาคดี อาญา  โดยมีหลักเกณฑ์ ในการแต่ งตั้ งทนายความ 
ภายใตเ้ง่ือนไขตามมาตรา 21 กล่าวคือ จ  าเลยตอ้งเป็นผูก้ระท าความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา 
หรือเมื่อจ  าเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความและถูกควบคุมในศาล  Magistrate หรือ 
Crown Court ซ่ึงการมีทนายความช่วยเหลือจะท าใหจ้  าเลยไดรั้บการปกป้องสิทธิท่ีจะด าเนินการขอ
ประกนัตวั หรือผูต้อ้งโทษซ่ึงถกูควบคุมอยูใ่นศาลตอ้งการท ารายงานเพื่อส่งใหศ้าลยกเวน้โทษ หรือ
อุทธรณ์ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ซ่ึงคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลจะพิจารณาให้
ความช่วยเหลืออนัเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม ทั้งน้ีการร้องขอให้มีการตั้งทนายความ
นั้นสามารถกระท าไดด้ว้ยวาจาหรือท าเป็นหนงัสือก่อนเร่ิมการพิจารณาก็ได ้
   การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในประเทศองักฤษ นอกจากจะมี
ศาลท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนโดยจดัตั้งให้เป็นแผนกหน่ึงในศาลแขวงแลว้ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวยงัไดแ้ยกออกมาอยา่งเป็นเอกเทศคร้ังแรกภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พิจารณาคดีเด็ก คือ The Children and Yong Person Act 1933 ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 ประเทศองักฤษ
ไดบ้ญัญติักฎหมายวิธีพิจารณาท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนรวมตลอดไปถึงคดีท่ีเก่ียวกบัครอบครัวข้ึน
ใชบ้งัคบัโดยเรียกสั้นๆ ว่า “กฎหมายเด็ก” เม่ือมีคดีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวเกิดข้ึน
ในเขตอ านาจศาลใดศาลนั้น จะน าวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายเด็กฉบบัดงักล่าวมาบงัคบัใชเ้พื่อ
พิจารณาและพิพากษาคดี วิธีการน้ีท าให้ประเทศองักฤษสามารถใชว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน อนัเป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนไดท้ัว่
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ประเทศในบทบญัญติัแห่งกฎหมายเดียวกนั ส่งผลให้ผูพ้ิพากษาสามารถพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวในศาลชั้นตน้ไดทุ้กศาลโดยแยกเป็นแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว152 ซ่ึงเป็นการแยกคดี
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดมิให้มาปะปนกับคดีอาญาทั่วไปดังเช่นท่ีผ่านมา ท าให้การ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป 
   (ง) ปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นมีการบูรณาการกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
โดยมุ่งส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือ Juvenile Law 2003 หรือเรียก
อีกช่ือหน่ึงว่า Shonenho และ The Child Welfare Law of Japan ซ่ึงกฎหมายทั้งสองฉบบัถือไดว้่า
เป็นหลกัในการบริหารงานกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ จากผล
ของกฎหมายทั้งสอบฉบับท่ีได้มีการก าหนดมาตรการหรือบทลงโทษเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผิดไวโ้ดยเฉพาะแตกต่างจากผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผู ้ใหญ่ ซ่ึงมาตรการต่างๆ ได้มีการ
น ามาใชต้ั้งแต่สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงในขณะนั้นประเทศญ่ีปุ่นอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีศาลเยาวชนท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษา
คดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดโดยเฉพาะ (Standard of Juvenile Act 1943,United States) 
ดงันั้นกฎหมายอนัเก่ียวกับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนของประเทศญ่ีปุ่นจึงได้รับ
อิทธิพลมาจากกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง นอกจากนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ.
1948 เป็นตน้มาประเทศญ่ีปุ่นยงัไดจ้ดัตั้งศาลครอบครัว (Family Court) เพื่อให้มีอ  านาจหน้าท่ีดูแล
และรับผดิชอบคดีท่ีเยาวชนกระท าความผดิ ปัจจุบนัมีการจดัตั้งศาลเยาวชนกว่า 50 แห่งทัว่ประเทศ
โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งท่ีจะแก้ไขและปรับปรุงเด็ก 153 เน้นการปฏิบติัอบรมและแก้ไขฟ้ืนฟูโดย
ควบคุมดูแลเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด (Development of Juvenile) มากกว่าการท่ีจะมุ่ง
ลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียว154 
   การคุม้ครองสิทธิของเด็กท่ีตกเป็นผูถ้กูกล่าวหาในญ่ีปุ่นไดรั้บการรับรองไวเ้ป็นพิเศษ
กว่าผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ เน้ือหาการคุม้ครองโดยสาระส าคญัทัว่ไปคลา้ยกบัประเทศอ่ืน แต่
ญ่ีปุ่นมีความแตกต่างในเร่ืองหา้มน าเสนอหรือเผยแพร่ขอ้มูลใดๆท่ีจะบ่งบอกถึงตวัเด็ก แมจ้ะไม่มี
บทลงโทษในกรณีฝ่าฝืน แต่ทว่าส่ือมวลชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดแม้
ในช่วงหลงัจากเกิดคดี Kobe Case ส่ือมวลชนจะเร่ิมไม่เคร่งครัดเท่าเดิมก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงกบัเป็นการ
                                                

152 สุชาติ แนวประเสริฐ.  (2552).  สิทธิการมีท่ีปรึกษาในคดีอาญา :ศึกษาเฉพาะกรณีการตัง้ท่ีปรึกษา
กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว.  น. 48-50. 

153 Article 1, Juvenile Law 2003, Japan. The purpose of this Act is to subject delinquent Juveniles to 
protective measure protective measures to correct their personality traits and modify their environment, and 
implement special measures for juvenile criminal cases, for the purpose of Juveniles' sound development. 

154 อจัฉรียา  ชูตินนัท.์  (2551) .  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชน เพ่ือหักเหคดีเดก็และเยาวชนโดยไม่ต้องขึน้สู่ศาลเยาวชนและครอบครัว.”  (งานวิจยั).  น. 80. 
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ละเมิดสิทธิของผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนอนัเป็นจุดเด่นของประเทศดงักล่าว ผูเ้ขียนเห็นว่าใน
ประเทศดงักล่าวถึงแมว้่าการเผยแพร่ขอ้มลูของเด็กหรือเยาวชนจะมิไดก้  าหนดบทลงโทษไว ้แต่ดว้ย
บริบทของสังคมท่ีค  านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ประกอบกับค านึงถึงอนาคตของผูก้ระท า
ความผิดจึงท าให้ถึงแมว้่าจะไม่มีกฎหมายก าหนดบทลงโทษไวป้ระชาชนในสังคมก็ยงัเคารพถึง
สิทธิๆ ของกนัและกนัอยูน่ั้นเอง 
   ตามกฎหมาย The Juvenile Law ไดใ้หก้ารรับรองสิทธิไวด้งัน้ี 
      1. สิทธิท่ีจะไม่ให้การใดๆ และไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเอง ตาม The 
Juvenile Law เด็กท่ีถูกกล่าวหามีสิทธิท่ีจะไม่ให้การใดๆ และสิทธิท่ีจะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่
ตนเอง เช่นเดียวกบัสิทธิของผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
      2. การควบคุมเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิดให้แยก
จากผูใ้หญ่และเด็กอ่ืนๆ คือ ในระหว่างการสอบสวนหากมิไดป้ล่อยตวัไปและมีการควบคุมตวัใน 
ระหว่างนั้น ผูก้ระท าความผดิตอ้งถกูแยกออกจากการควบคุมตวัร่วมกบัผูใ้หญ่ จุดประสงคเ์พื่อมิให้
เกิดการเลียนแบบผูถ้กูกล่าวหาหรือจ าเลยท่ีเป็นผูใ้หญ่ นอกจากน้ีแลว้เด็กจะตอ้งไม่ถกูควบคุมไวใ้น
หอ้งเดียวกนักบัผูถ้กูกล่าวหาเด็กคนอ่ืนๆดว้ยกนัเพื่อมิใหม้ีการติดต่อกนั155 
      3. สิทธิในการห้ามเผยแพร่ขอ้มูลท่ีอาจบ่งช้ีถึงเด็ก ในประเทศญ่ีปุ่นห้าม
ส่ือมวลชนน าเสนอรูปภาพ ช่ือ อายุ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลอ่ืนท่ีอาจน าไปสู่การระบุตวัเด็กได้156 วตัถุประสงค ์
เพื่อให้เด็กสามารถกลบัมาใช้ชีวิตในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข และเข้าสู่สังคมได้โดยไม่ถูกสังคม
รังเกียจหรือร้ือฟ้ืนเร่ืองในอดีตมาตอกย  ้าเด็ก นอกจากนั้นในชั้นพิจาณากฎหมายยงัก  าหนดให้ผู ้
พิพากษานัง่พิจารณาเป็นการลบั โดยบรรยากาศเป็นไปดว้ยความละมุนละม่อมและอบอุ่น157 
      4. สิทธิผูอ้ยูด่ว้ยระหว่างการสอบสวน ระหว่างการสอบสวนเด็กท่ีตกเป็นผู ้
ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผิดตาม The Juvenile Police Activity Principles ซ่ึงใชเ้ป็นมาตรฐานใน
การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนของต ารวจญ่ีปุ่นก าหนดไวใ้น Article 9 Section 3 ว่า โดยหลกัแลว้

                                                
155 Article 49 (1), Juvenile Law 2003, Japan. A Juvenile suspect or defendant shall be separated from 

other suspect or defendants to prevent the Juvenile from coming into contact with them.  
156  Article 61, Juvenile Law 2003, Japan. No newspaper or other publication may carry any article  

or photograph from which a subject to a hearing and decision of a family court, or against whom public 
prosecution has been institute for a crime committed while a Juvenile, could be identified based on name, age, 
occupation, residence, appearance, etc. 

157  Article 22 (1) 3, Juvenile Law 2003, Japan. Hearing shall be conducted cordially and amicably, 
and encourage the delinquent Juvenile to introspect about the own delinquency of  the Juvenile. 
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การสอบสวนเด็กตอ้งกระท าต่อหนา้ผูป้กครอง (guardian)158 ท่ีอยูก่บัเด็กหรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม
(Except in cases where there is no alternative, these shall be in the presence to guardian who has 
accompanied the juvenile or of another person deemed appropnate) 
   (จ) ส าหรับระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เป็นระบบกฎหมายท่ีเน้นประโยชน์
สาธารณะ ระบบกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ไดม้าจากการบูรณาการ (blending of system)ของ
ระบบกฎหมายส่ีประเภท คือระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์ระบบกฎหมาย
อิสลาม และระบบกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นจารีตประเพณีพ้ืนบา้น ดงันั้นระบบกฎหายของประเทศ
ฟิลิปปินส์จึงมีลกัษณะค่อนขา้งแตกต่างจากระบบกฎหมายในกลุ่มคอมมอนลอว์ (common law) 
ไดแ้ก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ หรือกลุ่มซีวิลลอว ์(civil law) ได้แก่ ประเทศ
ฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนั  
   การคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กหรือเยาวชนในช่วงแรกภายใตแ้นวคิดการแบ่งแยกระบบ
ยติุธรรมเด็กกบัผูใ้หญ่เกิดแรงตา้นเป็นจ านวนมาก จนในปี ค.ศ. 2006159 รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดอ้อก
กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผดิของเด็กหรือเยาวชนและคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน 
โดยใช้ ช่ื อว่ าพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธรรมและสวั สดิ ภาพส าห รั บ 
เด็กและเยาวชน ค.ศ. 2006 (Juvenile Justice and Welfare Act 2006) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใหค้วามเป็น
ธรรมกบัเด็กและเยาวชนทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานะอยา่งไรเด็กและเยาวชนจะอยูภ่ายใตห้ลกักฎหมาย
เดียวกัน ซ่ึงยึดหลกัการเดียวกันกับระบบงานยุติธรรมสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของ
สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน (UN Standard Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile Justice) แนวทางของสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนั
กระท าผิดของเด็กและเยาวชน (UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency) หรือ
กฎของสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัและคุม้ครองเด็กและเยาวชน (UN Rules for the Protection 
of Juvenile Deprived of Liberty) ซ่ึงคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ
ฟิลิปปินส์ (The Philippines’ Commission on Human Rights (CHR)) ยกยอ่งกฎหมายฉบบัน้ีว่าเป็น
กฎหมายท่ีดีท่ีสุดเพราะเป็นการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน(the best interest of the 
child)ในทุกกระบวนการ160 ไม่ว่าจะเป็นการแยกสถานท่ีท่ีใชใ้นการควบคุมหรือกกัขงัรวมตลอดถึง
วิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟซ่ึูงมีความแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
                                                

158  Article 2 (1), Juvenile Law 2003, Japan. In this Act, the term "Juvenile" refers to a person under 
20 years of age; the term "Adult" refer to a person of 20 years of age or older.  

159 Unicif.  (2004).  Philippines enacts law on juvenile justice system.  p. 1. 
160 แยงโก ซ่ึงเป็นนกัวิชาการดา้นกฎหมายที่มีช่ือเสียงของฟิลิปปินส์แสดงทศันะว่า  “แมก้ฎหมายเด็ก

และเยาวชนจะมีขอ้ดีอยูห่ลายประการ แต่อาจเป็นช่องทางใหก้บัมิจฉาชีพในการใชเ้ดก็เป็นเคร่ืองมือในการกระท า
ความผิด หรือเป็นตวัการหรือผูส้นบัสนุน หรือเป็นผูส้มคบคิดในการก่ออาชญากรรมกเ็ป็นได.้” 
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   ขอ้ดีของพระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรมและสวสัดิภาพส าหรับเด็กและ
เยาวชน ค.ศ. 2006 (Juvenile Justice and Welfare Act of 2006) หรือ Republic Act No. 9344 (RA 
9344) อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน คือ 
   1. เป็นการน าแนวคิดกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชบ้งัคบั 
   2. มีการเพ่ิมอายขุองเด็กท่ีจะตอ้งรับผดิ ท าใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนถึงแมว้่าจะท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิในบางส่วนไม่ตอ้งรับโทษทางอาญาหรือท่ีเรียกว่า เหตุยกเวน้โทษก็ตาม ซ่ึงการ
เพ่ิมอายขุองผูก้ระท าความรับผดิในทางอาญาแต่เดิมเกา้ปีมาเป็นสิบหา้ปี 
   3. มีการจดัตั้งสถาบนัท่ีเขม้แข็งดา้นชุมชนบ าบดัในการให้ค  าปรึกษาและแกไ้ขฟ้ืนฟู
และคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน 
   4. มีการใช้แนวคิดในการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้โปรแกรมการบ าบัดอย่างเข้มงวด 
(comprehensive juvenile intervention programmers) ผ่ านทางระบบการเบ่ี ยงเบนคดีส าหรั บ 
เด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั (Diversion) โดยการสั่งไม่ฟ้องเด็กและ
เยาวชนในคดีท่ีมีความเลก็ๆ นอ้ยๆ และเป็นคดีรัฐประศาสนโยบาย เช่น คดีเด็กแร่ร่อน คดีการคา้
ประเวณี เป็นตน้ 
   5. การไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรับโทษประหาร 
   6. การสั่งไม่ฟ้องแบบมีเง่ือนไขกรณีการกระท านั้ นไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผดิ หรือไม่ถือว่าเป็นความผดิได ้
   ทั้ งน้ี อาจมี การใช้มาตรการอ่ืนๆ เป็นมาตรการเสริมควบคู่ ไปกับกระบวนการ 
ดงักล่าวในขา้งตน้ท่ีรัฐเห็นว่ามีความเหมาะสมอนัจกัน ามาปรับใชใ้นคดี  ส าหรับสาระส าคญัของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและสวัสดิภาพส าหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 2006 
(Juvenile Justice and Welfare Act of 2006) ของประเทศฟิลิปปินส์ ในส่วนของการคุม้ครองสิทธิ
ของผูก้ระท าความผิดหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิด  หากเป็นการควบคุมเด็กท่ีมีอายุไม่เกินหรือ
เท่ากบัสิบหา้ปีบริบูรณ์ถือว่าเด็กมีอายไุม่ถึงเกณฑก์ารรับผดิทางอาญา หน่วยงานท่ีจะติดต่อกบัเด็ก
ในเบ้ืองตน้มีหนา้ท่ีในการปล่อยใหเ้ด็กกลบัไปอยูใ่นการควบคุมของบิดามารดาหรือผูป้กครองของ
เด็กนั้นโดยทันที หรือกรณีไม่มีบุคคลดงักล่าว ญาติท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กนั้นมากท่ีสุด ให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัเจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์และพฒันาในท้องท่ี ซ่ึงจะเป็นผู ้
พิจารณาโครงการท่ีเหมาะสมโดยปรึกษาหารือกบัเด็กและบุคคลท่ีควบคุมเด็กอยู่ หากไม่ทราบว่า
บิดามารดา ผูป้กครอง หรือญาติสนิทท่ีสุดอยูท่ี่ใด หรือหากบุคคลดงักล่าวปฏิเสธท่ีจะควบคุมเด็กไว ้
อาจจะมีการส่งต่อเด็กดังกล่าวไปย ังหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์กรพฒันาเอกชนหรือศาสนาท่ีจด
ทะเบียนถกูตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ี barangay หรือสมาชิกของ Barangay Council อนัเป็นการปกป้องและ
คุม้ครองเด็ก ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์และพฒันาประจ าทอ้งถ่ิน (BCPC) หรือถา้ หากส านกังาน
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สังคมสงเคราะห์และพฒันาในทอ้งท่ี (DSWD) พบว่าเด็กนั้นถูกทอดท้ิง เพิกเฉย หรือใชค้วามรุนแรง 
โดยบิดามารดาของตน หรือในกรณีท่ีบิดามารดาไม่เขา้ร่วมในโครงการป้องกนั จะท าการยืน่ค  าร้อง
ขอเพื่อก  าหนดข้อผูกมัดในเชิงบังคับโดยส านักงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาในท้องท่ี ซ่ึงแนวทาง 
ปฏิบติัตามกฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขท่ี 603 หรือรู้จกักนัในช่ือ “ประมวลกฎหมายสวสัดิภาพ
เด็กและเยาวชน" 
   (ฉ) ส่วนประเทศเวียดนามปัจจุบันใช้ระบบกฎหมาย Civil law เช่นเดียวกันกับใน
ประเทศฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุ่น แต่วิธีปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนก็ยงัคงมี
ความแตกต่างกนัในส่วนของขั้นตอนการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดิ เช่น กระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุ่นมีการแยกผูก้ระท าความผดิไปพิจารณา
เป็นสัดส่วนยงัศาลเฉพาะ แต่ประเทศเวียดนามไม่มีศาลเยาวชนโดยเฉพาะจึงยงัคงตอ้งน าคดีท่ี
เก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิไปพิจารณายงัศาลอาญาโดยทัว่ไป ภายใตก้ฎหมายสอง 
ฉบบัคือ กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
เยาวชน  ตามกฎหมายทั้งสองฉบับได้ก  าหนดอายุของบุคคลท่ีต้องรับผิดทางอาญา หลกัการ
ด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชน มาตรการทางศาล โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน 
ขั้นตอนกระบวนการในการสอบสวน ส่งฟ้อง และวิธีพิจารณาคดีท่ีผูก้ระท าผดิเป็นเยาวชน และการ
จดัท าค าพิพากษา บทบญัญติัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการท าให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิดท่ี
เป็นเยาวชนภายใตว้ตัถุประสงคห์ลกั161 อนัเป็นลกัษณะของการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูท่ี้เป็นเยาวชน
เมื่อถกูด าเนินคดี คือ 

                                                
161  PENAL CODE Article 69 principles for handling juvenile offenders  
 1. The handling of juvenile offenders aims mainly to educate and help them redress their 

wrongs,develop healthily and become citizens useful to society. 
  In all cases of investigation, prosecution and adjudication of criminal acts committed by 

juveniles, the competent State agencies shall have to determine their capability of being aware of the danger to 
society of their criminal acts and the causes and conditions relating to such criminal acts. 

 2. Juvenile offenders may be exempted from penal liability if they commit less serious crimes or 
serious crimes which cause no great harm and involve many extenuating circumstances and they are received 
for supervision and education by their families, agencies or organizations. 

 3. The penal liability examination and imposition of penalties on juvenile offenders shall only 
apply to cases of necessity and must be based on the nature of their criminal acts, their personal characteristics 
and crime prevention requirements. 

 4. The courts, if deeming it unnecessary to impose penalties on juvenile offenders, shall apply one 
of the judicial measures prescribed in Article 70 of this Code. 
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      1. การด าเนินการต่อเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะตอ้งเป็นไปเพื่อให้ความรู้
แก่พวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาในการแก้ไขความผิดพลาด ให้สามารถพฒันาตวัเองได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมต่อไป การด าเนินคดีดว้ยการสอบสวน ฟ้องร้อง และพิจารณาคดีโดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ  านาจจะต้องพิจารณาความสามารถของเยาวชนท่ีกระท าความผิด และตระหนัก 
ถึงอนัตรายท่ีจะเกิดต่อสงัคมจากการกระท าผดิอาญานั้นรวมตลอดไปถึงสาเหตุและสภาวะต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิอาญาดงักล่าวดว้ย 
      2. ผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนอาจจะไดรั้บยกเวน้ความผิดทางอาญาหากได้
กระท าความผิดท่ีมีความร้ายแรงไม่มาก หรือความผิดร้ายแรงแต่ไม่ไดก่้ออนัตรายอย่างมากแก่ผู ้
หน่ึงผูใ้ดและมีเหตุบรรเทาโทษหลายประการ และมีการรับตวัเยาวชนนั้นไปไวใ้นการควบคุมดูแล
โดยใหก้ารศึกษาจากครอบครัว เจา้หนา้ท่ี หรือองคก์ร 
      3. การตรวจสอบความรับผดิทางอาญาและการระวางโทษต่อผูก้ระท าผิดท่ี
เป็นเยาวชนจะใชเ้ฉพาะในกรณีท่ีจ  าเป็น และตอ้งพิจารณาจากลกัษณะของการกระท าผิดอาญาของ
เยาวชนนั้น ว่ามีลกัษณะส่วนตวัและความจ าเป็นในการป้องกนัอาชญากรรมหรือไม่ 
      4. หากเห็นว่าไม่จ  าเป็นต้องลงโทษผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนให้ศาลใช้
มาตรการทางศาลอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา 70 ของประมวลกฎหมายน้ี 
      5. จะไม่มีการใชโ้ทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกบัผูก้ระท าผิดท่ี
เป็นเยาวชน เมื่อจะมีการท าค าพิพากษาท่ีตอ้งมีโทษจ าคุกตามเวลาท่ีไดม้ีการก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
ใหศ้าลก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าลดลงกว่าการลงโทษผูใ้หญ่ในฐานความผดิเดียวกนั ส่วนการลงโทษ
ทางการเงินจะไม่น ามาใชก้บัผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปีแต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ การ
เพ่ิมโทษจะไม่น ามาใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเยาวชน 
      6. ค าพิพากษาของผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนซ่ึงมีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ใน
คร้ังก่อน จะไม่น ามาใชใ้นการพิจารณา   
    นอกจากนั้นจุดเด่นของกระบวนการยติุธรรมในประเทศเวียดนามคือมีการตรวจสอบวธีิ
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิในทุกขั้นตอนโดยชุมชน อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูก้ระท าความผิด
                                                                                                                                       

 5. Life imprisonment or the death sentence shall not be imposed on juvenile offenders. When 
handing down sentences of termed imprisonment, the courts shall impose on them lighter sentences than those 
imposed on adult offenders of the corresponding crimes. 

  Pecuniary punishment shall not apply to juvenile offenders who are from 14 to under 16 years 
old. 

  Additional penalties shall not apply to juvenile offenders. 
 6. The judgment imposed on juvenile offenders aged under 16 years shall not be taken into 

account for determining recidivism or dangerous recidivism.  
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ตั้ ง แ ต่ ก่ อน เ ร่ิม เข้ า สู่กระบวนการยุ ติ ธรรม ซ่ึ งได้มี การก าหนดหลักเกณฑ์ ไว้ในกฎหมาย  
ให้ครอบครัว โรงเรียน และองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาทางอาญาส าหรับกรณีท่ีผูก้ระท าผิด 
เป็นเยาวชนไม่เพียงแต่เป็นสิทธิแต่ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั162 ดงัน้ี  
      1. ผูแ้ทนครอบครัวของบุคคลท่ีถูกควบคุมตัวซ่ึงตกอยู่ในฐานะผูต้อ้งหา
หรือจ าเลย ครูหรือตวัแทนของโรงเรียน ของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสตโ์ฮจิมินห์หรือองค์กรอ่ืนๆ
ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดถ้กูควบคุมตวัไว ้สถานท่ีท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท าการศึกษาหรือท างานและใช้
ชีวิตอยู ่มีสิทธิเขา้ร่วมในกระบวนพิจารณาตามค าวินิจฉยัของหน่วยงานสอบสวน อยัการ หรือศาล 
และใหถื้อเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
      2. เมื่อบุคคลท่ีถกูควบคุมตวัไวห้รือเป็นผูต้อ้งหาท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่
ถึง 16 ปีบริบูรณ์ หรือเยาวชนท่ีมีความผดิปกติทางจิตใจหรือทางกาย หรือในกรณีจ าเป็นอ่ืนๆ การ
ท าค าแถลงหรือการสอบปากค าบุคคลดงักล่าวตอ้งมีตวัแทนจากครอบครัวเขา้ร่วมดว้ย เวน้แต่ใน
กรณีท่ีตวัแทนของครอบครัวจงใจไม่เขา้ร่วมโดยไม่มีเหตุอนัควร พนักงานสอบสวนอาจสอบถาม
ไปยงัตัวแทนของครอบครัวเก่ียวกับบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมหรือผูต้ ้องหา หากพนักงาน

                                                
162 Criminal Procedure Code Article 306 Participation in the procedure by families, schools and 

organizations 
 1. Representatives of the families of the persons kept in custody, the accused or defendants, 

teachers or representatives of schools, the Ho Chi Minh Communist  Youth Union or other organizations where 
the persons kept in custody, the accused or defendants study, work and live shall have the right as well as 
obligation to participate in the procedure under decisions of the investigating bodies, procuracies or courts. 

 2. Where the persons kept in custody or the accused are between full 14 years and under 16 years 
old or minors with mental or physical defects, or in other necessary cases, the taking of their statements and 
interrogation must be attended by their families’ representatives, except for the cases where their families’ 
representatives are deliberately absent without plausible reasons. The families’ representatives may inquire the 
persons kept in custody or the accused, if the investigators so agree; they may produce documents, objects, 
make requests or complaints, and read the case files upon the termination of the investigation. 

 3. At the court sessions to try minor defendants, the presence of their families ‘representatives, 
except for the cases where their families’ representatives are deliberately absent without plausible reasons, of 
their schools’ and/or organizations’ representatives is compulsory. 

 Representatives of the defendants’ families and representatives of their schools and/or organiza-
tions attending the court sessions shall have the rights to produce documents, exhibits, to request or propose to 
change the procedure-conducting persons; to join in the arguing process, and lodge complaints about procedural 
acts of the persons with procedure-conducting competence, and court decisions. 
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สอบสวนเห็นดว้ยอาจจะจดัท าเอกสารและวตัถุพยานร้องขอหรือยื่นขอ้ร้องเรียนและตรวจส านวน
คดีไดเ้ม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสอบสวน 
      3. ในการพิจารณาคดีของศาลท่ีมีจ  าเลยเป็นเยาวชน จะตอ้งมีตวัแทนจาก
ครอบครัวเขา้ร่วมดว้ย เวน้แต่กรณีท่ีตวัแทนของครอบครัวจงใจไม่เขา้ร่วมโดยไม่มีเหตุอนัควรจะ
บงัคบัใหต้อ้งมีตวัแทนจากโรงเรียน และ/หรือองคก์รของเยาวชนนั้นเขา้ร่วมดว้ย ตวัแทนครอบครัว
ของจ าเลยและตวัแทนของโรงเรียน และ/หรือองคก์รของจ าเลยท่ีเขา้ร่วมในการพิจารณาคดีของศาล
มีสิทธิในการยื่นเอกสาร วตัถุพยาน เพื่อร้องขอหรือเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีด าเนิน
กระบวนพิจารณา หรือขอเขา้ร่วมในการโตแ้ยง้คัดคา้น และยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการด าเนิน
กระบวนพิจารณาของบุคคล ความสามารถในการด าเนินกระบวนพิจารณา และค าวินิจฉยัของศาล 
   กล่าวโดยสรุปทั้งประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Common Law หรือ Civil Law หรือ
ระบบผสม ไม่ว่าจะเขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กหรือไม่ก็ตาม ในแต่ละประเทศก็ยงั
ไดม้ีการก าหนดกฎหมายเพื่อใชใ้นการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด แต่
อาจจะมีความแตกต่างกนัไปในรายละเอียด ซ่ึงข้ึนอยู่กบับริบทของแต่ละประเทศ โดยเกือบทุก
ประเทศมีการรับรองสิทธิท่ีคลา้ยคลึงกนั ในประเด็นหลกัๆ อาทิการแยกพิจารณาคดีระหว่างเด็กกบั
ผูใ้หญ่ การลงโทษซ่ึงจะไม่เน้นการน าตวัเด็กมาลงโทษแต่จะน าตวัเด็กนั้นไปปรับ เปล่ียนแกไ้ข
พฤติกรรมแทนการลงโทษ เป็นตน้ 
  3.1.1.2 การพิจารณาเกณฑอ์ายท่ีุใหค้วามคุม้ครอง 
   ในประเด็นน้ีจะศึกษากฎหมายของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ 
ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และในประเด็นน้ีผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาประเทศเวียดนามเพ่ิมเติม 
   (ก) ในประ เทศสหรั ฐอ เม ริก า  ต าม  JUVENILE JUSTICE CODE 938.02 (3m) 
“ผูก้ระท าผิดอาญา” หมายถึงเด็กอายุตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายอาญาของมลรัฐหรือ
สหพนัธรัฐ เวน้แต่ท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา 938.17, 938.18 และ 938.183 หรือละเมิดอ  านาจศาล ตาม
นิยามในมาตรา 785.01 (1) หรือระบุไวใ้นมาตรา 938.355 (6g)163 ประกอบกบัมาตรา 938.02 (10m) 
ไดใ้หค้  านิยามของค าว่าเด็กและเยาวชนไว ้หมายถึง บุคคลท่ีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เวน้แต่เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการสอบสวนหรือฟ้องร้องบุคคลท่ีถกูกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายของสหพนัธรัฐทั้ง

                                                
163 JUVENILE JUSTICE CODE 938.02 Definitions. In this chapter: 
 (3m) “Delinquent” means a juvenile who is 10 years of age or older who has violated any state or 

federal criminal law, except as provided in ss. 938.17, 938.18 and 938.183, or who has committed a contempt of 
court, as defined in s. 785.01 (1), as specified in s.938.355 (6g).  
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ทางแพ่ง อาญา หรือกฎหมายทอ้งถ่ิน เด็กจะไม่รวมถึงบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ก่อนอายุ 17 ปี
บริบูรณ์164  
   ผูก้ระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนในมลรัฐวิสคอนซิน 
(Wisconsin) จึงหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด หรือกระท าการท่ีเป็นการละเมิดอ  านาจรัฐอนัเป็นความผิดทางอาญาท่ีไดม้ีการ
ก าหนดโทษไว ้แต่ไม่รวมถึงบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะก่อนอาย ุ17 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงกฎหมายของแต่ละมล
รัฐ เช่น มลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ยงัไดม้ีการตั้งเกณฑอ์ายขุั้นต ่าของเด็กก  าหนดไวท่ี้อายตุ  ่ากว่า 
10 ปี165 ท่ีเป็นผูก้ระท าความผิดทางอาญา บุคคลกลุ่มน้ีจะไดรั้บการคุม้ครองให้พน้จากการจบักุม 
และไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินกระบวนพิจารณา โดยจะมีหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีรัฐจดัหาให้เป็น
ผูดู้แล166 และเมื่อหน่วยงานดงักล่าวไดรั้บค าร้องจากผูดู้แลเด็ก (บิดา มารดา หรือผูป้กครอง) หรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเด็กอยูใ่นความควบคุม หน่วยงานท่ีไดรั้บหนา้ท่ีดงักล่าวก็จะเร่ิมใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสม
แก่เด็กทนัที167 แต่ในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มิไดม้ีการก าหนดอายขุั้นต ่าไว ้เช่น มลรัฐ
ไอดาโฮ168 ซ่ึงไดก้  าหนดไวเ้พียงว่าคดีท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดคือ คดีท่ีผูก้ระท า
ความผดิมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์เท่านั้น โดยมิไดม้ีการก าหนดถึงการยกเวน้โทษให้แก่ผูท่ี้กระท า
ความผิดท่ีมีอายุยงัน้อย เป็นท่ีน่าสังเกตว่าอายุของเด็กท่ีได้รับการคุ้มครองในแต่ละมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการก าหนดไวแ้ตกต่างกนั ปกติการก าหนดเกณฑอ์ายขุั้นต ่าในการรับผิด

                                                
164 JUVENILE JUSTICE CODE 938.02 Definitions. In this chapter:  
 (10m) “Juvenile.” when used without further qualification,means a person who is less than 18 

years of age, except that for  purposes of investigating or prosecuting a person who is alleged to have violated a 
state or federal criminal law or any civil law or municipal ordinance, “juvenile” does not include a person who 
has attained 17 years of age. 

165 Wisconsin Statutes Juvenile Justice Code Section 938.12 (1) In general. The court has exclusive 
jurisdiction, except as provided in ss. 938.17, 938.18, and 938.183, over any juvenile 10 years of age or older 
who is alleged to be delinquent. 

166 Carmichael, C.  (2006).  Juvenile Justice in Wisconsin.  Fiscal Analyst.  pp. 35-45. 
167 State Bar OF Wisconsin.  (2005).  Racine County Circuit Court Rules (Second Judicial District).  

p. 1. 
168 Idaho Juvenile Corrections Act 20-502. DEFINITIONS. When used in this chapter, unless the 

context otherwise requires: 
 (13) “Juvenile offender” means a person under the age of eighteen (18), committed by the court to 

the custody, care and jurisdiction of the department for confinement in a secure or community-based facility 
following adjudication for a delinquent act which would constitute a felony or misdemeanor if committed by an 
adult. 
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จะเป็นการส่ือถึงความสามารถในการกระท าความผิดของเด็ก รวมไปถึงการปฏิบัติต่อเด็กเมื่อ
กระท าความผิดซ่ึงจะใชว้ิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูท่ีมีลกัษณะแตกต่างกันในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงในมลรัฐ
ไอดาโฮไม่มีการก าหนดอายขุั้นต ่าของผูก้ระท าความผดิไว ้นัน่หมายความว่า ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชน
ยอ่มมีความสามารถในการกระท าความผดิเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงไดมี้การปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน
ท่ีกระท าความผิดเหมือนกนั ผูเ้ขียนเห็นว่าเด็กและเยาวชนมีศกัยภาพในการกระท าความผิดท่ี
แตกต่างกนั อนัข้ึนอยูก่บัวยัและประสบการณ์ในการใชชี้วิต ดงันั้นการไม่ก  าหนดอายุของเด็กท่ีอยู่
ในเกณฑไ์มต่อ้งรับผดิจึงเป็นการไม่คุม้ครองสิทธิในเร่ืองของความสามารถในการกระท าความผิด
ของเด็กท่ีมีอายุในช่วงวยัท่ีไม่สามารถจะกระท าความผิดได้อย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ดี กฎหมายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถท่ีจะบญัญติัใหม้ีความแตกต่างจากอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ซ่ึงมีการ 
ก าหนดใหแ้ต่ละประเทศภาคีสมาชิกตอ้งก าหนดเกณฑ์อายุขั้นต ่า169 เด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่านั้นจะถูกสันนิฐาน 
ไวว้่าไม่มีความสามารถฝ่าฝืนต่อกฎหมายได ้แต่ถึงแมว้่าในมลรัฐไอดาโฮจะไม่มีเกณฑ์อายุขั้นต ่าก็
ไม่ผดิอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กแต่อยา่งใดเพราะมิไดเ้ป็นภาคีในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก170  
   (ข) ประเทศแคนาดาไดม้ีการก าหนดให้ผูก้ระท าความผิดอาญาท่ีสามารถไดรั้บการ
พิจารณา และพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนจะตอ้งอยูภ่ายใตนิ้ยามของค าว่า “เด็ก” และ 
“เยาวชน” ดงัน้ี “เด็ก” หมายถึง บุคคลท่ีมีอายไุม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์171 และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคล
ท่ีอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์172 จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย Youth Criminal 
Justice Act (YCJA) อยา่งไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 13 ของประเทศแคนาดา เด็กอายุ
ไม่ถึง 12 ปี เมื่อกระท าความผดิทางอาญาไม่ตอ้งรับผดิ173 และจะไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายให้

                                                
169 Convention on the Right of the Child Article 40.3 (a) States Parties shall seek to promote the 

establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, 
accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:The establishment of a minimum 
age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;  

170 HUMAN RIGHTS WATCH.  (2009).  United States Ratification of International Human Rights 
Treaties.  p. 1 สืบคน้วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556 Http;//www.hrw.org/print/news/2009/07/24/united-states-
ratification-international-human-r… 

171 Youth Criminal Justice  Act section 2 “child” means a person who is or, in the absence of evidence 
to the contrary, appears to be less than twelve years old. 

172 Youth Criminal Justice  Act section 2 “young person” means a person who is or, in the absence of 
evidence to the contrary, appears to be twelve years old or older, but less than eighteen years old and, if the 
context requires, includes any person who is charged under this Act with having committed an offence while he 
or she was a young person or who is found guilty of an offence under this Act. 

173 The Criminal Code of Canada section 13 states "No person shall be convicted of an offence in 
respect of an act or omission on his or her part while that person was under the age of twelve years." 
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ไม่ต้องถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน เมื่อมีการจบัเยาวชนจะต้องแจง้ไปยงัพ่อแม่หรือผูดู้แลของ
ผูต้อ้งหาโดยด่วนเพื่อใหเ้ขา้ฟังการสอบปากค า174 
   (ค) ส่วนในประเทศองักฤษไดว้างหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดีส าหรับเด็กและเยาวชนไว้
โดยใหค้  านิยามของค าว่า เด็ก เยาวชน และผูเ้ยาวไ์วด้งัน้ี 
      "เด็ก" (Child) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 14 ปี 
      "เยาวชน" (young person) หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ14 ปีข้ึนไป แต่ต ่ากว่า 17 ปี 
      "ผูเ้ยาว"์ (juvenile) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 17 ปี175 
   (ง) ประเทศญ่ีปุ่นตาม Juvenile Act มาตรา 2 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ของค าจ  ากดัความค าว่า 
“เด็กและเยาวชน” คือ บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์176 และตาม The Penal Code เด็กซ่ึงอายุไม่
ถึง 14 ปี กระท าความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ หรือรับผิดทางอาญาแต่อย่างใด177 การตั้ง
เกณฑ์อา ยุ เ ด็ ก ท่ี มี คว าม รับผิดท างอาญาตาม The Penal Code ของญ่ี ปุ่น เด็ กอายุน้อยท่ี สุ ด 
ท่ีจะมีความรับผดิทางอาญาไดคื้ออาย ุ14 ปีบริบูรณ์ 
   (จ)ประเทศฟิลิปปินส์ในเร่ืองอายุของเด็กท่ีจะต้องรับโทษตามกฎหมายซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงจากแต่เดิม 9 ปีมาเป็น 15 ปี ท าให้ปัจจุบนับุคคลท่ีจะตอ้งรับโทษทางอาญาในคดีเด็ก
และเยาวชนจะต้องมีอายุ 15 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์178 อนัเป็นการก าหนดเง่ือนไขและ
ประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีได้กระท าความผิด และภายหลงัจากท่ีมีการบังคับใช้
พระราชบญัญติัดงักล่าวมีผลท าใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีก  าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจา้พนักงาน
หรืออยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลคดีเด็กและเยาวชนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายดงัน้ี คือ 
      1. ในเวลาท่ีเด็กกระท าความผิดมีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ถา้เด็กนั้นถูก
ด าเนินคดีอยูใ่นชั้นศาลใหศ้าลมีค าสัง่ยกฟ้องในทนัที และใหส่้งตวัเด็กนั้นไปยงัเจา้หนา้ท่ีสวสัดิการ
สงัคมและพฒันาในทอ้งถ่ิน โดยเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวจะท าการประเมินรายละเอียดของเด็กนั้นแลว้จะ
ท าการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปล่อยตวัเด็กใหก้ลบัไปอยูใ่นความดูแลของบิดามารดาของ

                                                
174 Victimsinfoca.  (2012).  “Arrest.” p.1. 
175 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบือ้งต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเดก็

และเยาชน.  น. 84. 
176 Article 2, Juvenile Law 2003, Japan. The term “juvenile” as used in this Law shall mean any 

person under 20 years  of  age ….. 
177 เทพ  สามงามยา.  (2550).  หลกัการพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนในช้ัน

ศาล. น. 34. 
178 Children’s Legal Rights and Development Center,Inc.  (2012).  Briefing paper on the Juvenile 

Justice and welfare Act of 2006 (RA.9344).  p.1. www.http://clrde.wordpress.com/ category/statement-
2/juvenile-justice-and-welfare-act-of-2006-r-a-9344/ 
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เด็กหรือไม่ หรือควรส่งตวัเด็กเขา้โครงการป้องกนัและคุม้ครองตามท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
น้ีหรือไม ่ส่วนเด็กท่ีไดรั้บค าพิพากษาลงโทษให้ระงบัการลงโทษไวก่้อน หรือเด็กท่ีอยู่ในขั้นตอน 
ของการแกไ้ขฟ้ืนฟ ู(การคุมประพฤติ) จะไดรั้บการปล่อยตวัทนัที เวน้แต่เป็นการขดัต่อประโยชน์
สูงสุดของเด็กนั้น179 
      2. เด็กท่ีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์และอยูร่ะหว่างการเบ่ียงเบนคดี หรือพิจารณาคดี
ของศาล หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการเบ่ียงเบนคดี ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสวสัดิการสงัคมและพฒันาใน
ทอ้งถ่ิน หรือศาลครอบครัวร่วมกับแผนกบริการสังคมและให้ค  าปรึกษา (SSCD) ของศาลฎีกา
แลว้แต่กรณี จะพิจารณาถึงการท าใหค้ดีเสร็จส้ินโดยวิธีการท่ีเหมาะสม ในกรณีศาลจะมีค าพิพากษา
ตดัสินว่าเยาวชนนั้นมีความผดิและตอ้งรับโทษ ถา้เยาวชนท่ีกระท าความผิดอยู่ภายใตบ้งัคบัการคุม
ประพฤติตามกฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขท่ี 603 หรือกฎหมายอ่ืนท านองเดียวกนัอยูแ่ลว้ เด็กนั้น
อาจจะขอใหม้ีการคุมประพฤติตามบทบญัญติัว่าดว้ยการคุมประพฤติ180 ก็ได ้
      3. เด็กท่ีถกูตดัสินว่ามีความผดิและก าลงัรับโทษท่ีมีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
ใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัน้ียอ้นหลงั โดยมีสิทธิไดรั้บการปล่อยตวัตามท่ี
ก  าหนดในพระราชบญัญติัน้ีและค าพิพากษาลงโทษนั้นให้มีการปรับปรุงแกไ้ขโดยผูพ้ิพากษาให้
ไดรั้บการปล่อยตวัในทนัทีหากมีคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดไดใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน181 

                                                
179 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 64.Children in Conflict with the Law Fifteen (15) 

Years Old and Below. - Upon effectivity of this Act, cases of children fifteen (15) years old and below at the 
time of the commission of the crime shall immediately be dismissed and the child shall be referred to the 
appropriate local social welfare and development officer. Such officer, upon thorough assessment of the child, 
shall determine whether to release the child to the custody of his/her parents, or refer the child to prevention 
programs as provided under this Act. Those with suspended sentences and undergoing rehabilitation at the 
youth rehabilitation center shall likewise be released, unless it is contrary to the best interest of the child. 

180 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 67.Children Who Reach the Age of Eighteen (18) 
Years Pending Diversion and Court Proceedings. - If a child reaches the age of eighteen (18) years pending 
diversion and court proceedings, the appropriate diversion authority in consultation with the local social welfare 
and development officer or the Family Court in consultation with the Social Services and Counseling Division 
(SSCD) of the Supreme Court, as the case may be, shall determine the appropriate disposition. In case the 
appropriate court executes the judgment of conviction, and unless the child in conflict the law has already 
availed of probation under Presidential Decree No. 603 or other similar laws, the child may apply for probation 
if qualified under the provisions of the Probation Law. 

181 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 68.Children Who Have Been Convicted and are 
Serving Sentence. - Persons who have been convicted and are serving sentence at the time of the effectivity of 
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    (ฉ) ประเทศเวียดนามตามกฎหมายอาญาจะบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ระท าผิดท่ีเป็น
เยาวชนอายตุั้งแต่ 14 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์182 บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป จะตอ้งรับผิดทาง
อาญาส าหรับความผดิอาญาทุกฐานความผดิท่ีตนไดก้ระท าลงไป นอกจากนั้นบุคคลอายตุั้งแต่ 14 ปี
ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งรับผดิทางอาญาในอาชญากรรมท่ีร้ายแรงมากซ่ึงมีเจตนากระท า
ความผดิหรืออาชญากรรมร้ายแรงบางอยา่ง183 
   ในการสอบสวน ฟ้องร้องคดี และสืบพยาน ตอ้งมีการระบุอายท่ีุแทจ้ริงของผูก้ระท าผิด
ท่ีเป็นเยาวชน การระบุอายขุองผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนอาจจะอาศยัเอกสารส่วนตวัของเยาวชนนั้น 
เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน หากไม่อาจระบุอายุท่ีแท้จริงได้จากเอกสารดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการติดต่อหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเยาวชนนั้นเกิดหรือภูมิล  าเนาของผูก้ระท าความผิด อย่างไรก็ดี 
ปัญหาท่ีเกิดในทางปฏิบติัคือผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเยาวชนไม่มีเอกสารส่วนตวัใดๆ เลย นอกจากน้ี
หน่วยงานท้องถ่ินก็ไม่มีหลกัฐานในการยืนยนัอายุของเยาวชนดังกล่าว ศาลฎีกาจึงใช้วิธีการ
แกปั้ญหาโดยวางแนวทางไวด้งัน้ี184 
      1. หากมีการระบุเดือนแน่นอนแต่ไม่ไดร้ะบุวนัแน่นอน วนัเกิดของเยาวชน
ดงักล่าวจะพิจารณาก าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของเดือนนั้นๆ 
           2. หากมีการระบุไตรมาสใดของปี แต่ไม่ไดร้ะบุวนัท่ีและเดือนท่ีแน่นอน 
วนัเกิดของเยาวชนนั้นคือวนัสุดทา้ยของของเดือนสุดทา้ยของไตรมาสนั้น 
      3. หากมีการระบุว่าเป็นคร่ึงแรกหรือคร่ึงหลงัของปี แต่ไม่ไดร้ะบุวนัท่ีหรือ
เดือนท่ีแน่นอน วนัเกิดของเยาวชนนั้นคือวนัท่ี 30 มิถุนายน หรือ 31 ธนัวาคม ตามล าดบัโดยฐาน
ความผดิท่ีเยาวชนมกัจะกระท าความผดิคือ เจตนาท าร้ายหรือท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืน ปลน้
ทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ลกัทรัพย ์และ ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เป็นตน้ 
 

                                                                                                                                       

this Act, and who were below the age of eighteen (18) years at the time the commission of the offense for which 
they were convicted and are serving sentence, shall likewise benefit from the retroactive application of this Act. 
They shall be entitled to appropriate dispositions provided under this Act and their sentences shall be adjusted 
accordingly. They shall be immediately released if they are so qualified under this Act or other applicable law.  

182 PENAL CODE Article 68 Juvenile offenders are offenders who are aged between full 14 years and 
under 18 years. 

183 PENAL CODE Article12 of the Penal Code stipulates that: 
 1. Persons aged 16 or older shall have to bear penal liability for all crimes they commit. 
 2. Persons aged 14 or older but under 16 shall have to bear penal liability for very serious crimes 

intentionally committed or particularly serious crimes. 
184 หนงัสือเวียนอยา่งเป็นทางการ เลขที่ 81/2002/TANDTC ออกโดยศาลฎีกา 
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  3.1.1.3 ลกัษณะหรือประเภทคดีท่ีไดรั้บการคุม้ครอง 
   ในประเด็นลกัษณะหรือประเภทคดีท่ีไดรั้บการคุม้ครองในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ส่วนในประเทศแคนาดา องักฤษ ฟิลิปปินส์ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ี
เพียงพอในประเด็นน้ี 
   (ก) ในประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท า
ความผดิเป็นระบบเดียว (Single System) กล่าวคือ ศาลเยาวชนจะมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาในกรณี
ท่ีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญา (juvenile delinquent) หรือในกรณีเด็กหรือ
เยาวชนกระท าผดิกฎหมาย (illegal acts) และเด็กประพฤติไม่สมควรแก่วยั (Status offender) เช่นเขา้
ไปในสถานท่ีเริงรมยเ์วลากลางคืน185 แต่ในทางปฏิบติัเด็กหรือเยาวชนท่ีประพฤติตวัไม่สมควรแก่
ว ัย  (Status offender) จะอยู่ ในอ านาจคุ้มครองดู แลของฝ่ ายบริหาร โดยจะไม่น ามาพิจารณา 
คดีในศาล เพราะเป็นคดีท่ีไม่มีความผดิในตวัเองแต่อาจจะท าให้เกิดอาชญากรรมในอนาคตได ้จึง
ตอ้งท าการป้องปราม เพื่อมิใหเ้ป็นปัญหาในอนาคตต่อไป  
   (ข) ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นศาลครอบครัวจะมีอ  านาจในการพิจารณาคดีท่ีบุคคลอายตุั้งแต่ 
14 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปกระท าความผดิอาญาหรือกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยตอ้งฟ้องคดียงัศาล
ครอบครัว186นอกจากเด็กท่ีตกเป็นผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิในคดีอาญาแลว้ ศาลเยาวชนของ
ญ่ีปุ่นยงัมีเขตอ านาจเหนือเด็กท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและเส่ียงท่ีจะกระท าผิดดว้ย ถึงแมว้่า
เด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ จะไม่มีความผิดทางอาญา แต่การกระท าของเด็กอาจจะเข้าข่าย
ลกัษณะเด็กท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ยงัคงอยู่ภายใต้ The Juvenile Law หรือ Shonenho 
เช่นกนั 
    (ค) ในประเทศเวียดนาม คดีท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณาในการด าเนินคดีกบัเยาวชน 
คือ คดีอาชญากรรมร้ายแรงมากไดแ้ก่อาชญากรรมท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งมากต่อสงัคม และอตัรา
โทษสูงสุดส าหรับอาชญากรรมดังกล่าวคือจ าคุก 15 ปี กบัอาชญากรรมร้ายแรงบางอย่างได้แก่
อาชญากรรมท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายเป็นอยา่งยิง่ต่อสงัคมและอตัราโทษสูงสุดส าหรับอาชญากรรมดงั
กล่าวคือจ าคุกเกินกว่า 15 ปี จ  าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
   
                                                

185 วชัรินทร์  ปัจเจกวิญญสกุล.  (2545).  รายงานการวิจยัการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมของเดก็และ
ครอบครัวเพื่อตอบสนองการคุม้ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว.  น. 86. 

186 Article 3, Juvenile Law 2003, Japan. of the Juvenile Law prescribes that the Family Court shall 
have jurisdiction over the following juveniles: (1) juvenile offender; a juvenile from 14 to 19 years of age who 
has committed a criminal offense, (2) law-breaking juvenile; a juvenile under 14 who has in violation of penal 
provisions, (3) pre-offender; a juvenile under 20 who is likely to commit an offense or act in violation of penal 
provisions, in view of his or her character or circumstances, because of specific factors.  
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 3.1.2 อ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการด าเนินคดีกบัผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 
  การป้องกนัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง และ
เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในแต่ละประเทศท่ีเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) โดยมีการ
ก าหนดให้เด็กท่ีถูกล่าวหา ตั้ งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาจะต้องได้รับการ
สันนิษฐานว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดในทางกฎหมาย ตอ้งได้รับแจง้ข้อ
กล่าวหาโดยตรงทนัที และตอ้งไม่ถกูบงัคบัใหเ้บิกความหรือสารภาพผดิ ซ่ึงการรับรองสิทธิดงักล่าว
ถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีใชใ้นการปฏิบติัต่อเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผดิ ซ่ึงหา้มมิใหห้น่วยงานท่ี
ตอ้งด าเนินคดีกบัเด็กปฏิบติัการละเมิดต่อสิทธิดงักล่าว ทั้งน้ีองค์กรแรกในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาท่ีจะต้องเข้าเก่ียวข้องกับเด็กหรือเยาวชนคือ เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ ซ่ึงจะท าการค้นหาข้อเท็จจริง 
เก่ียวกบัการกระท าความผดิของเด็กนั้น อยา่งไรก็ดีการด าเนินการต่อเด็กและเยาวชนจะตอ้งกระท า
โดยละมุนละม่อม ดงันั้นในแต่ละประเทศจึงไดก้  าหนดกฎหมายให้อ  านาจแก่เจา้หน้าท่ีต  ารวจ เพื่อ
ด าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็นแก่เด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา ภายใตห้ลกัการคุม้ครองประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั อ  านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานสามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ีคือ 
  3.1.2.1 หลกัเกณฑใ์นการจบักุม 
  หลกัเกณฑ์ในการจับกุมประเด็นน้ีจะศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ 
ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม  
  (ก) เจา้หนา้ท่ีต  ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา จะท าการเป็นผูท่ี้สืบหาพยาน หลกัฐาน 
ซ่ึงปกติจะไดรั้บการฝึกใหจ้บักุมและสอบสวนคดีเด็กโดยเฉพาะ อนัเป็นการคน้หาความจริงแห่งคดี
ในเบ้ืองตน้ แลว้จึงด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด มีอ  านาจในการควบคุม กกัขงั
ผูก้ระท าความผดิ ไม่มีอ  านาจระงบัคดี นอกจากนั้นเม่ือจบักุมเด็กหรือเยาวชนแลว้เจา้หน้าท่ีต  ารวจ
ยงัมีบทบาทในการใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินการได ้5 ประการ187 คือ 
     1. สอบถามเด็กแลว้มอบตวัใหชุ้มชน 
     2. ส่งตวัเด็กใหแ้ก่กรมบริการเยาวชน (Department of Youth Services) ซ่ึง
มีอยูใ่นทุกมลรัฐและตามเมืองต่าง  ๆหรือส่งใหห้น่วยงานท่ีดูแลทางจิต หรือองคก์รทางสงัคมสงเคราะห์ 
     3. หากเด็กมีความประพฤติเสียหาย อาจน าตวัมายงัสถานีต ารวจและบนัทึก
เป็นหลกัฐาน ถา้เห็นว่าจ  าเป็นก็ใหน้ าตวัเด็กไปดูแลจนกระทัง่ปล่อยตวัไป โดยต ารวจจะเป็นผูก้  ากบั
ดูแล 
     4. หากกรณีร้ายแรงก็ตอ้งส่งตวัเด็กไปยงัศาลคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นการ
น าเด็กเขา้สู่ระบบของศาล และ 

                                                
187 วิชา  มหาคุณ.  (2539, กรกฎาคม-กนัยายน).  รายงานการเดินทางไปประชุมและศึกษาดา้นการะบวน

การยติุธรรมเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชน ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา.  วารสารดลุพาห, 43(3).  น. 150.  
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     5. กรณีส่งตัวไปศาลโดยให้มีการควบคุมไว้ท่ีสถานควบคุม (detention 
facilities) ซ่ึงทอ้งท่ีบางแห่งไม่มีสถานควบคุม จึงตอ้งควบคุมไวท่ี้เรือนจ า (county jail) หรือสถานี
ต ารวจ อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีเป็นวิธีสุดทา้ยท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
   (ข) ในประเทศแคนาดาอ านาจของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะก าหนดไวใ้นกฎหมายของรัฐบาล
กลางและกฎหมายภายใน ผูท่ี้มีอ  านาจในการออกกฎหมาย คือ อยัการสูงสุดหรือผูว้่าการรัฐ หน้าท่ี
หลกัของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจคือการคุ้มครองดูแลประชาชนในสังคมให้มีความสงบสุขปราศจาก
อาชญากรรม ดงันั้นเม่ือพบการกระท าความผดิเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจึงมีอ  านาจจบักุมผูก้ระท าความผิด
แต่จะต้องมีพยานหลักฐานหรือหมายจับ ซ่ึงการจับกุมตัวผู ้กระท าความผิดเ ป็นอ านาจ  
เฉพาะตวัของเจา้หน้าท่ีต  ารวจ และอ านาจดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองภายใต้ประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศแคนาดาและกฎหมายอ่ืนๆ ผูต้ ้องหาท่ีถูกจับกุมจะได้รับการคุ้มครองให้สันนิษฐาน 
ไวก่้อนว่า บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ไดว้่าเป็นผูก้ระท าความผดิและตอ้งไม่ถกูคุม
ขงัโดยพลการ 
  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจสามารถด าเนินการได ้2 ลกัษณะ คือ การด าเนินการ
อย่างเป็นทางการ คือ สอบสวนแลว้ท าความเห็นส่งให้พนักงานอยัการด าเนินการต่อไป กับ
ด าเนินการโดยใชม้าตรการทางเลือกอ่ืนแทนการด าเนินคดีอยา่งเป็นทางการซ่ึงเป็นการใชดุ้ลยพินิจ
ตามกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัให้อ  านาจไว ้นอกจากอ านาจหน้าท่ีดงักล่าวแลว้การกระท าการใดๆของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ เช่น การจบัหรือการควบคุมตวัผูต้อ้งหาท่ีกระท าความผดิจะตอ้งค านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของผูท่ี้ถกูควบคุมหรือถกูกล่าวหานั้นดว้ย ปัจจยัในการจบักุมจะตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้หาในทาง
กฎหมายอาญาและเจตนาในการกระท าความผิด ส่วนใหญ่ในคดีท่ีมีผูก้ระท าความผิดเป็นเยาวชน
การจบัจะตอ้งเป็นกรณีกระท าความผดิอาญาร้ายแรง  
  ภายหลงัจากการจบักุม เจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะตอ้งแจง้สิทธิให้แก่ผูต้อ้งหาทราบว่าเขามี
สิทธิท่ีจะไดรั้บค าปรึกษาจากทนายความ สิทธิท่ีจะไดพ้บผูป้กครองหรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชน
ไวว้างใจ สิทธิท่ีจะไดรั้บค าปรึกษาทางดา้นกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ  และค าพูดของเขาจะถือ
เป็นพยานหลักฐานในศาล ในคดี เด็ กและเยาวชนการแจ้งสิทธิดังกล่าวถือได้ว่ าเป็นหลักการ 
ส าคญัของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดาเป็นอย่างมาก โดย
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) มาตรา 25 (2) “เยาวชนทุกคนท่ีถูกจบักุม 
หรือควบคุมตวั ในขณะท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวนั้นจะตอ้งได้รับแจง้ข้อหาโดยไม่ชกัช้าจาก
เจา้หน้าท่ีผูจ้บักุมหรือเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ถึงสิทธิในการมีทนายความ
และใหไ้ดรั้บโอกาสในการจดัหาทนายความ”188  

                                                
188 Youth Criminal Justice Act (YCJA) RIGHT TO COUNSEL section 25 (2) “ Every young person 

who is arrested or detained shall, on being arrested or detained, be advised without delay by the arresting officer 
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  เมื่อมีการจบักุมผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนในกรณีร้ายแรงจะตอ้งน าส่งไปยงัศาล
ภายใน 24 ชัว่โมง เม่ือต ารวจเช่ือว่าผูต้อ้งหาจะไปยุง่เก่ียวกบัพยานหลกัฐานและเป็นภยัต่อสังคม ถา้
ต ารวจใชดุ้ลยพินิจอนุญาตใหป้ระกนัตวัแต่จะตอ้งท าเป็นหนังสือเสนอต่อศาล การใชดุ้ลยพินิจใน
การใหป้ระกนัตวัของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจโดยมีประกนัหรือเง่ือนไข ผูต้อ้งหาอาจจะถูกเรียกมา 2 คร้ัง 
คร้ังแรกคือในกรณีใหม้าปรากฏตวัท่ีศาล และคร้ังท่ีสองในกรณีเรียกมาถ่ายรูปและพิมพล์ายพิมพ์
น้ิวมือ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเง่ือนไขอยา่งหน่ึงในขอ้ตกลงระหว่างรัฐกบัผูต้อ้งหา ดงันั้นเม่ือเรียกแลว้ไม่
มาผูต้อ้งหาอาจจะถกูฟ้องยงัศาลได้189  
 (ค) ส านกังานต ารวจในประเทศองักฤษและเวลส์ตามภูมิภาคต่างๆ รวม 13 แห่ง ไดม้ี
การจัดตั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและองค์กรอาชญากรรมเก่ียวกับอาชญากรรมร้ายแรงข้ึน 
โดยเฉพาะ “Serious And Organised Crime Agency:SOCA” ซ่ึงท าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากน้ียงัมีหน่วยพฒันางานต ารวจแห่งชาติซ่ึงท า
หน้าท่ีส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยี โดยคัดเลือกบุคลากรและท าการฝึกอบรมให้เป็น
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ภายหลงัจากเจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดท้ าการจบักุมผูก้ระท าความผิดท่ีมีอายุต  ่ากว่า 17 ปี
บริบูรณ์ และควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดไปยงัสถานีต ารวจ เพื่อด าเนินคดีโดยตรวจสอบพยาน 
หลกัฐานว่าเป็นผูก้ระท าความผดิท่ีมีโทษทางอาญาตามกฎหมาย The police and Criminal Evidence 
Act (PACE) 1984 หรือไม่ นอกจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นผูต้อ้งหาท่ีแท้จริงหรือไม่แลว้
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจยงัจ  าตอ้งแจง้ไปยงัผูป้กครอง พ่อแม ่หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัเป็น
การใหค้วามคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ เมื่อพยานหลกัฐานบ่งช้ีไปไดว้่าเด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผดิไม่ร้ายแรง เจา้หนา้ท่ีต  ารวจอาจใชว้ิธีการตกัเตือนแลว้ปล่อยตวัผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเยาวชนไป ซ่ึงการตกัเตือนดงักล่าวจะท าเป็นบนัทึกลายลกัษณ์อกัษรและมีอายุ 2 ปี
นบัแต่วนัท่ีไดม้ีการตกัเตือน นอกจากนั้นจะตอ้งอยูภ่ายในเง่ือนไขเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก 
ไม่เป็นท่ีสนใจของประชาชน และผูก้ระท าความผดิยอมรับสารภาพว่าเป็นผูก้ระท าความผดิจริง  
  ส่วนในกรณีจบักุมเด็กหรือเยาวชนตามขอ้หาท่ีไดก้ระท าความผิดตามหมายจบั จะตอ้ง
รีบน าตวัไปส่งยงัศาลเยาวชนและครอบครัวโดยมิชกัชา้ แต่ถา้เจา้หน้าท่ีต  ารวจจะให้ประกนัตวัเด็ก
หรือเยาวชนนั้นสามารถจะกระท าได ้เวน้แต่คดีนั้นจะเป็นคดีท่ีเป็นความผิดร้ายแรง ถา้ผูต้อ้งหาอยู่
ในการควบคุมของเจา้พนกังานต ารวจจะตอ้งส่งไปยงัศาลภายใน 72 ชัว่โมง ในระหว่างการพิจารณา
ถา้ศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องส่งตัวเยาวชนไปควบคุมไวย้งัสถานควบคุมเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะ ซ่ึงในทางปฏิบติัเจา้หน้าท่ีต  ารวจจะเป็นผูฟ้้องร้องคดีต่อศาล และมกัจะแถลงเปิดคดี

                                                                                                                                       

or the officer in charge, as the case may be, of the right to retain and instruct counsel, and be given an 
opportunity to obtain counsel.” 

189 Pain,T.K.  (2011).  The Canadian Criminal Justice System | Criminal Defence Articles.  p. 1. 
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ประกอบค าฟ้อง ผูก้ระท าความผดิอาจแต่งตั้งทนายช่วยแกต่้างได ้หรือเจา้หน้าท่ีต  ารวจอาจแต่งตั้ง
ทนายความช่วยแกต่้างใหแ้ก่เยาวชนก็ยอ่มท าได ้กรณีท่ีเห็นสมควรใหพ้นกังานคุมประพฤติมีหนา้ท่ี
เสนอรายงานขอ้เท็จจริงท่ีสืบเสาะเก่ียวกบัตวัเยาวชนท่ีเป็นจ าเลย รวมทั้งรายงานส่ิงแวดลอ้มและ
สาเหตุแห่งการกระท าความผดิของเยาวชนต่อศาลดว้ย190 
   (ง) ในประเทศญ่ีปุ่นภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาจนถึงปัจจุบนัเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิในแต่ละปีมีทั้งปริมาณเพ่ิมข้ึนและลดลง รัฐโดยเจา้หน้าท่ีต  ารวจจึงตอ้งเผชิญหน้า
กบัปัญหาดงักล่าวและได้เขา้ท าการแก้ไขในหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่ก ับสภาวะในช่วงเวลานั้น อนั
ส่งผลให้เกิดการพฒันาสภาพสังคมให้อยู่อย่างสงบสุขท่ีสุด การควบคุมบุคคลในสังคมอย่างเป็น
รูปธรรมจึงจ าเป็นตอ้งมีการบญัญติักฎหมายเพื่อให้มีผลบงัคบัใช้กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน
อนัเป็นแกนหลกัของระบบกฎหมายเด็กและเยาวชน มีวตัถุประสงค์ให้เยาวชนท่ีกระท าผิดเขา้สู่
มาตรการในการปกป้องและท าการแก้ไขบุคลิกภาพ รวมถึงการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม 
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจจึงมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และยงัเป็นหน่วยงานท่ีเยาวชนผูก้ระท า
ความผิดตอ้งเขา้มาติดต่อสัมพนัธ์ดว้ยเป็นหน่วยงานแรกและยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการคลาย
ความกังวลของประชาชนทั่วไป ท าให้มั่นใจว่าสังคมจะเป็นท่ีท่ีคนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมัน่คงปลอดภัย  
จึงตอ้งใชค้วามพยายามอย่างเต็มก าลงัไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวนัหรือกลางคืน เพื่อแกไ้ขปัญหาการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชนในปัจจุบนัท่ีมีจ  านวนเพ่ิมข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึน ซ่ึงเป็นการ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ อนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน 
อนัมีความส าคญัไม่เฉพาะแต่ตวัเด็กและเยาวชนเองแต่ยงัรวมไปถึงครอบครัวและชุมชนของเด็ก
และเยาวชนนั้นดว้ย 
  การใช้อ  านาจับกุมตัว หรือควบคุมตัว และคุมขังเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงเป็นการจ ากัด
เสรีภาพของผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงไดม้ีแนวปฏิบติัส าหรับการด าเนินงานของต ารวจท่ีมีต่อเด็กและ
เยาวชนท่ีก  าหนดไวคื้อ “เจา้หนา้ท่ีต  ารวจควรจะหลีกเล่ียงการจบักุม การควบคุมตวั และมาตรการ
บงัคบัอ่ืนๆ ส าหรับผูก้ระท าผดิอาญาท่ีเป็นเยาวชนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได”้ ดงันั้น การจบักุม 
การควบคุมตวั และการคุมขงัส าหรับเด็กและเยาวชนควรจะท าการหลีกเล่ียง เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ี
ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้เช่น ถา้ไม่ท าการควบคุมตวั ผูก้ระท าความผิดจะเขา้ไปท าลายหลกัฐานเพื่อให้
ตนพน้ผดิ เป็นตน้  
  ส่วนเหตุแห่งการออกหมายจบัและวิธีการจบักุมเด็กหรือเยาวชนของประเทศญ่ีปุ่นจะ
เป็นเช่นเดียวกนักบักรณีของผูใ้หญ่ คือ การจบักุมจะตอ้งมีเหตุแห่งการกระท าความผดิท่ีเพียงพอ จึง
จะท าการจบักุมได ้กล่าวคือ เหตุแห่งการจบักุมตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดว่า “เมื่อ
มีเหตุอนัควรท่ีจะสงสยัว่าผูต้อ้งหาไดก้ระท าความผิดอาญา ต ารวจอาจจะจบักุมบุคคลดงักล่าวเมื่อมี

                                                
190 บุญเพราะ  แสงเทียน.  (2546).  กฎหมายเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัว.  น. 67. 
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การออกหมายจบัโดยศาล”  นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาไปถึงความสามารถในการควบคุมดูแลของผูป้กครอง 
ต่อผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ย ซ่ึงจะตอ้งน าขอ้เท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาใชใ้นการ
ออกหมายจบั  นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการแกไ้ขปรับปรุงบุคลิกภาพ รวมถึงปรับสภาพแวดลอ้มอนัมี
ความจ าเป็น ซ่ึงพิจารณาจากธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกิดจากมาตรการเชิงบงัคบั อาทิ การจบักุม
อาจจะมีผลต่อจิตใจและร่างกายของเยาวชน 
  ส่วนเร่ืองการจบักุมกรณีฉุกเฉินโดยไม่มีหมาย และตอ้งเป็นการจบักุมผูก้ระท าความผิด
ซ่ึงหนา้ โดยจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้การด าเนินการกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชน
หรือผูใ้หญ่ไม่มีความแตกต่างกนั นอกจากเหตุแห่งการจบักุมท่ีไดม้ีการก าหนดไวต้ามกฎหมายแลว้ 
ในการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนยงัตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นในการจบักุมดว้ย เมื่อพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีได้วางหลกัไว ้ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่าผูก้ระท า
ความผดิอาจจะหลบหนีหรือเป็นผูก้ระท าความผิดร้ายแรงหรือซ่อนเร้นพยานหลกัฐานว่า และเมื่อ
พิจารณาถึงอาย ุภูมิหลงั รวมถึงน ้ าหนักแห่งคดี สภาวะของผูต้อ้งหาและขอ้เท็จจริงแวดลอ้มอ่ืนๆ
แลว้ใหส้นันิฐานไวก่้อนว่า เด็กและเยาวชนยงัไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ และ
มกัจะไม่มีความสามารถเพียงพอในทางสงัคมหรือทางเศรษฐกิจ จึงอาจจะสนันิษฐานไดว้่ามีโอกาส
นอ้ยและเป็นไปไดย้ากท่ีเยาวชนจะท าลายหรือเปล่ียนแปลงพยานหลกัฐานไดเ้ช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ 
  (จ) ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์อ  านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานบังคับใชก้ฎหมายหรือ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ เมื่อมผีูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กอยูใ่นความควบคุม ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี191 

                                                
191 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 21.Procedure for Taking the Child into Custody. - 

From the moment a child is taken into custody, the law enforcement officer shall: 
 (a)  Explain to the child in simple language and in a dialect that he/she can understand why he/she 

is being placed under custody and the offense that he/she allegedly committed; 
 (b)  Inform the child of the reason for such custody and advise the child of his/her constitutional 

rights in a language or dialect understood by him/her; 
 (c)  Properly identify himself/herself and present proper identification to the child; 
 (d)  Refrain from using vulgar or profane words and from sexually harassing or abusing, or making 

sexual advances on the child in conflict with the law; 
 (e)  Avoid displaying or using any firearm, weapon, handcuffs or other instruments of force or 

restraint, unless absolutely necessary and only after all other methods of control have been exhausted and have 
failed; 

 (f)  Refrain from subjecting the child in conflict with the law to greater restraint than is necessary 
for his/her apprehension; 

 (g)  Avoid violence or unnecessary force; 
 (h)  Determine the age of the child pursuant to Section 7 of this Act; 
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แนะน าตวัเองอยา่งเหมาะสมและแสดงเอกสารแสดงตนแก่เด็กนั้น และแจง้ถึงเหตุแห่งการควบคุม
ตวัต่อผูท่ี้ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิ นอกจากนั้นตอ้งแจง้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแก่เด็กดว้ยภาษาท่ี
เด็กนั้นเขา้ใจไดง่้าย หา้มใชถ้อ้ยค าหยาบคายหรือดูหม่ินหรือกระท าการคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ 
หรือพดูจาแทะโลมเด็กนั้นอนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย หลีกเล่ียงการแสดงให้เห็นหรือใชปื้น อาวุธ 
กุญแจมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ อนัเป็นการใช้ก  าลงัจับกุม เวน้แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และได้ใช้
วิธีการควบคุมอ่ืนๆทั้งหลายแลว้แต่ไม่บรรลุผล ห้ามมิให้ใช้มาตรการควบคุมตัวเด็กท่ีท าผิด
กฎหมายเกินไปกว่าท่ีจ  าเป็นเพื่อการจบักุมตวัเด็ก และหลีกเล่ียงความรุนแรงหรือการใชก้  าลงัโดย
ไม่จ  าเป็น และพิจารณาอายขุองเด็กตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญติัน้ีโดยทนัที แต่ไม่เกินกว่าแปด
ชัว่โมงภายหลงัจากจบักุมเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ใหส่้งต่อการควบคุมตวัใหแ้ก่ส านกังาน
สวสัดิการและพฒันาการสังคมหรือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองอ่ืนๆ และท าการแจง้
การจบักุมเด็กให้องค์กรดงักล่าวทราบ ต่อจากนั้นเจา้หน้าท่ีสวสัดิการและพฒันาการสังคมจะให้
ค  าอธิบายแก่เด็ก และบิดา มารดา ผูป้กครองของเด็ก ใหท้ราบถึงผลท่ีจะตามมาจากการกระท าของ
เด็กนั้น โดยมุ่งให้ค  าปรึกษาและแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟูให้แก่ผูก้ระท าความผิด ชะลอการน าคดีเขา้สู่
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา หากเป็นการเหมาะสมใหน้ าเด็กไปพบเจา้หน้าท่ีทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมโดยทนัที เพื่อท าการตรวจร่างกายและจิตใจอย่างละเอียด ผลการตรวจให้
เก็บไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืนโดยศาลครอบครัว เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งท าการ
รักษา ให้ด  าเนินการในทันทีเพื่อท าการรักษาโดยให้แน่ใจว่าหากการควบคุมตัวเด็กท่ีกระท า
ความผดินั้น จะขดัต่อกฎหมายแต่เมื่อมีความจ าเป็นใหใ้ชว้ิธีการควบคุมแยกต่างหากจากผูก้ระท าผดิ
เพศตรงขา้มและผูก้ระท าผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

                                                                                                                                       

 (i)  Immediately but not later than eight (8) hours after apprehension, turn over custody of the 
child to the Social Welfare and Development Office or other accredited NGOs, and notify the child's 
apprehension. The social welfare and development officer shall explain to the child and the child's 
parents/guardians the consequences of the child's act with a view towards counseling and rehabilitation, 
diversion from the criminal justice system, and reparation, if appropriate; 

 (j)  Take the child immediately to the proper medical and health officer for a thorough physical 
and mental examination. The examination results shall be kept confidential unless otherwise ordered by the 
Family Court. Whenever the medical treatment is required, steps shall be immediately undertaken to provide 
the same; 

 (k)  Ensure that should detention of the child in conflict with the law be necessary, the child shall 
be secured in quarters separate from that of the opposite sex and adult offenders; 
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  (ฉ) ในประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ  านาจในการจับ ควบคุมตัวและกักขัง
ผูก้ระท าความผดิ อนัถือไดว้่าเป็นมาตรการเชิงป้องปรามไม่ใหเ้กิดการกระท าผดิข้ึนในสงัคม ในคดี
เด็กและเยาวชนเมื่อผูก้ระท าความผดิมีอายตุั้งแต่ 14 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อจะจบั ควบคุมตวั
หรือกกัขงั จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 80, 81, 82, 86, 88 และ 120 และจะตอ้งเป็นการกระท าความผิด
ร้ายแรงโดยเจตนา หรือกระท าความผิดท่ีร้ายแรงอย่างยิ่ง หรือร้ายแรงเป็นพิเศษ  เมื่อมีการจับ 
ควบคุมตวัและกกัขงัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชน โดยหน่วยงานท่ีมีอ  านาจออกค าสั่งให้จบักุม 
ควบคุมตวั หรือกกัขงัเยาวชนนั้นไวช้ัว่คราว ตอ้งแจง้ให้ครอบครัวหรือตวัแทนตามกฎหมายของ
เยาวชนนั้นทราบถึงการด าเนินการดงักล่าวโดยทนัที192  
  การจบักุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเพ่ือน าตวัไปกกัขงัเป็นการชัว่คราว ผูท่ี้มีอ  านาจในการ
ออกหมายจบัคือ  
     1. ประธานและรองประธานของส านกังานอยัการ อยัการ และอยัการทหาร
ทุกระดบั   
     2. ประธาน รองประธานศาลและศาลทหารทุกระดบั 
     3. ผูพ้ิพากษาท่ีด ารงต าแหน่งประธานหรือรองประธานศาลอุทธรณ์ในศาล
ฎีกา องคค์ณะผูพ้ิจารณา  
     4. หัวหน้า หรือ รองหัวหน้า หน่วยงานสอบสวนทุกระดับ ในกรณีน้ีหมายจับ 
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอยัการในระดบัเดียวกนัก่อนด าเนินการจบักุมตามหมาย 
  หมายจบัตอ้งปรากฏวนัท่ี ช่ือเต็ม และต าแหน่งของผูอ้อกหมายอยา่งชดัเจน ช่ือเต็ม ท่ีอยู่
ของผูท่ี้ตอ้งหมายจบั และเหตุแห่งการจบักุม หมายจบัตอ้งลงนามโดยผูอ้อกหมายและประทบัตรา  
เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติตามหมายจับต้องอ่านและอธิบายข้อความในหมายรวมตลอดไปถึงสิทธิและ

                                                
192 Criminal Procedure Code Article 303 Arrest, custody and temporary detention 
 1. Persons aged between full 14 years and under 16 years may be arrested, held in custody or 

temporary detention if there are sufficient grounds prescribed in Articles 80, 81, 82, 86, 88 and 120 of this 
Code, but only in cases where they commit very serious offenses intentionally or commit especially serious 
offenses. 

 2. Persons aged between full 16 years and under 18 years may be arrested, held in custody or 
temporary detention, if there are sufficient grounds prescribed in Articles 80, 81, 82, 86, 88 and 120 of this 
Code, but only in cases where they commit serious offenses intentionally or commit very serious or especially 
serious offenses. 

 3. The bodies ordering the arrest, custody or temporary detention of minors must  notify their 
families or lawful representatives thereof immediately after the arrest, custody or temporary detention is 
effected. 
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หนา้ท่ีของผูต้อ้งหาตามหมายจบัและท ารายงานการจบักุม เมื่อบุคคลท่ีท าการจบักุมมาถึงท่ีอยู่ของ
ผูต้อ้งหาตามหมายจบั  ตวัแทนของฝ่ายบริหารคอมมนู วอร์ด หรือเมือง และเพื่อนบา้นของผูต้อ้งหา
ตามหมายจบัตอ้งอยู่ร่วมเป็นพยาน  หรือเมื่อบุคคลท่ีท าการจบักุมถึงท่ีท างานของผูต้ ้องหาตาม
หมายจบั ตวัแทนของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีบุคคลดงักล่าวท างานอยู่ตอ้งอยู่ร่วมเป็นพยาน ผูท่ี้ท า
การจบักุม ตวัแทนของฝ่ายบริหารของคอมมนู วอร์ด หรือเมืองของท่ีท่ีมีการจบักุมตอ้งอยู่ร่วมเป็น
พยาน หา้มมิใหจ้บักุมบุคคลใดในเวลากลางคืนเวน้แต่เป็นกรณีจบักุมเร่งด่วน193  
  การจบักุมผูต้อ้งหาในกรณีเร่งด่วนจะท าไดจ้ะตอ้งมีหลกัฐานปรากฏให้เช่ือไดว้่าบุคคล
ดงักล่าวก าลงัตระเตรียมท่ีจะกระท าผดิร้ายแรงมากหรือความผิดร้ายแรงอย่างยิ่ง เมื่อผูเ้สียหายหรือ
บุคคลท่ีปรากฏอยูใ่นท่ีเกิดเหตุท่ีมีการกระท าผดิเกิดข้ึนเห็นดว้ยตาตวัเองและยนืยนัว่าบุคคลดงักล่าว
เป็นบุคคลท่ีกระท าความผดิจริงๆ และเป็นการจ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัในทนัทีมิให้บุคคลดงักล่าว
หลบหนี หรือเมื่อพบพยานหลกัฐานในการกระท าผดิท่ีร่างกายหรือท่ีท่ีอยูข่องบุคคลตอ้งสงสยัว่าได้

                                                
193 Criminal Procedure Code Article 80 Arresting the accused or defendants for temporary detention 
 1. The following persons shall have the right to order the arrest of the accused or defendants for 

temporary detention: 
  a/ Chairmen and vice- chairmen of people’s procuracies and military procuracies at all levels; 
  b/ Presidents, vice-presidents of people’s courts and military courts at all levels; 
  c/ Judges holding the post of president or vice-president of the Court of Appeal of the Supreme 

People’s Court; trial panels; 
  d/ Heads, deputy heads of investigating bodies at all levels. In this case, arrest warrants must be 

approved by the procuracies of the same level before they are executed. 
 2. An arrest warrant must be clearly inscribed with the date, full name and post of the warrant 

issuers, the full name, address of the arrestee and the reason for the arrest.Arrest warrants must be signed by the 
issuers and stamped. 

  The executors of arrest warrants must read the warrants, explain the warrants, rights and 
obligations of the arrestees, and make minutes of the arrests. 

  When arresting persons at their residences, representatives of the commune, ward or township 
administrations and the neighbors of the arrestees must be present as witnesses. When arresting persons at their 
working places, representatives of the agencies or organizations where such persons work must be present as 
witnesses. 

  When arresting persons at other places, representatives of the commune, ward or township 
administrations of the places where the arrests are made must be present as witnesses. 

 3. It is forbidden to arrest persons at night, except for cases of urgent arrest, arrest of  offenders 
red-handed or arrest of wanted persons as prescribed in Article 81 and Article 82 of this Code. 
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กระท าความผดิ และเป็นการจ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัในทนัทีมิใหบุ้คคลดงักล่าวหลบหนีหรือท าลาย
พยานหลกัฐาน โดยบุคคลท่ีจะสัง่ใหท้ าการจบักุมไดคื้อ  
     1. หวัหนา้ รองหวัหนา้ของหน่วยงานสอบสวนทุกระดบั 
     2. ผูบ้งัคบัการของหน่วยทหารท่ีเป็นเอกเทศของกรมทหารหรือระดบัเดียว 
กนั ผูบ้งัคบัการของด่านชายแดนในเกาะ หรือพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
     3. ผูบ้งัคบัการอากาศยาน เรือเดินทะเล ซ่ึงออกจากท่าอากาศยานหรือท่าเรือ 
และใหจ้บัไดต้ามรายละเอียดของหมายจบักรณีเร่งด่วนและตอ้งปฏิบติัตามหมายจบัท่ีไดก้ล่าวไว้
แลว้ในขา้งตน้ การจบักุมกรณีเร่งด่วนตอ้งมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีไปยงัพนักงาน
อยัการในระดบัเดียวกนัผูอ้อกหมายจบั พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบักุมกรณีเร่งด่วนเพื่อ
การพิจารณาและอนุมติั พนกังานอยัการตอ้งก ากบัดูแลอย่างใกลชิ้ดในเร่ืองเหตุในการจบักุมกรณี
เร่งด่วนตามท่ีก  าหนดในมาตราน้ี ในกรณีจ าเป็นพนกังานอยัการตอ้งพบและสอบถามผูท่ี้ถูกจบักุม
ดว้ยตนเองก่อนพิจารณาและตดัสินใจในการอนุมติัหรือไม่อนุมติัการจบักุม  หลงัจากไดรั้บค าร้อง
ขออนุมติัหมายจบัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบักุมกรณีเร่งด่วนภายใน  12 ชัว่โมงพนักงาน
อยัการตอ้งมีค  าวินิจฉยัว่าจะอนุมติัหรือไม่อนุมติัการจบักุมดงักล่าว หากอยัการมีความเห็นไม่อนุมติั
การจบักุม ผูอ้อกหมายจบัตอ้งปล่อยตวัผูถ้กูจบักุมโดยทนัที194 
                                                

194 Criminal Procedure Code Article 81 Arresting persons in urgent cases 
 1. In the following cases, urgent arrests can be made: 
  a/ When there exist grounds to believe that such persons are preparing to commit very serious or 

exceptionally serious offenses; 
  b/ When victims or persons present at the scenes where the offenses occurred saw with their 

own eyes and confirmed that such persons are the very ones who committed the offenses and it is deemed 
necessary to immediately prevent such persons from escaping; 

  c/ When traces of offenses are found on the bodies or at the residences of the persons suspected 
of having committed the offenses and it is deemed necessary to immediately prevent such persons from 
escaping or destroying evidences. 

 2. The following persons shall have the right to order the arrest of persons in urgent cases: 
  a/ Heads, deputy heads of investigating bodies at all levels; 
  b/ Commanders of independent military units of the regiment or equivalent level; commanders 

of border posts in islands or border areas; 
  c/ Commanders of aircraft, sea-going ships which have left airports or seaports. 
 3. The contents of arrest warrants in urgent cases and the execution thereof must comply with the 

provisions of Clause 2, Article 80 of this Code. 
 4. In all cases, the urgent arrests must be immediately notified in writing to the procuracies of the 

same level, enclosed with documents related to the urgent arrests,for consideration and approval. 
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  การจบักุมผูก้ระท าความผิดซ่ึงหน้าเป็นกรณีบุคคลท่ีถูกตรวจพบหรือถูกติดตามขณะ
กระท าผดิหรือโดยทนัทีหลงัจากไดก้ระท าผดิรวมถึงบุคคลท่ีเป็นท่ีตอ้งการตวั บุคคลใดพบผูก้ระท า
ความผดิในกรณีดงักล่าวมีสิทธิจบักุมและน าตวัไปพบเจา้หน้าท่ีต  ารวจ อยัการ หรือคณะกรรมการ
ประชาชน ท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด โดยหน่วยงานดงักล่าวจะจดัท ารายงานการจบักุมในกรณีดงักล่าวและน า
ตวัผูถ้กูจบักุมไปยงัหน่วยงานสอบสวนท่ีมีอ  านาจโดยทนัที เมื่อท าการจบักุมแลว้สามารถปลดอาวุธ
และหรือเคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตรายจากผูถ้กูจบักุมได้195 
  การด าเนินการภายหลงัการจบักุมบุคคลหรือไดรั้บตวัผูถ้กูจบักุมซ่ึงจะแบ่งออกมาเป็น 2 
กรณีกล่าวคือ 
     1. ในคดีท่ีผูถู้กจบักุมเป็นกรณีเร่งด่วนหรือเป็นผูก้ระท าความผิดซ่ึงหน้า
หรือภายหลงัจากท่ีไดรั้บตวับุคคลผูถู้กจบัดงักล่าวไวแ้ลว้ หน่วยงานซ่ึงท าหน้าท่ีในการสอบสวน
ตอ้งบนัทึกค าให้การของบุคคลดงักล่าวและภายใน  24 ชั่วโมงต้องมีค  าวินิจฉัยว่าจะควบคุมตัว
ผูต้อ้งหาท่ีถกูจบัหรือปล่อยบุคคลดงักล่าวไป 
     2. ในคดีท่ีผูถ้กูจบักุมเป็นบุคคลท่ีตอ้งการตวั หลงัจากบนัทึกค าให้การของ
บุคคลดงักล่าวแลว้ หน่วยงานซ่ึงท าหนา้ท่ีสอบสวนท่ีรับตวับุคคลดงักล่าวไวต้อ้งแจง้ขอ้เท็จจริงให้
หน่วยงานท่ีออกค าสัง่ใหติ้ดตามตวับุคคลนั้นใหท้ราบโดยทนัทีเพ่ือให้มารับตวัผูถู้กจบักุมดงักล่าว
ไป หลงัจากรับตวัผูถ้กูจบักุมหน่วยงานท่ีออกค าสัง่ให้ติดตามตวัตอ้งออกค าสั่งให้หยุดการติดตาม
ตวัโดยทนัที ในกรณีท่ีหน่วยงานท าหนา้ท่ีสอบสวนซ่ึงไดรั้บตวัผูถู้กจบักุมเห็นว่าหน่วยงานท่ีออก
ค าสัง่ใหติ้ดตามตวัไม่สามารถจะมารับตวับุคคลผูถ้กูจบัดงักล่าวไดท้นัทีภายหลงัจากท่ีไดท้  าบนัทึก
ค าให้การแลว้ ให้ออกค าสั่งควบคุมตวัไวโ้ดยทันทีและขณะเดียวกนัตอ้งแจง้ค  าสั่งดงักล่าวไปยงั

                                                                                                                                       

  The procuracies must closely supervise the grounds for urgent arrest prescribed in this Article. 
In case of necessity, the procuracies must meet and question the arrestees in person before considering and 
deciding to approve or not to approve the arrests. 

  Within 12 hours after receiving the requests for approval of, and documents related to,the urgent 
arrests, the procuracies must issue decisions to approve or not to approve such arrests. If the procuracies decide 
not to approve the arrests, the issuers of arrest warrants must immediately release the arrestees. 

195 Criminal Procedure Code Article 82 Arresting offenders red-handed or wanted offenders 
 1. For persons who are detected or chased while committing offenses or immediately after having 

committed offenses as well as for wanted persons, any persons shall have the right to arrest and take them to the 
police agencies, procuracies or People’s Committees at the nearest places. These agencies must make minutes 
thereof and immediately take the arrestees to the competent investigating bodies. 

 2. When arresting offenders red-handed or wanted persons, any persons shall have the right to 
deprive the arrestees of their weapons and/or dangerous tools. 
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หน่วยงานท่ีออกค าสัง่ท่ีใหติ้ดตามตวัทราบโดยทนัที หลงัจากไดรั้บการบอกกล่าวหน่วยงานท่ีออก
ค าสัง่ใหติ้ดตามตวัและมีอ  านาจในการจบักุมบุคคลและกกัขงัเป็นการชัว่คราวตอ้งออกหมายกกัขงั
ชัว่คราวและส่งหมายดงักล่าวหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัโดยพนักงานอยัการในระดับเดียวกนัไปยงั
หน่วยงานซ่ึงท าหนา้ท่ีสอบสวนใหรั้บตวัผูถ้กูจบักุมไวโ้ดยทนัที หลงัจากไดรั้บหมายกกัขงัชัว่คราว 
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีสอบสวนซ่ึงรับตวัผูถู้กจบักุมไวจ้ะตอ้งควบคุมตวับุคคลดงักล่าวไปยงัศูนย์
กกัขงัชัว่คราวท่ีใกลท่ี้สุด196 
  ส่วนในกรณีกกัขงัชัว่คราวซ่ึงกระท าต่อผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะตอ้งเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
     1. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีไดก้ระท าความผดิร้ายแรงเป็นอยา่งยิง่หรือความผิด
ร้ายแรงมาก หรือร้ายแรงไม่มากซ่ึงมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นโทษจ าคุกเกินกว่าสองปี
และมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผูต้ ้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวอาจจะหลบหนีหรือขัดขวางกระบวนการสอบสวน  
ฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดี หรืออาจจะยงัคงกระท าผดิต่อไปอีก 
     2. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีเป็นหญิงซ่ึงตั้งครรภ์หรือเล้ียงดูเด็กอายุต  ่ากว่า 36
เดือน เป็นคนแก่ หรืออ่อนแอ หรือไดรั้บความทุกขท์รมานจากโรคร้ายแรงและมีท่ีอยูแ่น่นอนจะไม่
ถกูกกัขงัแต่ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรการในเชิงป้องปรามอ่ืน เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ี 
        ก. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีหลบหนีแต่ถกูจบัไดต้ามหมายจบั 

                                                
196 Criminal Procedure Code Article 83 Actions to be taken promptly after arresting persons or 

receiving arrestees 
 1. Immediately after arresting persons in urgent cases or offenders red-handed or receiving such 

arrestees, the investigating bodies must take their statements and must,within 24 hours, issue decisions to keep 
the arrestee in custody or release them. 

 2. For arrestees being wanted persons, after taking their statements, the investigating bodies that 
have received them must immediately notify such to the bodies which have issued the pursuit decisions for 
coming to receive the arrestees. 

 After receiving the arrestees, the bodies which have issued the pursuit decisions must immediately 
issue decisions to cease the pursuit. In cases where the investigating bodies which have received the arrestees 
deem that the bodies which have issued the pursuit decisions cannot immediately come to receive the arrestees, 
they shall, after taking their statements, immediately issue custody decisions and at the same time immediately 
notify such to the agencies which have issued the pursuit decisions. 

 After receiving the notices, the agencies which have issued the pursuit decisions and have 
jurisdiction to arrest persons for temporary detention must immediately issue temporary detention warrants and 
send them, after being approved by the procuracies of the same level, to the investigating bodies which have 
received the arrestees. After receiving the temporary detention warrants, the investigating bodies which have  
received the arrestees shall have to escort such persons to the nearest temporary detention centers. 
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      ข. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรการในเชิงป้องปรามอ่ืนแต่
ยงัคงกระท าผดิอีกหรือเจตนาขดัขวางการสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาพิพากษาคดีอย่าง
ร้ายแรง 
      ค. ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีกระท าผดิในการละเมิดความมัน่คงของชาติและ
มีเหตุเพียงพอใหเ้ช่ือไดว้่าหากไม่กกัขงัไวบุ้คคลดงักล่าวอาจจะเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ
ได ้
     3. บุคคลท่ีมีอ  านาจในการออกหมายจบัซ่ึงก  าหนดไวใ้นมาตรา  80 ของ
ประมวลกฎหมายน้ี ใหมี้สิทธิท่ีจะออกหมายกกัขงัชัว่คราว หมายกกัขงัชัว่คราวท่ีออกโดยหัวหน้า 
หรือรองหัวหน้า หน่วยงานสอบสวนทุกระดับต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการในระดับ 
เดียวกนัก่อนด าเนินการตามหมาย ภายในสามวนัหลงัจากไดรั้บหมายกกัขงัชัว่คราว ค าร้องขอให้
พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ ส านวนและเอกสารเก่ียวกบัการกกัขงัชัว่คราว พนกังานอยัการตอ้งมี
ค  าสัง่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกบัการกกัขงัชัว่คราวและตอ้งส่งคืนส านวนใหแ้ก่หน่วยงานซ่ึง
ท าหนา้ท่ีในการสอบสวนทนัทีหลงัจากพิจารณาและมีค าสัง่เห็นชอบแลว้ 
     4. หน่วยงานท่ีออกหมายกกัขงัชัว่คราวตอ้งตรวจสอบบตัรประจ าตวัของ 
ผูถ้กูกกัขงัและแจง้การกกัขงัดงักล่าวใหค้รอบครัวของบุคคลดงักล่าวและฝ่ายปกครองของคอมมูน 
วอร์ด หรือทาวน์ชิปทราบโดยเร็วว่าบุคคลดงักล่าวพกัอาศยัอยู่ท่ีใดหรือแจ้งให้หน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีบุคคลดงักล่าวท างานอยูท่ราบ197  
                                                

197 Criminal Procedure Code Article 88 Temporary detention 
 1. Temporary detention may apply to the accused or defendants in the following 

cases: 
  a/ The accused or defendants have committed especially serious offenses or very serious 

offenses. 
  b/ The accused or defendants have committed serious or less serious offenses punishable under 

the Penal Code by imprisonment for over two years and there are grounds to believe that they may escape or 
obstruct the investigation, prosecution or trial or may continue committing offenses. 

 2. The accused or defendants being women who are pregnant or nursing children aged under thirty 
six months, being old and feeble people, or suffering from serious diseases and having clear residences shall not 
be detained but be applied other deterrent measures, except for the following cases: 

  a/ The accused or defendants who escaped but then were arrested under pursuit warrants; 
  b/ The accused or defendants who were subject to other deterrent measures but then continue 

committing offenses or intentionally seriously obstruct the investigation,prosecution or adjudication; 
  c/ The accused or defendants who committed offenses of infringing upon national security and 

there are sufficient grounds to believe that if they are not detained, they shall be detrimental to national security. 
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  ระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวเพ่ือท าการสอบสวน198 
     1. ระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวของผูต้อ้งหาเพ่ือการสอบสวนตอ้งไม่เกิน
สองเดือนส าหรับความผิดท่ีร้ายแรงน้อย ไม่เกินสามเดือนส าหรับความผิดร้ายแรง ไม่เกินส่ีเดือน
ส าหรับความผดิร้ายแรงมากและความผดิร้ายแรงเป็นอยา่งยิง่ 
     2. หากคดีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงท่ีซบัซอ้นมากและเห็นว่าการสอบสวน
ควรจะใชเ้วลานานยิง่ข้ึนและไม่มีเหตุในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกมาตรการในการกกัขงัชัว่คราว 
อย่างน้อยสิบวนัก่อนท่ีระยะเวลาในการกักขังชั่วคราวจะครบก าหนดให้หน่วยงานท าหน้าท่ี
สอบสวนส่งค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัอยัการเพ่ือขอขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราว
ดงักล่าว 
  การขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวก าหนดไวด้งัน้ี 
      ก. ส าหรับความผิดร้ายแรงน้อย ระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวอาจจะ
ขยายไดห้น่ึงคร้ังเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงเดือน 
      ข. ส าหรับความผดิร้ายแรงระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวอาจจะขยาย
ไดส้องคร้ังเป็นเวลาไม่เกินสองเดือนในคร้ังแรกและไม่เกินหน่ึงเดือนในคร้ังท่ีสอง 
      ค. ส าหรับความผิดร้ายแรงมากระยะเวลาในการกกัขงัชั่วคราวอาจจะ
ขยายไดส้องคร้ังเป็นเวลาไม่เกินสามเดือนในคร้ังแรกและไม่เกินสองเดือนในคร้ังท่ีสอง 
      ง. ส าหรับความผิดร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราว
อาจจะขยายไดส้ามคร้ัง เป็นเวลาไม่เกินส่ีเดือนในแต่ละคร้ัง 
     3. อ านาจของอยัการในการขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวไดก้  าหนด
ไวด้งัน้ี 

                                                                                                                                       

 3. The persons with competence to issue arrest warrants, who are defined in Article 80 of this 
Code, shall have the right to issue temporary detention warrants. Temporary detention warrants issued by the 
persons defined at Point d, Clause 1, Article 80 of  this Code must be approved by the procuracies of the same 
level before being executed. Within three days after receiving the temporary detention warrants, requests for 
consideration and approval, files and documents related to the temporary detention, the procuracies must issue 
decisions to approve or disapprove the temporary detention. The procuracies must return the files to the 
investigating bodies immediately after finishing the consideration and approval. 

 4. The bodies which have issued the temporary detention warrants must examine the detainees’ 
identity cards and immediately notify such to their families and the administrations of the communes, wards or 
townships where such persons reside or agencies or organizations where they work. 

198 Criminal Procedure Code Article 120 Time limits of temporary detention for investigation 
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      ก. อยัการระดบัแขวงหรืออยัการทหารระดบัภาคมีสิทธิขยายระยะเวลา
ในการกกัขงัชัว่คราวส าหรับความผดิร้ายแรงไม่มาก สามารถขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราว
ในคร้ังแรกส าหรับความผดิร้ายแรงและความผดิร้ายแรงมากเม่ือไดรั้บคดีมาเพ่ือท าการสอบสวนท่ี
ระดบัจงัหวดัหรือเขตพ้ืนท่ีทหาร อยัการระดบัจงัหวดัหรืออยัการทหารระดบัเขตพ้ืนท่ีมีสิทธิขยาย
ระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวส าหรับความผดิร้ายแรงไม่มาก ขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราว
เป็นคร้ังแรกส าหรับความผดิร้ายแรง ความผดิร้ายแรงมากและความผดิร้ายแรงเป็นอยา่งยิง่ 
      ข. ในกรณีท่ีการขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวเป็นคร้ังแรกตามขอ้
ย่อย ก ของข้อน้ีส้ินสุดลงแต่การสอบสวนยงัไม่เสร็จส้ิน และไม่มีเหตุอ่ืนใดในการเปล่ียนแปลงหรือ 
ยกเลิกมาตรการในการกกัขงัชัว่คราว อยัการระดบัแขวงหรืออยัการทหารระดบัภาคอาจจะขยาย
ระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวเป็นคร้ังท่ีสองส าหรับความผิดร้ายแรง อยัการระดบัจงัหวดัหรือ
อยัการทหารระดบัเขตอาจจะขยายระยะเวลาในการกกัขงัชัว่คราวเป็นคร้ังท่ีสองส าหรับความผิด
ร้ายแรง ความผดิร้ายแรงมาก หรือความผดิร้ายแรงเป็นอยา่งยิง่ 
     4. เมื่อไดรั้บคดีมาเพื่อท าการสอบสวนในระดบัส่วนกลาง การขยายระยะ 
เวลาในการกกัขงัชัว่คราวจะอยูใ่นอ  านาจของส านกังานอยัการสูงสุดอยัการหรืออยัการทหารกลาง 
     5. ส าหรับความผิดร้ายแรงเป็นพิเศษในกรณีการขยายเวลากกัขงัชัว่คราว
เป็นคร้ังท่ีสองท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ยอ่ย ข ขอ้ 3 ของมาตราน้ีส้ินสุดลงและคดีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงท่ี
ซบัซอ้นอย่างมากขณะท่ีไม่มีเหตุในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกมาตรการในการกกัขงัชัว่คราว 
อยัการสูงสุดอาจจะขยายเวลาในการกกัขงัชัว่คราวคร้ังท่ีสาม ในกรณีจ าเป็นส าหรับความผิดท่ีเป็น
การละเมิดต่อความมัน่คงของชาติอยัการสูงสุดอาจจะขยายเวลาในการกกัขงัชัว่คราวออกไปอีกคร้ัง
เป็นเวลาไม่เกินส่ีเดือน 
     6. เมื่อบุคคลถูกกักขังเป็นการชั่วคราว หากเห็นว่าไม่จ  าเป็นต้องกักขัง
ชัว่คราวนั้นต่อไป หน่วยงานท าหนา้ท่ีสอบสวนตอ้งเสนอต่ออยัการโดยไม่ชกัชา้ใหย้กเลิกการกกัขงั
ชัว่คราวเพ่ือปล่อยผูถ้กูกกัขงัไป หรือถา้หากเห็นว่าเป็นการจ าเป็นให้ใชม้าตรการในเชิงป้องปราม
อยา่งอ่ืน 
  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาในการควบคุมตวัเป็นการชัว่คราว ผูอ้อกค าสัง่ควบคุมตวัเป็น
การชัว่คราวตอ้งปล่อยผูถ้กูควบคุมตวั หรือหากเห็นว่าจ  าเป็น ใหบ้งัคบัใชม้าตรการในการป้องปราม
อ่ืน 
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  3.1.2.2 หลกัเกณฑใ์นการสอบสวน 
  ประเด็นหลกัเกณฑใ์นการสอบสวนจะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และ
ญ่ีปุ่น ส่วนในประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ไมป่รากฏขอ้มลูท่ีเพียงพอในประเด็นน้ี 
  (ก) ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดหรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผดิถกูต ารวจจบักุม ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่จ  ากดัเฉพาะคดีอาญาเท่านั้น แต่รวมถึง
เด็กท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมดว้ย หลงัจากถกูจบักุมแลว้ผูก้ระท าความผดิหรือผูถ้กูกล่าวหาจะ
อยู่ในความควบคุมของเจา้หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยจะมีการคุม้ครองสิทธิในขั้นตอน
ต่างๆ199 เช่น 
  ขั้นตอนกระบวนการควบคุมตัว (Detention) เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับ การคุมขัง
จะต้องมีข้ึนภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นกฎหมายของแต่ละมลรัฐ ส าหรับมลรัฐวิสคอนซิน 
(Wisconsin) ก  าหนดให้การพิจารณาเก่ียวกับการคุมขัง (detention hearing) ต้องมีข้ึนภายใน 24
ชัว่โมงภายหลงัจากส้ินสุดวนัท่ีมีค  าตดัสินโดยจะเร่ิมควบคุมเด็ก แต่ไม่รวมถึงวนัเสาร์ วนัอาทิตย์
และวนัหยดุตามกฎหมาย200 
  การแจง้ขอ้หาดว้ยปากเปล่าและลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งมีการแจง้ให้พ่อแม่ของเด็กหรือ
ผูแ้ทนทราบ ในกรณีมีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง การแจง้ขอ้หาตอ้งระบุเวลา สถานท่ี และจุดประสงค์ของ
การนัง่พิจารณาดว้ย การนั่งพิจารณาของศาลโดยมีการควบคุมตวัผูต้อ้งหาระหว่างการพิจารณาผู ้
พิพากษาจะแนะน าทุกฝ่ายถึงสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการมีท่ีปรึกษา (right to counsel)หรือสิทธิท่ีจะ
ไม่ใหก้ารเป็นปฏิปักษแ์ก่ตนเอง หรือสิทธิท่ีจะไม่ให้การ (privilege against self-incrimination and 
the right to remain silent) และแนะน าถึงสาระ (content) ของค าร้องทุกขก์ล่าว โทษเด็ก201  
  โดยทัว่ไปการควบคุมตวัจะมีอยู ่3 รูปแบบ 
      1. Outreach Detention การควบคุมตัวเด็กท่ีอาศยัอยู่ท่ีบ้านภายใต้การควบคุม 
ตวัของพ่อแม่หรือผูป้กครอง ซ่ึงมีการควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดโดยเจา้หน้าท่ีศาล ในบางแห่งจะน า
กลไกทาง electronics มาใชเ้พื่อช่วยเหลือเจา้พนกังาน การคุมขงัรูปแบบน้ี เด็กตอ้งปฏิบติัตามกฎท่ี

                                                
199 ตาม United states Code TiTle 18 Part IV Chapter 403 Section 5033 paragraph 1 
 “Whenever a juvenile is taken into custody for an alleged act of juvenile delinquency, the arresting 

officer shall immediately advise such juvenile of his legal rights, in language comprehensive to a juvenile, and 
shall immediately notify the Attorney General and the juvenile's parents, guardian, or custodian of the rights of 
the juvenile and of the nature of the alleged offense.” and Wisconsin Statutes Chapter 938 Juvenile Justice Code 
Sec.938. 19(2)   

200 บุญเพราะ  แสงเทียน.  (2546). กฎหมายเกี่ยวกบัเยาวชนและครอบครัวแนวประยกุต์.  น. 74. 
201 Clement,Mary J.  Ibid.  p. 139-140.    
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ระบุเจาะจงไว ้หากมีการฝ่าฝืนกฎ เด็กอาจถกูส่งไปยงัศาลและถูกคุมขงัในสถานท่ีท่ีแน่นหนามาก
ข้ึน 
      2. Less Secure Detention การควบคุมตวัในสถานท่ีซ่ึงไม่มีหน้าต่างท่ีลง
กลอนไว ้หรือหอ้งเลก็ท่ีปิดกุญแจไว ้ผูอ้าศยัจะถกูควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
      3. Secure Detention การควบคุมตวัรูปแบบน้ีเด็กจะอยู่ในสถานท่ีซ่ึงปิด
กุญแจไวท้ั้งยีสิ่บส่ีชัว่โมง ทั้งเจ็ดวนัต่อสปัดาห์ เด็กตอ้งท าตามกฎท่ีเคร่งครัดและเขา้เรียนตามท่ีจดั
ไวต้ามโครงสร้างของท่ีนัน่ ชีวิตประจ าวนัจะถกูก  าหนดไม่ว่าเวลากิน อาบน ้ า หรือนอน การควบคุม
วิธีน้ีจะแพงท่ีสุดในการสร้างและจดัการ 
   ปกติแลว้เด็กจะถกูควบคุมตวัในสถานท่ีพิเศษส าหรับเด็ก แต่ผูพิ้พากษาอาจสัง่ใหข้งัเด็ก
ในคุกก็ไดห้ากพิจารณาจากความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูควบคุมนั้น อาทิ ในระหว่างรอ
การน าตวัไปควบคุม (juvenile detention) ผูก้ระท าความผิดไดห้นีผ่านทางระบบพดัลมบนเพดาน 
และเดินตามทางในเพดาน จนถึงจุดท่ีเปราะและตกจากเพดานลงมาในห้องพิจารณาคดีของศาลคดี
เด็กและเยาวชน ผูพิ้พากษาเห็นว่าเด็กคนน้ีควรอยู่ในสถานท่ีซ่ึงแน่นหนาเช่นคุกของเมือง (county 
jail) หรือคุกท่ีขงันกัโทษ (lockup)ในระหว่างรอฟังค าพิพากษาของศาลก็ยอ่มท าได ้
  (ข) ประเทศองักฤษและเวลส์ก่อนปี 1985 พนักงานสอบสวนมีอ  านาจเบ็ดเสร็จทั้งการ
คน้หาความจริง การสอบสวน และการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผูเ้สียหาย โดยจะมีการจา้งทนายความ
เป็นผูด้  าเนินการฟ้องร้องในศาล202 ระบบดงักล่าวเป็นการใหอ้  านาจพนกังานสอบสวนเป็นอยา่งมาก
โดยไม่มีการถ่วงดุลอ านาจ หรือไม่มีการกรองความถกูตอ้งของพยานหลกัฐานท่ีจะน าข้ึนสู่ศาล เพื่อ
ท าการฟ้องร้องด าเนินคดีในเวลาต่อมา อนัน ามาสู่ความผิดพลาดของพยานหลกัฐานเม่ือข้ึนสู่ศาล 
ซ่ึงขาดประสิทธิภาพในการใชเ้ป็นพยานหลกัฐานเอาผิดต่อผูก้ระท าความผิด และท าให้ผูก้ระท า
ความผดิไม่ถกูลงโทษตามท่ีตนไดก้ระท าความผิดไว ้นอกจากพยานหลกัฐานไม่มีประสิทธิภาพท่ี
จะเอาผดิต่อจ าเลยแลว้ พนกังานสอบสวนยงัเน้นการให้ผูต้อ้งหารับสารภาพตั้งแต่ในชั้นสอบสวน 
เพ่ือคดีจะไดเ้สร็จส้ินไปโดยเร็ว และเมื่อมีการรับสารภาพพยานหลกัฐานท่ีน าไปพิสูจน์ในศาลก็จะ
มีน ้ าหนักน้อยไม่สามารถเอาผิดต่อผูก้ระท าความผิดไดเ้ช่นกนั ระบบการฟ้องร้องโดยพนักงาน
สอบสวนปรากฏความผิดพลาดในส่วนของการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของพยานหลกัฐานอย่างชดัเจน 
แต่ในบางพ้ืนท่ียงัคงใชร้ะบบการฟ้องโดยพนักงานสอบสวน และไดเ้กิดมีความผิดพลาดข้ึน เช่น 
ในคดีฆาตกรรม Damilola Taylor อาย ุ11 ปี เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 โดยคดีดงักล่าวได้
ตดัสินลงโทษจ าเลย 2 คน คือ Danny Charles Preddle อายุ 12 ปี และ Ricky Gavin Preddle อายุ 13 

                                                
202 Lea,J.  (2006).  The prosecution of crime.  p. 1. 
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ปี ในวนัท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ใชเ้วลาด าเนินการถึง 6 ปี ท าการฟ้องร้องโดยพนักงานสอบสวนถึง 
3 คร้ัง203 
  (ค) ประเทศญ่ีปุ่นในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผดิและอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจ
ของศาลเยาวชนให้ต  ารวจส่งตวัเด็กหรือเยาวชนพร้อมส านวนไปยงัศาลครอบครัว หรือพนักงาน
อยัการ หรือศูนยใ์ห้ค  าแนะน าแก่เด็กในทนัที การสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจในคดีเด็กและ
เยาวชนจะกระท าอยา่งเหมาะสมโดยยดึหลกัเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการท่ีดีของเด็กหรือเยาวชน
อนัเป็นการสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายล าดบัรอง อนั
เป็นบรรทดัฐานของการสอบสวนในคดีอาญาตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
สาธารณะแห่งชาติ หรือแนวทางการด าเนินงานของต ารวจต่อเด็กและเยาวชนตามค าสั่งของรองผู ้
บญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้  
  การด าเนินคดีโดยพนกังานสอบสวนจะมีลกัษณะดงัน้ี 
      1. การสอบสวนหรือสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะไม่
เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเจา้หนา้ท่ีต  ารวจสามารถท าการสอบสวนไดเ้ท่าท่ี
จ  าเป็น เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสาเหตุแห่งการกระท าความผดิและการใชม้าตรการต่างๆกบัเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระท าความผดิจะตอ้งมีกฎมายก าหนดให้อ  านาจไว ้อนัจะไม่มีการบงัคบัให้เด็กหรือเยาวชนรับ
สารภาพ การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนในประเทศญ่ีปุ่นไม่มีความแตกต่างจากการสอบสวนผูใ้หญ่ 
นอกจากนั้นเจ้าหน้าท่ีต  ารวจยงัมีหน้าท่ีน าเสนอขอ้เท็จจริงอนัเก่ียวกับความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
มาตรการแก้ไขปรับปรุงเด็กหรือเยาวชนและสภาพแวดลอ้มอย่างชัดเจนในส่วนของวนัเวลา 
สถานท่ี พฤติกรรม เป็นตน้ เพ่ือน ามาประกอบในการพิจารณาการสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนนั้น 
อนัเป็นการปกป้องและคุม้ครองผูก้ระท าความผิด ซ่ึงขอ้เท็จจริงดงักล่าวจะตอ้งเกิดมาจากความ
สมคัรใจของทั้งผูแ้ทนและเยาวชน อยา่งไรก็ดีพนกังานสอบสวนหา้มท าการช้ีน าแก่เด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระท าความผิดให้รับสารภาพโดยไม่สมคัรใจ ในขั้นตอนของการสอบสวนบางกรณีพบว่าเด็กและ 
เยาวชนจะตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของค าแนะน าหรือค าถามน าไดง่้าย เน่ืองจากยงัไม่มีวุฒิภาวะหรือ
ความมัน่คงพอในแง่ของจิตใจหรือร่างกาย เด็กและเยาวชนจึงรับสารภาพอย่างคลุมเครือและมี
ปัญหาว่าการตอบค าถามของบุคคลดงักล่าวเป็นไปดว้ยความสมคัรใจหรือไม่ ดงันั้น ในขั้นตอนของ
การสอบสวนหรือถามปากค าผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจึงตอ้งมีความชดัเจนในส่วน
ของค าใหก้ารว่าไดม้าจากความสมคัรใจของผูก้ระท าความผดิเองมิไดเ้กิดจากการช้ีน าของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ 
  การควบคุมตวัเยาวชนปกติจะพิจารณาโดยอาศยัหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัของผูใ้หญ่ ซ่ึง
จะพิจารณาจากน ้ าหนกัของคดีและเง่ือนไขตามกฎหมายอนัมีลกัษณะของการขดัขวางกระบวนการ

                                                
203 Wikipedia.  (2012).  Death of Damilola Taylor.  p. 1. 
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สอบสวน เช่น ผูต้อ้งหาจะท าการหลบหนี ท าลาย หรือเปล่ียนแปลงพยานหลกัฐานหรือมีการสมรู้
ร่วมคิดกนักบัผูก้ระท าความผดิอื่น เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาร่วมกบัขอ้เท็จจริงในส่วน
ของ อาย ุภูมิหลงั สุขภาพ และขอ้เท็จจริงแวดลอ้มอ่ืนๆ ของผูต้อ้งหาดว้ย นอกจากน้ีเม่ือพิจารณา
แลว้เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการคุมขงัผูต้อ้งหาท่ีถูกจบัไว ้ผูต้อ้งหาควรไดรั้บการปล่อย
ตวัโดยทนัที แต่ถา้มีความจ าเป็นต้องคุมขังไว ้ให้ส่งตวัผูต้อ้งหาไปยงัพนักงานอยัการพร้อมทั้ง
เอกสารและหลกัฐานภายใน 48 ชัว่โมงนบัแต่ถกูจบั ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งถูกแยกออกจาก
ผูต้อ้งหารายอ่ืนเพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการติดต่อกนัระหว่างผูต้อ้งหาดว้ยกนัโดยการแยกผูต้อ้งหาท่ีเป็น
ผูใ้หญ่กบัเด็กหรือแยกผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในคดีท่ีร่วมกนักระท าผดิหลายรายไม่ใหอ้ยูใ่น
หอ้งเดียวกนั ภายหลงัจากท่ีมีการควบคุมเยาวชน ผูค้วบคุมจะตอ้งติดต่อผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดย
ไม่ชกัชา้ เพื่อใหผู้ป้กครองหรือผูแ้ทนสามารถด าเนินการใหค้  าแนะน ากบัผูเ้ยาวใ์นระหว่างท่ีจะตอ้ง
มีการปกป้องคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาในการท าการฟ้ืนฟูหรือให้
การศึกษาอบรมหลงัจากคดีเสร็จส้ินลงแลว้ 
  เมื่อมีค  าร้องใหท้ าการคุมขงัผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนในทางอาญาจะตอ้ง
มีการคุม้ครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงในทางปฏิบติัขอ้เท็จจริงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดแ้ละจะตอ้งเป็นการ
เฉพาะราย คือ 
      1. กรณีท่ีเก่ียวกบัเหตุผลทางกายภาพ โดยใหพ้ิจารณาถึงความสามารถของ
สถานฝึกอบรมเยาวชนท่ีอยู่ใกลเ้มื่อการก าหนดให้อยู่ในสถานฝึกอบรมและการก าหนดให้อยู่ใน
สถานฝึกอบรมท่ีอยูไ่กลออกไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนได ้ 
      2. กรณีเก่ียวกับข้อเท็จจริงส่วนบุคคลของเยาวชนนั้น เช่น ในกรณีการ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่น่าจะเหมาะสมเมื่อไดพ้ิจารณาถึงอาย ุประวติัการกระท าผิด บุคคลิก และ
การกระท าของเยาวชน  
      3. กรณีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการสอบสวน การขดัขวางอย่างร้ายแรง
อาจจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากลกัษณะ น ้ าหนัก หรือความซบัซอ้นของคดี ความเก่ียวข้องของบุคคล
หลายคน การปฏิเสธขอ้หาอ่ืนท่ีก  าลงัสอบสวนอยู ่เป็นตน้ 
  เง่ือนไขในทางกฎหมายท่ีใชส้ าหรับการเลือกสถานท่ีคุมขงัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงจะมีการ
ก าหนดไวโ้ดยชดัเจนแลว้ว่าจะเป็นสถานฝึกอบรม เวน้แต่จะมีการก าหนดโดยพิจารณาถึงความ
ร้ายแรงของคดีหรือโดยลกัษณะของผูก้ระท าความผดินั้นเอง สถานท่ีกกัขงัอาจจะเป็นเรือนจ าหรือ
หอ้งคุมขงัในสถานีต ารวจแทนก็ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
   ส่วนขั้นตอนการพิมพ์ลายน้ิวมือและถ่ายรูปผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไดม้ีระเบียบว่าดว้ยการด าเนินการพิมพล์ายน้ิวมือ โดยจะตอ้งจดัเก็บลายน้ิวมือ
และถ่ายภาพของผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนท่ีถูกคุมขงัไวส้ าหรับผูท่ี้ไม่ถูกคุมขงักฎหมายก าหนดว่า
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จะตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือและถ่ายรูปเฉพาะกรณีมีขอ้เท็จจริงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดแ้ละตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเยาวชนอายุ 14 ปี หรือ 15 ปี 
และเป็นความผดิลหุโทษ ตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมคัรใจซ่ึงไดม้าจากความยินยอม 
ในกรณีเยาวชนท่ีอายตุ  ่ากว่า 16 ปี ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองดว้ย เด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 14 ปี
เมื่อกระท าความผดิเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะใชดุ้ลยพินิจในการส่งตวัไปยงัหน่วยงานคุม้ครองสวสัดิภาพ
เด็ก (Child Welfare) แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีต  ารวจใชดุ้ลยพินิจส่งตวัผูก้ระท าความผดิไปยงัศาล ผูพ้ิพากษา
ก็จะใชดุ้ลยพินิจในการส่งต่อไปยงัหน่วยงานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กเช่น เดียวกนั 
   ต ารวจเป็นผูท่ี้ติดต่อสมัพนัธก์บัผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนในเบ้ืองตน้ ระยะเวลาของการ
สอบสวนในคดีเยาวชนจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการรับประกนัความเป็นธรรม ดงันั้นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะตอ้งมีจุดยนืท่ีมัน่คง มุ่งเน้นการคน้หาขอ้เท็จจริงในคดีและท าให้
ผูก้ระท าผิดเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม ผูเ้สียหาย อนัเกิดจากการกระท าของตน โดยท าการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงผูก้ระท าความผดิและหาวิธีการท่ีท าใหก้ารสอบสวนพ้ืนฐานมีความรอบดา้นมาก
ยิ่งข้ึน การด าเนินงานอย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาดส าหรับคดีเยาวชนถึงแมว้่าจะมีความยากและ
ซบัซ้อนเพียงใดก็ยงัคงต้องมีความจ าเป็นและจะต้องท า เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอบสวนและถือได้ว่าเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะต้องสร้างอันน ามาซ่ึงความเข้มแข็งให้แก่ระบบการ
สอบสวนคดีเด็กและเยาวชน204  
 3.1.3 บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเดก็และเยาวชน 
 สิทธิการมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายส าหรับคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผดิไดม้ี
ก  าหนดไวใ้นอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิในทางกฎหมายเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดไดรั้บการคุม้ครองในการถูกด าเนินคดีทางกฎหมายโดยบุคคลการของ
หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ อย่างไรก็ดีในการจดัหาท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกนั ในบางประเทศท่ีปรึกษากฎหมาย
จะเป็นทนายความแต่ในบางประเทศท่ีปรึกษาจะเป็นบุคคลในชุมชนหรือบุคคลท่ีรัฐจดัหาให้ ซ่ึง
ความแตกต่างดงักล่าวเกิดข้ึนจาก การวางรูปแบบการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ
ในลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนั ทั้งน้ี จะเห็นไดว้่าบทบาทหนา้ท่ีของท่ีปรึกษากฎหมายกบัทนายความมี
ความแตกต่างกนักล่าวคือ ท่ีปรึกษากฎหมายเนน้บทบาทในการคน้หาความจริง แนะน าสงเคราะห์
ตลอดจนน าเสนอขอ้เท็จจริงเพื่อการช่วยเหลือ สงเคราะห์ หรือแกไ้ขฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชนนั้น
กลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดี โดยทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั และไม่มุ่งหวงั

                                                
204 Yamaguchi,J.  (2007).  Role Of The Police In Juvenile Justice In Japan.  Retrieved on November 

1, 2012,  From www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_kenya/session2.pdf   
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ต่อผลแพช้นะของคดี ในขณะเดียวกนัท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กนั้น แมเ้ด็กนั้นจะไม่มีความผิดก็ตาม ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เด็กตอ้งเส่ียงต่อ
การกระท าความผดิในอนาคต นอกจากนั้นท่ีปรึกษายงัมีบทบาทในการน าเสนอวิธีการท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเพื่อเป็นแนวทางให้ศาลใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินมาตรการส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมเป็นรายๆ โดยเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวเด็กหรือเยาวชน เช่น 
บุคลิกภาพ สุขภาพ ภาวะทางจิตใจ นิสัย อายุ การศึกษา อาชีพ ฐานะตลอดจนบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
นั้นดว้ยและหาขอ้ยุติโดยปรึกษาหารือร่วมกบัศาล และสหวิชาชีพเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขฟ้ืนฟู
เด็กท่ีกระท าความผดินั้น และยงัเป็นผูติ้ดตามความประพฤติของเด็กท่ีติดทณัฑบ์นภายหลงัจากศาล
มีค  าพิพากษา รวมถึงคอยสอดส่องดูว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติตนตามท่ีไดว้างขอ้ก  าหนดไว้
หรือไม่ ซ่ึงถา้หากมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีแลว้ก็อาจจะเสนอต่อศาลเพื่อเปล่ียนแปลงค า
พิพากษาหรือโทษได ้ 
   ส่วนทนายความนั้นมีบทบาทในการพิสูจน์ความผิดโดยการด าเนินคดีอย่างเคร่งครัด
มุ่งเนน้ต่อคู่ความฝ่ายตรงขา้มว่ามีลกัษณะเป็นปรปักษ ์เนน้ผลแพช้นะของคดี และเสนอเหตุบรรเทา
โทษอนัมีผลท าใหล้กูความของตนไดรั้บโทษนอ้ยลง205ดงันั้นบทบาทของท่ีปรึกษาทางกฎหมายกบั
ทนายความจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงกระนั้ นในหลายๆประเทศก็ยงัคงใช้
ทนายความในฐานะเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหแ้ก่เด็กและเยาวชนอยูน่ั้นเอง 
  3.1.3.1 คุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมาย 
   ตามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กไดก้  าหนดให้เด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิดหรือถูกตั้ง
ขอ้หาว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีหลกัประกนัให้ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้น
กฎหมาย206 ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงได้ก  าหนดบุคคลหรือองค์กรเพ่ือใช้ในการคุ้มครองตาม
หลกัประกนัดงักล่าว แต่ดว้ยระบบกฎหมายประกอบกบับริบทของแต่ละประเทศท่ีมีความแตกต่าง
กนั จึงท าใหก้ารช่วยเหลือโดยกลไกของรัฐท่ีก  าหนดตวับุคคลหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ

                                                
205 สุชาติ  แนวประเสริฐ.  (2552).  สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งท่ี

ปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัว.  น. 67-69 
206 Convention on the Rights of the Child Article 40.2(b)(iii) To this end, and having regard to the 

relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: Every child 
alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: To have the matter 
determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing 
according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in 
the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or 
legal guardians. 
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ทางดา้นกฎหมายมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกามลรัฐ Wisconsin ผูท่ี้
ช่วยเหลือให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูก้ระท าความผิดคือทนายความ นอกจากนั้นประเทศท่ี
จ  ากดัให้แต่เพียงท่ีปรึกษาทางกฎหมายของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดคือทนายความยงัมี
ประเทศแคนาดา207 ประเทศเวียดนามและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบุคคลท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ทนายความนั้นรัฐจะเป็นผูจ้ดัหาให้ ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์นอกจากทนายความแลว้ท่ีปรึกษา
กฎหมายยงัสามารถใชนิ้ติกรของส านักงานอยัการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายไดด้ว้ย นอกจากนั้นใน
ประเทศองักฤษผูท่ี้จะมาดูแลและให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ผูก้ระท าความผิดมาถึงสถานีต ารวจคือ 
appropriate adult ซ่ึงจะเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งทุกขั้นตอนตั้งแต่การจบัจนถึงการสอบปากค า 
และจะให้ค  าแนะน าแก่ผูก้ระท าความผิดเมื่อเห็นว่าต้องใช้ทนายความ ดังนั้นผูเ้ขียนเห็นว่าใน
ประเทศองักฤษ นอกจากมีระบบการคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายโดยท่ีปรึกษาทางกฎหมายแลว้ ยงัมี
ระบบ appropriate adult เป็นมาตรการเสริมท่ีจะสามารถให้ค  าแนะน าแก่ผูก้ระท าความผิดได้ โดย
ขั้นตอนของการด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนไดมี้การแยกขั้นตอนท่ีไม่เหมือนกบัการด าเนินคดีกบั
ผูใ้หญ่ไวอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ี การก าหนดให้ appropriate adult คอยดูแลตั้งแต่เขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมเป็นจุดเด่นของการใชบุ้คลากรไดอ้ย่างเหมาะสม และจะใชท้นายความเมื่อตอ้งการสู้คดี
หรือด าเนินคดีในทางกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าถึงแมใ้นประเทศองักฤษ
ผูก้ระท าความผดิจะสามารถสละสิทธิในการมีทนายความไดก้็ตาม แต่ในคดีท่ีเด็กและเยาวชนเป็น
ผูก้ระท าความผดิตอ้งมี appropriate adult ทุกคดี ทั้งน้ีเพ่ือคอยดูแลไม่ใหผู้ก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
ตอ้งเสียสิทธิในเร่ืองของการต่อสูค้ดีในทางกฎหมาย  

                                                
207 Youth Criminal Justice Act (YCJA). Right to counsel section 25 (3) When a young person is not 

represented by counsel  
 (a)  at a hearing at which it will be determined whether to release the young person or detain the 

young person in custody prior to sentencing, 
 (b)  at a hearing held under section 71 (hearing — adult sentences), 
 (c) at trial, 
 (d)  at any proceedings held under subsection 98(3) (continuation of custody), 103(1) (review by 

youth justice court), 104(1) (continuation of custody), 105(1) (conditional supervision) or 109(1) (review of 
decision), 

 (e)  at a review of a youth sentence held before a youth justice court under this Act, or 
 (f)  at a review of the level of custody under section 87, 
 the justice or youth justice court before which the hearing, trial or review is held, or the review 

board before which the review is held, shall advise the young person of the right to retain and instruct counsel 
and shall give the young person a reasonable opportunity to obtain counsel. 
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  3.1.3.2 บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของท่ีปรึกษากฎหมาย 
  ประเด็นบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจะศึกษาเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนในประเทศญ่ีปุ่น ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ี
เพียงพอในประเด็นน้ี 
  (ก) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน แต่กฎหมาย
บญัญติัใหมี้ทนายความเป็นผูด้  าเนินการในคดีท่ีมีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผดิ โดยจะเร่ิมมี
การแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในชั้นพนกังานสอบสวน เพื่อท าการช่วยเหลือผูต้อ้งหาเมื่อถกูควบคุมตวั
ในการถามค าใหก้าร หรือในการสอบสวนหลงัจากท่ีไดมี้ค  าสัง่ใหฟ้้องคดีโดยคณะลกูขุนใหญ่ หรือ
ในชั้นไต่สวนมลูฟ้อง หรือในชั้นปรากฏตวัต่อศาลท่ีเรียกว่า Arrainment หรือในชั้นรับสารภาพและ
พิจารณาลงโทษ หรือในการด าเนินคดีทุกคดีท่ีมีโทษเก่ียวกบัการจ ากดัเสรีภาพและการอุทธรณ์ท่ี
เป็นสิทธิตามกฎหมาย208 จะเห็นไดว้่าท่ีปรึกษากฎหมายจะเร่ิมมีบทบาทตั้งแต่การถามค าใหก้ารของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจและส่วนใหญ่บทบาทจะมีมากในการด าเนินคดีในศาล 
   (ข) ส่วนในประเทศแคนาดากระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนบงัคบัให้ตอ้ง
มีท่ีปรึกษาทางกฎหมายอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองในทางกฎหมาย ตาม
กฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัสิทธิในการมีท่ีปรึกษาดา้น
กฎหมาย (Right to counsel) ในการด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิหรือตอ้งหา
ว่ากระท าความผดิ เม่ือบุคคลดงักล่าวเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรม เจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งจดัหาท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายใหโ้ดยไม่ชกัชา้และจะตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี 
รวมตลอดไปถึงใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงาน
อยัการ (extrajudicial sanction) ดว้ย209 นอกจากนั้นยงัตอ้งใหค้  าปรึกษาหรือความเห็นเก่ียวกบักรณี
ท่ีเยาวชนถกูไต่สวนในชั้นพิจารณาว่าจะปล่อยตวัหรือควบคุมตวัเยาวชนไวก่้อนมีค าพิพากษา หรือ
ในกรณีการไต่สวนในศาลอาญาตามมาตรา 71 หรือการสืบพยาน หรือควบคุมตวักรณีกระท าความผิด
ร้ายแรงตามมาตรา 98(3), 104(1) หรือทบทวนค าสัง่ของศาลเยาวชนตามมาตรา 103(1) หรือการคุม
ประพฤติอยา่งมีเง่ือนไขตามมาตรา 105(1) หรือทบทวนวิธีการส าหรับผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 

                                                
208 สุชาติ  แนวประเสริฐ.  (2552).  เล่มเดิม.  น. 46. 
209 Youth Criminal Justice Act (YCJA) RIGHT TO COUNSEL section 25 (1) “A young person has 

the right to retain and instruct counsel without delay, and to exercise that right  personally, at any stage of 
proceedings against the young person and before and during any consideration of whether, instead of starting or 
continuing judicial proceedings against the young person under this Act, to use an extrajudicial sanction to deal 
with the young person.” 
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109(1) หรือในกรณีอุทธรณ์ค าพิพากษาตามพระราชบญัญติัน้ี หรือพิจารณาทบทวนการใชม้าตรการ
ภายใตม้าตรา 87 การพิจารณาในศาลหรือศาลเยาวชนก่อนฟังพยานหลกัฐาน  หรือก่อนการพิจารณาคดีดงักล่าว
ในขา้งตน้  
  (ค) ประเทศองักฤษภายหลงัจากเจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดจ้บัผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายุไม่ถึง 17 
ปีบริบูรณ์ และควบคุมตัวผูก้ระท าความผิดไปยงัสถานีต ารวจ ต่อมาเจา้หน้าท่ีต  ารวจจะท าการ
ตรวจสอบพยานหลกัฐานว่าเป็นผูก้ระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญาหรือไม่ ตามกฎหมาย The 
police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984 เมื่อแน่ใจว่าเป็นผูต้อ้งหาท่ีแทจ้ริงเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ
จะตอ้งแจง้ไปยงัผูป้กครอง พ่อแม่  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ อนัเป็นการให้ความ
คุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิด นอกจากนั้นยงัตอ้งแต่งตั้งบุคคลหน่ึง
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ (appropriate adult)210 เพื่อให้ค  าปรึกษาแก่ผูก้ระท าความผิดโดยเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจจะเป็นผูแ้จง้ไปยงับุคคลดงักล่าวและจดัหาให้แก่เยาวชนท่ีกระท าความผิดเป็นล าดบัแรก   
โดยบุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
      1. ให้ค  าแนะน าแก่ผูต้อ้งหาในระหว่างการสอบสวนรวมตลอดไปถึงการ
ด าเนินการต่างๆทางกฎหมาย 
      2. he is satisfied the interview would not significantly harm the person's 
physical or mental state; and สังเกตว่าการสอบสวนนั้นด าเนินการถูกตอ้งและเป็นธรรมหรือไม่ 
และ 
      3. อ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างเจา้หน้าท่ีต  ารวจกบัผูต้อ้งหา 
และญาติของผูต้อ้งหาตามกฎหมาย211 
  การสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยไม่ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายไดใ้น
กรณีดงัต่อไปน้ี 
      1. ผูต้ ้องหายินยอมให้สอบสวนได้โดยการสอบสวนดังกล่าวต้องไม่กระทบ 
ต่อร่างกายหรือจิตใจของผูต้อ้งหา และ 
      2. มีแนวโน้มว่าคดีจะเกิดความล่าชา้อนัน าไปสู่ความเสียหายของพยาน 
หลกัฐานท่ีเช่ือมโยงความผดิ หรืออาจเกิดอนัตรายต่อบุคคลอ่ืน หรือมีความเสียหายอยา่งร้ายแรงเกิด

                                                
210 ผูแ้ทนเฉพาะคดี (appropriate adult) เป็นบุคคลท่ีถูกก  าหนดข้ึนโดยระบบกฎหมายของประเทศ

องักฤษในปี 1984 โดย The Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984 บทบาทเป็นผูท้ี่ใหค้  าปรึกษา
ทางดา้นกฎหมาย ใชใ้นกรณีผูก้ระท าความผิดที่มีอายไุม่ถึง 17 ปีและบุคคลที่มีอายเุกินกว่า 17 ปีแต่มีความ
บกพร่องทางจิต รวมตลอดไปถึงญาติของบุคคลดงักล่าวดว้ย Wikipedia.  (2012) “Appropriate adult” p. 1. 

211 Wikipedia.  (2012).  Youth justice in England and Wales.  p. 1. 
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แก่ตวัทรัพย ์หรือท าใหผู้ก้ระท าความผิดรู้ตวัแลว้หลบหนี หรือเป็นการขดัขวางการส่งมอบทรัพย์
อนัเป็นผลของการกระท าความผดิ 
  การท่ีกฎหมายของประเทศองักฤษบัญญัติให้สามารถสอบสวนได้โดยไม่ต้องมีท่ี
ปรึกษากฎหมายท่ีเป็นทนายความ เพราะโดยตวัระบบกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศดงักล่าว
มี (appropriate adult) คอยใหก้ารดูแลทางดา้นกฎหมายตั้งแต่เร่ิมกระบวนการยุติธรรม ประกอบกบั
การพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเป็นไปอยา่งไม่เคร่งครัดและเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคญั 
  (ง) ในประเทศฟิลิปปินส์การสอบปากค าโดยเจา้หน้าท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งพิจารณา
ว่าคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กท่ีกระท าผิดตามกฎหมายควรจะยื่นต่อหน่วยงานใด โดยจะมีการบนัทึก
ถอ้ยค าของเด็กเม่ืออยูต่่อหนา้บุคคลเหล่าน้ี (1) ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเด็กเลือกมาหรือหากไม่มีให้ใช้
นิติกรของส านักงานอยัการ (2) บิดามารดา ผูป้กครอง หรือญาติสนิท แลว้แต่กรณี และ  (3) นัก
สวสัดิการและพฒันาการสงัคมในพ้ืนท่ี หากไม่มีบิดามารดา ผูป้กครอง หรือญาติสนิทของเด็ก และ
นักสวสัดิการและพฒันาการสังคมในพ้ืนท่ี การสอบปากค าให้กระท าโดยมีตวัแทนจากองค์กร
พฒันาเอกชน กลุ่มศาสนา หรือสมาชิกของ BCPC ร่วมอยู่ด้วย หลงัจากการสอบปากค าเบ้ืองต้น 
เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์ในพ้ืนท่ีท่ีด  าเนินการสอบปากค าอาจจะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 
      (1) ด าเนินการต่อไปตามบทบญัญติัในมาตรา 20 หากเด็กมีอายไุม่เกิน 15 ปี
บริบูรณ์ ซ่ึงไดก้ระท าการโดยขาดวิจารณญาณ หรือ  
      (2) หากเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงกระท าการโดยขาด
วิจารณญาณใหด้  าเนินการเบ่ียงเบนคดีตามบทบญัญติัต่อไป 
  บทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายจะเร่ิมคุม้ครองตั้งแต่ในชั้นการสอบปากค าเบ้ืองตน้โดย
จะตอ้งมีบนัทึกตรวจสอบการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาว่า มีการใชกุ้ญแจมือหรืออุปกรณ์อ่ืนใน
การควบคุมตวัหรือไม่ หากมีตอ้งระบุเหตุแห่งการใชเ้คร่ืองพนัธนาการต่อเด็กซ่ึงหลกัการควบคุมตวั
เด็กจะต้องหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองพนัธนาการทุกประเภท และโดยไม่จ  าเป็นห้ามใช้เคร่ือง
พนัธนาการ ภายหลงัจากการควบคุมตวัแลว้มีการแจ้งให้บิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กหรือ
องคก์รท่ีดูแลเด็ก DSWD และ PAO ทราบถึงการจบักุมและรายละเอียดในการจบักุมหรือไม ่เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวและองคก์รเขา้ช่วยดูแลเด็ก และมีการใชม้าตรการในการพิจารณาอายุของเด็กและ
รายละเอียดท่ีแน่นอนเก่ียวกบัการตรวจร่างกายและจิตใจ ถา้ไม่สามารถส่งเด็กไปตรวจมีการระบุ
เหตุท่ีจ  าเป็นหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเด็กท่ีกระท าความผิดมีอาการป่วยหรือมีอาการป่วย
ทางจิตหรือไม่ และตรวจสอบการลงนามรับสารภาพโดยเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าระหว่างการสอบ 
ปากค าจะมีบิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ หรือท่ีปรึกษากฎหมายของเด็ก
เขา้ร่วมเป็นพยาน และลงนามในเอกสารดงักล่าว นอกจากนั้นจะตอ้งตรวจสอบในเร่ืองของการคน้
ตวัเด็กท่ีกระท าผิดกฎหมาย ซ่ึงจะต้องถูกตรวจค้นโดยเจา้หน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายเพศเดียวกัน
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เท่านั้นและจะตอ้งไม่ถูกขังไวใ้นห้องขัง212 การประกันตัวในชั้นต ารวจ213 ต้องพิจารณาถึงเหตุ
ลดหยอ่นในฐานะท่ีเป็นผูเ้ยาวอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในส่วนของจ านวนเงินท่ีจะใชใ้น
การประกนั 
  (จ) ประเทศเวียดนามการต่อสู้คดีส าหรับเด็กและเยาวชนได้มีบัญญัติให้ไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 305 ซ่ึงวางหลกัใหผู้แ้ทนท่ีชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลท่ีถกูควบคุมตวั ผูต้อ้งหา  หรือ
จ าเลยท่ีเป็นเยาวชนอาจจะเลือกทนายความเพื่อต่อสูค้ดีหรืออาจจะต่อสูค้ดีดว้ยตวัเองให้แก่บุคคลท่ี
ถูกควบคุมตวั ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย เมื่อผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีเป็นเยาวชนหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ย
กฎหมายของเยาวชนปฏิเสธท่ีจะเลือกทนายความต่อสู้คดีให้แก่เยาวชน  หน่วยงานซ่ึงท าหน้าท่ี
สอบสวน อยัการ หรือศาลตอ้งร้องขอต่อเนติบณัฑิตยสภาใหม้อบหมายส านักท่ีปรึกษากฎหมายให้
แต่งตั้งทนายความเพ่ือต่อสู้คดีให้แก่เยาวชนหรือเสนอต่อ Vietnam Fatherland Front Committee 
หรือ Front’s member organizations ใหแ้ต่งตั้งทนายต่อสูค้ดีใหแ้ก่สมาชิกขององค์กรของตน แมว้่า
บทบญัญติัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้จะใหค้วามมัน่ใจว่าผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเยาวชนจะไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ทนายความในการต่อสู้คดี แต่เน่ืองจากหน่วยงานสอบสวน อยัการ หรือศาลให้ค่าทนายความจ านวน 
ไม่มาก การต่อสู้คดีของผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนจึงมกัตกไดก้บัทนายความท่ีไม่มีประสบการณ์ 
นอกจากน้ี ในบางคดี ทนายความท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าวอาจจะท างานแบบไม่รับผิดชอบ ซ่ึง

                                                
212 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 21..(l) Record the following in the initial 

investigation: 
 1. Whether handcuffs or other instruments of restraint were used, and if so, the reason for such; 
 2. That the parents or guardian of a child, the DSWD, and the PAO have been informed of the 

apprehension and the details thereof; and 
 3. The exhaustion of measures to determine the age of a child and the precise details of the 

physical and medical examination or the failure to submit a child to such examination; and 
 (m) Ensure that all statements signed by the child during investigation shall be witnessed by the 

child's parents or guardian, social worker, or legal counsel in attendance who shall affix his/her signature to the 
said statement. 

 A child in conflict with the law shall only be searched by a law enforcement officer of the same 
gender and shall not be locked up in a detention cell. 

213 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 34.Bail. - For purposes of recommending the amount 
of bail, the privileged mitigating circumstance of minority shall be considered. 
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จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการต่อสู้คดีของผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน 214ให้ไม่ไดรั้บ
การปกป้องในทางกฎหมายเท่าท่ีควร 
  กล่าวโดยสรุปบทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายของแต่ละประเทศถึงแมว้่าจะก าหนดไว้
แตกต่างกนั ซ่ึงในบางประเทศท่ีปรึกษากฎหมายรัฐจะตอ้งจดัให้ตั้งแต่งผูต้อ้งหามาถึงสถานีต ารวจ 
แต่ในบางประเทศจดัหาใหเ้มื่อจะท าการสอบปากค าเด็ก อยา่งไรก็ตามในทุกประเทศการด าเนินคดี
กบัเด็กหรือเยาวชนก็ยงัคงตอ้งมีการตั้งท่ีปรึกษากฎหมายไวค้อยให้ค  าปรึกษาและคุม้ครองสิทธิ
ใหแ้ก่เด็กและครอบครัว อนัเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัเหมือนกนัทุกประเทศ 
 3.1.4 การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยพนกังานอยัการส าหรับผูถ้กูกล่าวหาท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน  
  กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัเป็นส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดข้ึนใช้มาตั้งแต่ในอดีต
มุ่งเนน้การน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ จึงเป็นเหตุใหค้ดีเขา้สู่การพิจารณาของศาลและคัง่คา้ง
อยูใ่นสารบบเป็นจ านวนมาก เกิดความล่าชา้และไม่เหมาะสมกบัคดีบางประเภท เช่น คดีท่ีเก่ียวกบั
การกระท าความผดิของเด็กหรือเยาชนซ่ึงตามหลกัการของอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
เด็กท่ีกระท าความผดิจะไดรั้บการตดัสินโดยไม่ชกัชา้จากหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการ215ดงันั้น 
ในหลายๆประเทศเมื่อค  านึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บความคุม้ครองจึงไดม้ีการก าหนด
มาตรการทางเลือกแทนการด าเนินคดีอาญาอยา่งเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหอ้  านาจกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐในการด าเนินการใชดุ้ลยพินิจระงบัคดี หรือใชว้ิธีการสมานฉนัทร์ะหว่างคู่ความซ่ึงลว้นแลว้ 
แต่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเหมาะสม  
ลดปริมาณคดีท่ีเขา้สู่ศาล ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและประชาชน ตลอดจนยุติ
ความขดัแยง้และสร้างความสมานฉนัทป์รองดองใหเ้กิดข้ึนในสงัคม216  
  3.1.4.1 ลกัษณะคดีท่ีน ามาตรการพิเศษมาปรับใช ้
  ประเด็นลกัษณะคดีท่ีน ามาตรการพิเศษมาปรับใชจ้ะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐ อเมริกา 
แคนาดา และ ฟิลิปปินส์ ส่วนในประเทศองักฤษ ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีเพียงพอใน
ประเด็นน้ี 

                                                
214 Chu Thanh  Quang.  (2006).  Handling Juvenile Offenders Under Criminal Law In Vietnam.        

p. 130. 
215 Convention on the Rights of the Child Article 40.2(b)(iii).  Op.cit. 
216 วิภาส  สระรักษ.์  (2554).  ผูเ้สียหายกบัการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.  น. 1.  สืบคน้ เม่ือ
วนัที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555, จาก www.srk-ju.ago.go.th/Ar6.pdf 
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  (ก) ประเทศสหรัฐอเมริกาคดีความท่ีมีโทษในทางอาญาเล็กน้อยจะมีการก าหนด ให้ใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาต่อไปอนัเป็นการเบ่ียงเบนคดีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็ก
หรือเยาวชน เช่น การเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรแทนการจบักุม หรือการให้ท าสัญญาใน
ปรับปรุงตวั หรือน าตวัมาควบคุมและปล่อยตวัไปยงัผูป้กครองในภายหลงัโดยไม่ลงบนัทึกประวติั 
นอกจากนั้นยงัสามารถส่งเด็กหรือเยาวชนเขา้สู่โครงการท่ีให้บริการส าหรับเยาวชน (The Youth 
Service Program) ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 แผนงาน คือ 1. โครงการศูนยป์ฏิบติัการเยาวชน (The 
Youth Action Center Program)217 2. โครงการผูก้ระท าความผิดคร้ังแรก (The First Offender 
Program)218 3. แผนกให้ค  าปรึกษา (The Counseling Unit)219 4. โครงการหน่วยดับเพลิง (The 
Fireman/Counselor Program)220 นอกจากนั้นในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนแต่
กระท าความผดิท่ีมีโทษสถานหนัก รัฐยงัมีเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรการพิเศษ  เพื่อใชเ้ป็นทางเลือกใน

                                                
217 เป็นศูนย์ท่ีตั้ งอยู่ในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ต  ารวจที่ไดรั้บมอบหมายจะท าหน้าที่ประสานความ

ร่วมมือและก าหนดขอ้ตกลง ประเมินผล รวมถึงใหค้วามรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัและขอ้กฎหมายการจราจร โดย
ท าหนา้ที่แกไ้ขปัญหาเหตุการณ์ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน หากแกไ้ขหรือคุม้ครองเยาวชนไม่ไดจ้ะส่งเร่ือง
ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและแผนกสอบสวนคดีเยาวชน โดยค่าใชจ่้ายในโครงการจะใชเ้งินเดือนและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชข้องเจา้หนา้ที่ตามปกติ 

218 เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ต  ารวจแผนกเยาวชนจะน าเสนอให้ผูก้ระท าความผิดตระหนักถึงผลทาง
กฎหมายที่จะติดตามมา และชกัน าใหเ้ยาวชนผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพติดเล็กน้อยหรืออื่นๆ เขา้มาอยู่ในความ
คุม้ครองดว้ยวิธีการเสนอสไลด ์จดบนัทึก โดยแพทยแ์ละผูเ้คยกระท าความผิดมาแลว้ ให้ตระหนักถึงสุขภาพ ซ่ึง
วตัถุประสงคข์องกฎหมายยาเสพติดจะด าเนินการสอนมากกว่า 2 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนเร่ืองไม่เกี่ยวกบัยาเสพติดจะ
สอน 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

219 เม่ือเยาวชนเขา้สู่แผนกใหค้  าปรึกษาจะเขา้สู่กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ รับ ก  ากบัดูแล และติดตาม
ผล โดยที่ปรึกษาจะอธิบายวตัถุประสงคใ์หผู้ป้กครองและเยาวชนทราบ ประกอบดว้ยการฝึกร่างกายเพื่อสุขภาพ
ดา้นสันทนาการ การฝึกทกัษะความสัมพนัธ์ และการฝึกอบรมในหอ้งเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึนใน
ระหว่างเยาวชนเขา้รับการอบรม ผูป้กครองจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดว้ย 16 ชัว่โมง เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของ
เยาวชน ท าใหเ้กิดการพฒันาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา การมีกิจกรรมร่วมกนั มีการน าเสนอในรูปแบบการ
บอกเล่า การแสดง และการกระท า โดยจะพบท่ีปรึกษาเดือนละคร้ังในระยะเวลา 4 เดือน เพื่อน าไปประยุกต์ใชท้ี่
บา้น โรงเรียน ที่ปรึกษาจะเป็นอาสาสมคัรผ่านการอบรม 16 ชัว่โมงซ่ึงจะคอยดูแลเยาวชนตลอดโครงการสัปดาห์
ละคร้ัง ในระยะเวลา 4 เดือนเป็นครูสอนจดัการเร่ืองสันทนาการและสร้างภาวะผูน้  าที่เขม้แขง็ 

220 โครงการน้ีร่วมมือระหว่างกรมต ารวจและเจา้หนา้ที่ดบัเพลิงโดยมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างมิตรภาพ
ใหเ้ดก็ คือ การสอน การสนบัสนุนสมรรถภาพ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์แห่งครอบครัวและชุมชนซ่ึงมีความ
มัน่คงและน่าเช่ือถือ ท่ีตั้งของสถานีต ารวจซ่ึงอยู่ในชุมชนไดก้ระท าตนเสมือนเป็นผูใ้ห้บริการดา้นค าปรึกษาที ่
มีความสะดวก ส่วนการใหค้  าปรึกษาที่สถานีดบัเพลิงจะกระท าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาใน
โครงการ 4 เดือน หากมีเหตุฉุกเฉินเยาวชนจะถูกส่งกลบับา้นและนดัพบคร้ังต่อไป 
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การด าเนินการกบัคดีเหล่าน้ี ซ่ึงมาตรการพิเศษท่ีน่าสนใจคือ การต่อรองค ารับสารภาพและการ
ชะลอการฟ้อง โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
      (1) การต่อรองค ารับสารภาพ (Plea Bargaining) เป็นวิธีการท่ีน ามาใชก้บั
ผูต้ ้องหาโดยการเจรจาเสนอข้อตกลงกับจ าเลยหรือทนายจ าเลย เพื่อให้จ  าเลยรับสารภาพโดย
แลกเปล่ียนกบัการไดรั้บโทษน้อยลง ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการเปล่ียนขอ้หาในความผิดให้มีอตัราโทษ
น้อยกว่าหรือลดข้อหาบางขอ้ หรือการยื่นขอ้เสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลลงโทษสถานเบา ท าให้คดี
เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว ไม่มีการพิจารณาคดีอยา่งเต็มรูปแบบ โดยปกติส านักงานอยัการทนายจ าเลย
หรือแมก้ระทัง่ศาลก็ประสงคท่ี์จะใชม้าตรการดงักล่าว เน่ืองจากรวดเร็ว ประหยดั และหลีกเล่ียงการ
พิจารณาคดีในศาล เน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาความเห็นของคณะลกูขุนได ้ซ่ึงคดีอาญาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 10 จะเขา้สู่การพิจารณาคดีของศาล ส่วนท่ีเหลือจะถูกเบ่ียงเบนคดี
ออกจากการพิจารณาของศาลโดยวิธีการต่อรองค ารับสารภาพ ซ่ึงสามารถจ าแนกวิธีการต่อรองค า
รับสารภาพไดด้งัน้ี 
       1. จ าเลยให้การรับสารภาพเพื่อแลกเปล่ียนกับข้อหาท่ี เบากว่า หรือ
ขอ้หาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยจ าเลยอาจคาดหวงัว่าการให้การรับสารภาพจะมีผลต่อการใชดุ้ลย
พินิจของศาลในการพิพากษาลงโทษ กล่าวคือ ความคิดตามขอ้หาท่ีจ  าเลยให้การรับสารภาพจะมี
โทษสูงสุดท่ีต ่ากว่าความผดิตามขอ้หาเดิม และเป็นแรงจูงใจใหจ้  าเลยรับสารภาพในขอ้หาท่ีเบากว่า
นั้น 
       2. จ าเลยใหก้ารรับสารภาพในขอ้หาใดขอ้หาหน่ึง เพื่อแลกเปล่ียนกบั
การสัง่ไม่ฟ้องในขอ้หาอ่ืนๆ เช่น ในคดีวอเตอร์เกต ไดม้ีการต่อรองขอ้หาระหว่างรองประธานาธิบดี 
สไปรส์ ทีแอกนิวกบัพนกังานอยัการ โดยรองประธานาธิบดียอมลาออกจากต าแหน่งและขอให้ศาล
พิจารณาคดีในขอ้หาหลีกเล่ียงการเสียภาษี เพื่อแลกเปล่ียนกบัขอ้ตกลงของรัฐท่ีจะถอนฟ้องขอ้หา
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระหว่าพิจารณา 
       3. จ าเลยให้การรับสารภาพ เพื่อแลกเปล่ียนกับการท่ีพนักงานอยัการ  
จะเสนอใหศ้าลลงโทษในขอ้หาท่ีเบากว่า แมว้่าโดยทัว่ไปขอ้เสนอดงักล่าวจะไม่มีผลผกูพนัศาล แต่
ศาลก็มกัจะตดัสินใจลงโทษตามท่ีพนกังานอยัการเสนอ โดยวิธีการน้ีจ  าเลยไดน้ าสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาเต็มรูปแบบแลกเปล่ียนกบัค ามัน่สญัญาของพนักงานอยัการว่าพนักงานอยัการจะพยายาม
โนม้นาวจูงใจใหศ้าลพิพากษาลงโทษตามขอ้เสนอแนะของพนกังานอยัการ ซ่ึงโดยทัว่ไปพนักงาน
อยัการมกัจะเสนอใหศ้าลใชว้ิธีการคุมประพฤติ(Probation)แก่จ  าเลย 
       4. จ าเลยให้การรับสารภาพโดยคาดหวงัว่าหากให้การรับสารภาพจะ
ไดรั้บความกรุณาจากศาลท่ีจะท าใหจ้  าเลยไดรั้บโทษน้อยลง ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้วิ ธีการน้ีไม่ไดเ้ป็น
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ผลอนัเน่ืองมาจากการต่อรองค ารับสารภาพระหว่างพนักงานอยัการกบัจ าเลยหรือทนายจ าเลย 
วิธีการน้ีสามารถใชไ้ด้ทั้งกรณีท่ีจ  าเลยทราบและไม่ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการ
ต่อรองค ารับสารภาพกบัพนกังานอยัการ 
       5. จ าเลยให้การรับสารภาพเพื่อแลกเปล่ียนกับการรับประกันจาก
พนกังานอยัการว่าจะยืน่ฟ้องจ าเลยต่อผูพ้ิพากษาท่ีมกัจะไม่พิพากษาลงโทษหนกั221 
      (2) การชะลอการฟ้อง (Suspend Prosecution) คือ วิธีการท่ีใชก้บัผูก้ระท า
ความผิดท่ีมิได้มีเจตนาหรือมีจิตใจชั่วร้าย โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความประพฤติต าแหน่ง 
หนา้ท่ี ซ่ึงเคยท าประโยชน์แก่สงัคมหรือไม่ และผูน้ั้นไดก้ระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิด
เลก็นอ้ย และการฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ แมจ้ะฟ้องคดีไปแลว้ศาลก็จะไม่พิพากษา 
ลงโทษเพราะผูก้ระท าความผดิสามารถไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟภูายนอกเรือนจ าได ้จึงใชว้ิธีรอการสั่ง
คดีไวช้ัว่คราวอยา่งมีเง่ือนไขส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการคุมประพฤติ ซ่ึงหากบุคคลดงักล่าวปฏิบติัตาม
เง่ือนไขพนกังานอยัการก็จะมีค  าสัง่ไม่ฟ้องคดีต่อไป  
     (ข) ประเทศแคนาดาการคุ้มครองสิทธิในประเทศแคนาดานอกจากสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแลว้ยงัมีแนวนโยบายตามกฎหมาย Youth Criminal Justice  Act (YCJA) ยงัไดก้  าหนด
แนวทางการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิไวใ้นมาตรา 3 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัอาชญากรรมท่ี
เกิดจากการกระท าความผดิของเยาวชนซ่ึงเนน้การแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิอนัเกิดจากการ
ยอมรับผดิและส านึกในการกระท าของผูก้ระท าความผิดเอง การด าเนินการของเจา้หน้าท่ีตอ้งเป็น 
ไปอยา่ง รวดเร็วไม่ชกัชา้และเป็นธรรม เคารพถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งเพศ 
เช้ือชาติ วฒันธรรม และภาษา การกระท าของรัฐต่อผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งเป็นไปเพ่ือการ
พฒันาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ดงันั้นผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนจึงควรทราบถึงส่ิงท่ีจะ
เกิดกับตน รวมตลอดไปถึงสิทธิต่าง  ๆโดยไม่มีการปิดบังจากหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติต่อผูก้ระท า 
ความผดิตอ้งไม่ปฏิบติัเปรียบเสมือนว่าบุคคลดงักล่าวเป็นอาชญากรและตอ้งแยกการด าเนินคดีเด็ก
และเยาวชนกับผูต้ ้องหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ มุ่งเน้นการช่วยเหลือและพฒันาพฤติกรรมของผูก้ระท า
ความผดิเพื่อให้พร้อมส าหรับการกลบัคืนสู่สังคม ภายหลงัจากท่ีมีการประกาศใชม้าตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาเร่ิมมาเห็นผลในปี ค.ศ. 2007 หลงัจากมีการบังคับใช้กฎหมาย Youth 
Criminal Justice Act (YCJA) มาแลว้ 4 ปี มาตรการดังกล่าวช่วยลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลไดเ้ป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะคดีความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ อนัเป็นการลดปริมาณผูท่ี้ตอ้งรับโทษจ าคุก222 

                                                
221  นิชุดา  ปานฤทธ์ิ.  (2552).   การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการไกล่เกลี่ยคดีของพนักงาน

สอบสวน. น. 42-44. 
222 Makarenko Jay.  Op.cit.  p.1.  
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   แนวนโยบายของกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) มีท่ีมาจาก 
  1.ประชาชนในสงัคมตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กและเยาวชน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเด็กและเยาวชน รวมตลอดไปถึงการใหค้  าแนะน าแก่เด็กและเยาวชน 
  2.ชุมชน พ่อแม่ และครอบครัวของเด็กและเยาวชนจะต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัอาชญากรรมอนัเกิดจากเยาวชนและใหค้  าแนะน าแก่ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการกระท าความผดิ 
  3.ขอ้มูลของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชน ควรจะมีการเผยแพร่ในส่วนของวิธีการ
จดัการหรือมาตรการท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ 
  4.แคนาดาเป็นคู่สญัญากบัอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิเด็กโดยตระหนักว่าเด็ก
และเยาวชนมีสิทธิและเสรีภาพรวมถึงผูท่ี้ระบุไวใ้นกฎบตัรของแคนาดาว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นหลกัการพิเศษ และ 
  5.กระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนจะตอ้งเคารพถึงผลประโยชน์
ของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ ส่งเสริมความรับผดิชอบและสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่สังคมโดยการแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดพร้อมกบัส่งตวัผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ให้กลบัคืนสู่สังคม 
หลีกเล่ียงการลงโทษจ าคุกแก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดไม่ร้ายแรงและลดการพึ่งพา
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
   (ค) ประเทศฟิลิปปินส์มาตรการเบ่ียงเบนคดีเป็นมาตรการหลีกเล่ียงการเข้าสู่ระบบ
ยติุธรรมท่ีเป็นทางการโดยไม่จ  าเป็น ภายใตน้โยบายทางเลือกอ่ืนนอกจากการฟ้องคดี การเบ่ียงเบน
คดี(Diversion) ถือเป็นมาตรการในการป้องกนัการกระท าความผิดซ ้ า223 เด็กท่ีกระท าการอนัขดัต่อ
กฎหมายให้อยู่ภายใต้โครงการเบ่ียงเบนคดี ซ่ึงโดยลักษณะของการเบ่ียงเบนคดี 224 จะมี 
 
                                                

223 Juvenile Justice and Welfare Act 2006  SEC. 19.Community-based Programs on Juvenile Justice 
and Welfare. - Community-based programs on juvenile justice and welfare shall be instituted by the LGUs 
through the LCPC, school, youth organizations and other concerned agencies. The LGUs shall provide 
community-based services which respond to the special needs, problems, interests and concerns of children and 
which offer appropriate counseling and guidance to them and their families. These programs shall consist of 
three levels: 

 (c) Tertiary intervention includes measures to avoid unnecessary contact with the formal justice 
system and other measures to prevent re-offending. 

224 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 31.Kinds of Diversion Programs. - The diversion 
program shall include adequate socio-cultural and psychological responses and services for the child. At the 
different stages where diversion may be resorted to, the following diversion programs may be agreed upon, 
such as, but not limited to:… 
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รูปแบบเป็นการไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมขอ้พิพาทเพื่อตอบสนองบริการเชิงสังคม วฒันธรรม 
และจิตวิทยาอยา่งเพียงพอส าหรับเด็ก และสามารถจะใชม้าตรการไดทุ้กขั้นตอนก่อนมีค าพิพากษา 
ในชั้นก่อนฟ้องคดี เด็กท่ีกระท าการอนัขดัต่อกฎหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเมื่อเห็นว่ามีความ
เหมาะสมก็จะกนัผูก้ระท าความผิดดงักล่าวออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัดว้ยการใช้
มาตรการเบ่ียงเบนคดีกบัคดีท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 6 ปี ประกอบกบัเด็กส านึกว่าตนกระท า
ความผิด รัฐจึงใชว้ิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวอนัเป็นลกัษณะของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนนั้น โดยท าสญัญาเบ่ียงเบนคดีในระหว่างการประชุมไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมขอ้พิพาทนั้น225 สัญญาเบ่ียงเบนคดีจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กยอมรับโดยสมคัรใจว่าได้
กระท าการอนัเป็นความผิดจริง และภายหลงัจากนั้นเด็กจะเขา้โครงการเบ่ียงเบนคดีโดยพิจารณา
ตามมาตรา 30 การยอมรับความผิดของเด็กจะต้องไม่เป็นโทษกบัเด็ก เม่ือน าขอ้เท็จจริงนั้นถูก
น าเสนอต่อศาล การบงัคบัตามโครงการเบ่ียงเบนคดีจะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยฝ่าย
ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลผกูพนัโดยเจา้หน้าท่ีสวสัดิการและพฒันาการสังคมจะ
เป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติัตามโครงการเบ่ียงเบนคดีนั้น การจดัท าโครงการจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะ
และพฤติการณ์แวดลอ้มของความผิดโดยพิจารณาจากความร้ายแรงและความถ่ีของการกระท า
ความผิดว่าเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ าหรือไม่ การพิจารณาดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงอายุ สติปัญญา 
ประกอบกบัสภาพครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กดว้ย เม่ือพิจารณา
จากพยานหลกัฐานแลว้เด็กเป็นผูก้ระท าความผดิจริง จะเยียยาความเสียหายแก่ผูเ้สียหายและสังคม
อยา่งไร เพื่อให้ผูเ้สียหายไดรั้บการชดใชแ้ละสังคมเกิดความปลอดภยัดว้ยวิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับ 
 
 

                                                
225 Juvenile Justice and Welfare Act 2006  SEC. 24.Stages Where Diversion May be Conducted. - 

Diversion may be conducted at the KatarungangPambarangay, the police investigation or the inquest or 
preliminary investigation stage and at all 1evels and phases of the proceedings including judicial level 

 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 25.Conferencing, Mediation and Conciliation. - A 
child in conflict with law may undergo conferencing, mediation or conciliation outside the criminal justice 
system or prior to his entry into said system. A contract of diversion may be entered into during such 
conferencing, mediation or conciliation proceedings. 
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เด็กท่ีกระท าความผดิ226 ความรู้สึกเสียใจของผูก้ระท าความผดิถือเป็นส่วนส าคญัในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
พฤติกรรมของเด็ก เมื่อเด็กยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามส่ิงท่ีรัฐจัดท าข้ึน ซ่ึงจะอยู่ภายใต้
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ความสามารถของบิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กในการเล้ียงดู  
พร้อมให้ค  าปรึกษา ประกอบกบัความเห็นของผูเ้สียหายในการน ามาตรการเยียวยาโดยการอาศยั
ชุมชนเป็นหลกัในการฟ้ืนฟูและเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กท่ีกระท าความผิด 227 กระบวนการ
เบ่ียงเบนคดีจะตอ้งกระท าใหเ้สร็จส้ินภายในเวลา 45 วนั อายุความให้สะดุดหยุดลงจนกว่าจะเสร็จ
ส้ินกระบวนการในการเบ่ียงเบนคดี เด็กจะตอ้งแสดงตนต่อหน่วยงานท่ีมีอ  านาจเป็นผูด้  าเนินการ
ตามโครงการเบ่ียงเบนคดีอย่างน้อยหน่ึงคร้ังต่อเดือน เพ่ือรายงานและประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ  
   นอกจากโครงการเบ่ียงเบนคดีแลว้ในประเทศฟิลิปปินส์ยงัมีโครงการ เสริมท่ีเป็น
สวสัดิการท่ีรัฐจดัให้แก่ประชาชนท่ีรู้จักกนัในนามยุติธรรมชุมชนหรือเรียกว่า “LGUs” ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีอาศยัชุมชนเป็นหลกัในการอ านวยความยุติธรรมและสวสัดิภาพส าหรับเยาวชน 
ซ่ึงการอาศยัชุมชนเป็นหลกัในการอ านวยความยุติธรรมและสวสัดิภาพส าหรับเยาวชน โดย LGUs 
ผา่นทาง LCPC โรงเรียน องคก์รเยาวชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  LGUsจะจดัให้มีบริการท่ี
                                                

226 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 29.Factors in Determining Diversion Program.-In 
determining whether diversion is appropriate and desirable, the following factors shall be taken into 
consideration: 

 (a) The nature and circumstances of the offense charged; 
 (b) The frequency and the severity of the act; 
 (c) The circumstances of the child (e.g. age, maturity, intelligence, etc.); 
 (d) The influence of the family and environment on the growth of the child; 
 (e) The reparation of injury to the victim; 
 (f) The weight of the evidence against the child; 
 (g) The safety of the community; and 
 (h) The best interest of the child. 
227 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 30.Formulation of the Diversion Program. - In 

formulating a diversion program, the individual characteristics and the peculiar circumstances of the child in 
conflict with the law shall be used to formulate an individualized treatment. 

 The following factors shall be considered in formulating a diversion program for the child: 
 (a)  The child's feelings of remorse for the offense he/she committed; 
 (b)  The parents' or legal guardians' ability to guide and supervise the child; 
 (c)  The victim's view about the propriety of the measures to be imposed; and 
 (d)  The availability of community-based programs for rehabilitation and reintegration of the child. 
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อาศยัชุมชนเป็นหลกัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นท่ีสนใจและขอ้กงัวลพิเศษ
ของเด็ก และยงัใหค้  าปรึกษาแนะน าท่ีเหมาะสมแก่เด็กและครอบครัว โดยโปรแกรมดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั ขั้นแรกจะเป็นมาตรการทัว่ไปในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมและให้
โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะเขา้ไปแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นตน้ตอของปัญหาในการกระท าผิด ต่อมาขั้นท่ีสอง
จะเป็นในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความเส่ียง และขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นมาตรการ
ในการหลีกเล่ียงการเขา้สู่ระบบยุติธรรมท่ีเป็นทางการโดยไม่จ  าเป็น และมาตรการอ่ืนๆ ในการ
ป้องกนัการกระท าผดิซ ้า228  
   กล่าวไดว้่าโครงการท่ีอาศยัชุมชนใหม้ีส่วนร่วมดูแลผูก้ระท าความผิดถือไดว้่าเป็นการ
แกไ้ขปัญหาผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กโดยตรงจากส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัจจยัใหเ้ด็กเกิดการตดัสินใจ
ในการกระท าผดิ และเป็นการช่วยลดตน้ทุนท่ีรัฐจะตอ้งเสียอีกทางหน่ึงดว้ย229  
  3.1.4.2 ผูม้ีอ  านาจในการใชม้าตรการพิเศษ 
   ประเด็นผูม้ีอ  านาจในการใช้มาตรการพิเศษจะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และฟิลิปปินส์ ส่วนในประเทศองักฤษ ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีเพียงพอใน
ประเด็นน้ี 

                                                
228 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 19.Community-based Programs on Juvenile Justice 

and Welfare. - Community-based programs on juvenile justice and welfare shall be instituted by the LGUs 
through the LCPC, school, youth organizations and other concerned agencies. The LGUs shall provide 
community-based services which respond to the special needs, problems, interests and concerns of children and 
which offer appropriate counseling and guidance to them and their families. These programs shall consist of 
three levels: 

 (a)  Primary intervention includes general measures to promote social justice and equal 
opportunity, which tackle perceived root causes of offending; 

 (b)  Secondary intervention includes measures to assist children at risk; and 
 (c)  Tertiary intervention includes measures to avoid unnecessary contact with the formal justice 

system and other measures to prevent re-offending. 
229 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 56.After-Care Support Services for Children in 

Conflict with the Law. - Children in conflict with the law whose cases have been dismissed by the proper court 
because of good behavior as per recommendation of the DSWD social worker and/or any accredited NGO 
youth rehabilitation center shall be provided after-care services by the local social welfare and development 
officer for a period of at least six (6) months. The service includes counseling and other community-based 
services designed to facilitate social reintegration, prevent re-offending and make the children productive 
members of the community. 

DPU



 

 

158 

   (ก) มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็น 
การเบ่ียงเบนผูก้ระท าความผิดโดยไม่ฟ้องคดีต่อศาล และใช้วิธีการต่อรองค ารับสารภาพ (Plea 
Bargaining) อันถือเป็นวิธีการจัดการกับปริมาณคดีท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ หรือใชว้ิธีการชะลอการฟ้อง (Suspend Prosecution) ซ่ึงจะใชใ้นกรณีท่ีมีดุลยพินิจ
เห็นว่าผูก้ระท าความผิดมิได้มีเจตนาหรือมีจิตใจชั่วร้าย โดยพิจารณาจากภูมิหลงัของผูก้ระท า
ความผดิและการฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ และถึงแมจ้ะฟ้องคดีไปศาลก็จะไม่พิพากษา
ลงโทษเพราะผูก้ระท าความผิดสามารถใช้วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมภายนอกเรือนจ าได ้ซ่ึง
มาตรการทั้ง 2 ประเภทดงักล่าวจะเป็นการใชดุ้ลยพินิจโดยพนักงานอยัการ นอกจากนั้นเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจยงัมีการใชม้าตรการเบ่ียงเบนคดีได ้เช่น การเตือนแลว้ปล่อยตวักลบัไปยงับิดามารดาหรือ
ผูป้กครอง หรือสามารถใชดุ้ลยพินิจส่งตวัผูก้ระท าความผิดเขา้โครงการในชุมชนเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟู
พฤติกรรม เป็นตน้ 
    (ข) ในประเทศแคนาดารัฐบาลกลางได้มอบอ านาจให้แต่ละรัฐท าการออกกฎหมาย
ภายในใชเ้องได ้เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถู้กบงัคบัใชก้ฎหมายเยาวชนแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ
แคนาดา230 เมื่อมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) ซ่ึงจะมีผลให้พนักงาน
อยัการสูงสุดมีอ  านาจในการออกกฎระเบียบภายในอนัเก่ียวกบัมาตรการต่างๆ ท่ีใชก้บัผูก้ระท า
ความผิดซ่ึงเป็นเยาวชน เช่น บัญญัติกฎหมายท่ีก  าหนดรูปแบบการปฏิบัติต่อเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures)231 
ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีใหอ้  านาจกบัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการใชดุ้ลยพินิจจดัการต่อผูก้ระท าความผิด และ
ในส่วนบทบาทของพนักงานอยัการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศแคนาดา 
นอกจากจะท าการฟ้องร้องผูก้ระท าความผิดอาญาแทนรัฐซ่ึง เป็นการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ232 
พนักงานอยัการถือได้ว่าเป็นทนายความแผ่นดินท าหน้าท่ีในการด าเนินการฟ้องร้องผูก้ระท า
ความผิดต่อศาล ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าพนักงานอยัการเป็นผูท่ี้มีบทบาทและหน้าท่ีอย่างมากในการ
ด าเนินคดีอาญาทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคดีเด็กและเยาวชน พนกังานอยัการยงัไดรั้บมอบอ านาจ

                                                
230 แคนาดาเป็นสหพนัธรัฐที่ประกอบดว้ย 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories) ความแตกต่าง

ที่ส าคญัระหว่างรัฐกบัดินแดนคือ รัฐของแคนาดาไดรั้บมอบอ านาจจากบทบญัญติัในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดย 
ตรง ขณะท่ีดินแดนของแคนาดาจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายของสหพนัธรัฐ ดงันั้น รัฐบาลสหพนัธ์จึงมีอ  านาจโดยตรง
ในการควบคุมดูแลดินแดน ส่วนรัฐบาลของรัฐนั้นจะมีอ  านาจและสิทธิในการปกครองตนเองมากกว่า Wikipedia.  
(2012).  “Canada.” p.1.  

231 Youth Criminal Justice Act (YCJA) WARNINGS, CAUTIONS AND REFERRALS (Police 
cautions) section 7.  

232 Wikipedia.  (2012).  Criminal law of Canada.  p. 1.  
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ให้ด  าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผิดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอยัการ (extrajudicial sanction) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีให้อ  านาจกับ
พนกังานอยัการในการใชดุ้ลยพินิจจดัการต่อผูก้ระท าความผดิแทนการน าคดีไปฟ้องยงัศาล เป็นตน้ 
   การใชดุ้ลยพินิจของพนักงานอยัการในส่วนการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญา (extrajudicial sanction) พนกังานอยัการไดรั้บรายงาน233 จากเจา้หน้าท่ีต  ารวจ234 และเห็นว่า
เยาวชนสามารถจะกลบัตวัเป็นคนดีได ้ขั้นตอนต่อมาพนกังานอยัการจะใชว้ิธีการก าหนดโปรแกรม
ใหก้บัเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิปฏิบติั อนัจะเป็นการยน่ระยะเวลาและท าใหก้ารด าเนินคดีเกิด
ความรวดเร็วยิง่ข้ึน235 การใชม้าตรการพิเศษจะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจของผูก้ระท าความผิดและ
ยอมรับว่าตนเป็นผูก้ระท าความผิดจริง และการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้น
พนกังานอยัการ (extrajudicial sanction) จะตอ้งไม่เป็นการบงัคบัใหผู้ก้ระท าความผดิหรือตอ้งหาว่า
กระท าความผิดจ ายอมต้องใช้มาตรการดังกล่าว  เพ่ือให้คดีของตนเสร็จส้ินไปโดยเร็ว ดังนั้น
ผูก้ระท าความผิดสามารถปฏิเสธการใช้มาตรการดังกล่าวไดถ้า้ไม่สมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมท่ี
พนักงานอยัการจดัไวใ้ห้ หรือปฏิเสธว่าตนไม่ใช่ผูก้ระท าความผิดและพร้อมท่ีจะไปสู้คดีในศาล
เยาวชนต่อไปได้236 
        พนักงานอัยการสามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (extrajudicial 
sanction) ไดโ้ดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการลงโทษซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ด  าเนินการจาก
อยัการสูงสุดหรือผูม้ีอ  านาจท าการแทน เมื่อเห็นว่ามีพยานหลกัฐานเพียงพอในการฟ้องร้องด าเนินคดีใน
ความผิดนั้นและคดียงัไม่ขาดอายุความฟ้องร้อง237 ซ่ึงเมื่อรับการพิจารณาแลว้ว่าเป็นมาตรการท่ี

                                                
233 ในกรณีผูต้อ้งท่ีกระท าความผิดและไม่สามารถใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้น

สอบสวน (extrajudicial measures) ได ้
234 Department of Justice Canada.  (2011).  Crown Decision-Making Under the Youth Criminal 

Justice Act.  p. 1. 
235  Know Your Rights.  (2004).  A Legal Guide to Your Rights and Responsibilities For People Under 

18.  p. 1. 
236  Youth Criminal Justice Act (YCJA) EXTRAJUDICIAL SANCTIONS section 10 (3) An 

extrajudicial sanction may not be used in respect of a young person who 
 (a) denies participation or involvement in the commission of the offence; or 
 (b) expresses the wish to have the charge dealt with by a youth justice court. 
237 Youth Criminal Justice Act (YCJA) EXTRAJUDICIAL SANCTIONS section 10 (2) An 

extrajudicial sanction may be used only if 
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เหมาะสมและน่าสนใจ โดยไดค้  านึงถึงความตอ้งการของเยาวชนและประโยชน์ของสังคมเป็น
ส าคญั ผูก้ระท าความผดิหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดตอ้งสมคัรใจท่ีจะใชม้าตรการดงักล่าว โดย
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าความผิดของตนหรืองดเวน้การกระท าท่ีเป็นเหตุของการ
กระท าความผดิท่ีตนถกูกล่าวหา และก่อนการใชม้าตรการดงักล่าวผูก้ระท าความผิดจะตอ้งไดรั้บ
แจง้ถึงสิทธิของตนในการไดรั้บค าปรึกษาจากทนายความ                                                                                                                                                                                                          
   มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures) ตาม
กฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) หมายถึง มาตรการท่ีให้อ  านาจแก่เจา้หน้าท่ีต  ารวจ
และให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าความผิด 
มาตรการน้ีจะถกูใชภ้ายใตดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ โดยพิจารณาจากฐานความผิดท่ีไม่รุนแรง
และมีโทษไม่มากประกอบกบัจะตอ้งเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรกจึงจะใชม้าตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures) ได ้จุดเด่นของมาตรการน้ีคือ การท่ี
เจา้หน้าท่ีต  ารวจสามารถท่ีจะใชดุ้ลยพินิจมอบตวัผูก้ระท าความผิดให้แก่ชุมชนเพื่อท าการแกไ้ข
บ าบัดฟ้ืนฟูผู ้กระท าความผิดได้ทันที  ซ่ึงในแต่ละชุมชนจะมีอาสาสมัครคอยให้ความช่วยเหลือ 
และให้ค  าปรึกษาแก่ผูก้ระท าความผิด หรือมอบตัวผูก้ระท าความผิดให้กับส านักงานสวสัดิการสังคม  
หรือคณะกรรมการยุติธรรมส าหรับเยาวชน238 ดุลยพินิจดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าท่ีต  ารวจไดใ้ชแ้ลว้
จะตอ้งท าเป็นหนงัสือส่งต่อไปยงัพนกังานอยัการเพื่อท าการตรวจสอบดุลยพินิจต่อไป  

                                                                                                                                       

 (a) it is part of a program of sanctions that may be authorized by the Attorney General or 
authorized by a person, or a member of a class of persons, designated by the lieutenant governor in council of 
the province; 

 (b) the person who is considering whether to use the extrajudicial sanction is satisfied that it would 
be appropriate, having regard to the needs of the young person and the interests of society; 

 (c) the young person, having been informed of the extrajudicial sanction, fully and freely consents 
to be subject to it; 

 (d) the young person has, before consenting to be subject to the extrajudicial sanction, been 
advised of his or her right to be represented by counsel and been given a reasonable opportunity to consult with 
counsel; 

 (e) the young person accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the 
offence that he or she is alleged to have committed; 

 (f) there is, in the opinion of the Attorney General, sufficient evidence to proceed with the 
prosecution of the offence; and 

 (g) the prosecution of the offence is not in any way barred at law. 
238 Canadian Legal FAQs.  (2009).  Youth and the Law/Introduction.  p. 1. 
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   นอกจากพนักงานอยัการจะใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแลว้ เจา้หน้าท่ี
ต  ารวจก็ยงัสามารถใชม้าตรการดงักล่าวไดเ้ช่นกนั กล่าวคือตามกฎหมาย Youth Criminal Justice 
Act (YCJA) มาตรา 6 (1) ของประเทศแคนาดาได้ให้อ  านาจเจา้หน้าท่ีต  ารวจกระท าการดงัน้ีต่อ
เยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิด โดยให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจพิจารณาว่าจะเป็นการเพียงพอหรือไม่ 
เมื่อค  านึงถึงหลกัการท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา 4239 เพื่อจะไม่ด  าเนินคดีอย่างเป็นทางการต่อไปและ
เลือกท่ีจะจัดท าโปรแกรมภายใต้อ  านาจตามมาตรา 7240 ด้วยความยินยอมของเยาวชนให้ส่งตัว
เยาวชนไปเขา้โปรแกรมหรือไปยงัหน่วยงานในชุมชนท่ีจะช่วยเหลือเยาวชนไม่ให้กระท าความผิด
อีกได ้
   (ค) ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์การน ามาตรการเบ่ียงเบนคดีมาใชอ้าจมีขอ้ตกลงกนัใน
โครงการเบ่ียงเบนคดีภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีไดใ้หอ้  านาจไว ้โดยระบบของการเบ่ียงเบนคดีจะ
ท าใหค้ดีไม่ถกูส่งต่อไปด าเนินคดียงัศาล ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก  าหนด คือ เมื่อโทษท่ีจะลง
แก่ผูก้ระท าความผิดมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 ปี ให้เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย หรือ Punong 
Barangay โดยความช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ีสวสัดิการและพฒันาการสงัคมในพ้ืนท่ีหรือสมาชิกอ่ืน 
LCPC ด  าเนินการไกล่เกล่ีย ประชุมกลุ่มครอบครัวและประนีประนอมถ้าจะสามารถท าได ้ 
อนัเป็นการใชว้ิธีการระงบัความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็ก โดยมุ่ง

                                                
239 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Declaration of principles section 4. The following principles 

apply in this Part inAngsana New addition to the principles set out in section 3: 
 (a)  extrajudicial measures are often the most appropriate and effective way to address youth 

crime; 
 (b)  extrajudicial measures allow for effective and timely interventions focused on correcting 

offending behaviour; 
 (c)  extrajudicial measures are presumed to be adequate to hold a young person accountable for his 

or her offending behaviour if the young person has committed a non-violent offence and has not previously 
been found guilty of an offence; and 

 (d) extrajudicial measures should be used if they are adequate to hold a young person accountable 
for his or her offending behaviour and, if the use of extrajudicial measures is consistent with the principles set 
out in this section, nothing in this Act precludes their use in respect of a young person who 

 (i)  has previously been dealt with by the use of extrajudicial measures, or 
 (ii)  has previously been found guilty of an offence. 
240 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Police cautions section 7 The Attorney General, or any other 

minister designated by the lieutenant governor of a province, may establish a program authorizing the police to 
administer cautions to young persons instead of starting judicial proceedings under this Act. 
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ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และให้เป็นไปตามโครงการ
เบ่ียงเบนคดี โดยเด็กและครอบครัวของเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีไดก้  าหนดข้ึน ในกรณีการกระท าความผิด 
ท่ีไม่มีผูเ้สียหาย แต่โทษท่ีจะลงมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 ปี ให้เจา้หน้าท่ีสวสัดิการและพฒันาการ
สงัคมประชุมกบัเด็กและบิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กนั้นเพ่ือใหมี้การจดัท าโครงการเบ่ียงเบน
คดีและแกไ้ขฟ้ืนฟใูนกรณีดงักล่าวอยา่งเหมาะสมโดยประสานกบั BCPC แต่ถา้เป็นกรณีการกระท า
ความผดิท่ีมีอตัราโทษท่ีจะลงส าหรับความผดินั้นจ  าคุกเกินกว่า 6 ปี มาตรการในการเบ่ียงเบนคดีจะ
ถกูใชโ้ดยอ านาจของศาล241 
   ในการใชม้าตรการเบ่ียงเบนคดีผูท่ี้มีบทบาทเป็นอย่างมากคือ Punong Barangay ซ่ึงมี
อ  านาจในการด าเนินการใดๆตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้การใชม้าตรการเบ่ียงเบนคดีบรรลุผล 
โดยกฎหมายไดก้  าหนดให ้Punong Barangay มีอ  านาจสัง่ใหผู้ก้ระท าความผดิชดใชคื้นทรัพยสิ์นอนั
เป็นการเยยีวยาความเสียหายท่ีตนไดก่้อใหเ้กิดข้ึน หรือเป็นการชดเชยความเสียหายโดยให้ท าค  าขอ
โทษซ่ึงจะท าดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ ให้ค  าปรึกษาแก่เด็กหรือครอบครัวของเด็กท่ี
กระท าความผิดรวมตลอดให้ค  าแนะน าและครอบคลุมดูแล ให้เด็กเขา้ร่วมในการอบรม สัมมนา 
โดยฝึกในเร่ืองความโกรธ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ สร้างค่านิยม และเสริมสร้างทกัษะอ่ืนไม่ให้
เด็กกระท าความผดิซ ้า โดยใหเ้ขา้ร่วมกบัชุมชนหรือเขา้ร่วมโครงการดา้นการศึกษาอาชีพ และสร้าง
ทักษะในชีวิต242 ผูเ้ขียนเห็นว่าอ  านาจของ Punong Barangay เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ี

                                                
241 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 23.System of Diversion. - Children in conflict with the 

law shall undergo diversion programs without undergoing court proceedings subject to the conditions herein 
provided: 

 (a)  Where the imposable penalty for the crime committee is not more than six (6) years 
imprisonment, the law enforcement officer or Punong Barangay with the assistance of the local social welfare 
and development officer or other members of the LCPC shall conduct mediation, family conferencing and 
conciliation and, where appropriate, adopt indigenous modes of conflict resolution in accordance with the best 
interest of the child with a view to accomplishing the objectives of restorative justice and the formulation of a 
diversion program. The child and his/her family shall be present in these activities.  

 (b)  In victimless crimes where the imposable penalty is not more than six (6) years imprisonment, 
the local social welfare and development officer shall meet with the child and his/her parents or guardians for 
the development of the appropriate diversion and rehabilitation program, in coordination with the BCPC; 

 (c)  Where the imposable penalty for the crime committed exceeds six (6) years imprisonment, 
diversion measures may be resorted to only by the court. 

242 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 31.Kinds of Diversion Programs. (a) At the level of 
the Punong Barangay: 
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ด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ Punong Barangay เทียบไดก้บัพนักงานอยัการของ
ประเทศไทย 
   ส่วนการใชม้าตรการเบ่ียงเบนคดีในชั้นพนักงานอยัการเม่ือเจ้าหน้าท่ีต  ารวจท าการ
สอบสวนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเด็กท่ีกระท าความผิด โดยพิจารณาถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก
ในขณะกระท าความผดิว่ามีความปกติหรือบกพร่องหรือไม่อยา่งไร เพื่อการใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมาะสม
ในการแกไ้ขเยยีวยาเด็กนั้น พนกังานอยัการจะมีหน้าท่ีในการท าการไต่สวนเบ้ืองตน้และพิจารณา
การยื่นฟ้อง โดยพิเคราะห์ในประเด็นส าคัญว่า  คดีท่ีเด็กกระท าความผิดนั้นสามารถท่ีจะใช้
มาตรการเบ่ียงเบนคดีไดห้รือไม่ 
  3.1.4.3  การด าเนินการภายหลงับงัคบัใชม้าตรการพิเศษ 
   ประเด็นการด าเนินการภายหลงับังคับใช้มาตรการพิเศษจะศึกษาเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ ฟิลิปปินส์ ส่วนในประเทศแคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ไม่ปรากฏ
ขอ้มลูท่ีเพียงพอในประเด็นน้ี 
   (ก) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไม่ว่า
จะเป็นในชั้นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ หรือโดยพนกังานอยัการจะส่งผลใหค้ดีอาญาระงบัไม่มีการน าคดีไป
ด าเนินการในศาลอีก โดยใช้วิธีการด าเนินการดังต่อไปน้ี เร่ิมจากขั้ นตอนการสัมภาษณ์ 
(Questioning) จะเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงค์เบ้ืองต้นเพ่ือให้ได้รับรายละเอียดหรือองค์ประกอบ 
เก่ียวกบัการกระท าผดิตามท่ีถกูกล่าวหา ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัอนัเป็นสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัเด็ก

                                                                                                                                       

 (1)  Restitution of property; 
 (2)  Reparation of the damage caused; 
 (3)  Indemnification for consequential damages; 
 (4)  Written or oral apology; 
 (5)  Care, guidance and supervision orders; 
 (6)  Counseling for the child in conflict with the law and the child's family; 
 (7) Attendance in trainings, seminars and lectures on: 
  (i)  anger management skills; 
  (ii)  problem solving and/or conflict resolution skills; 
  (iii)  values formation; and 
  (iv)  other skills which will aid the child in dealing with situations which can lead to repetition 

of the offense; 
 (8)  Participation in available community-based programs, including community service; or 
 (9)  Participation in education, vocation and life skills programs. 
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ในภาพรวม โดยจะใชป้ระกอบการท าแผนเพื่อบ าบดัผูก้ระท าความผิดต่อไป การสอบสวนของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจเก่ียวกบัการกระท าความผดิอาญาของเด็กมีส่ิงท่ีตอ้งค านึง 3 ประการคือ 
      1. อยูใ่นเขตอ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชนท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ 
      2. เมื่อคดีอยูใ่นเขตศาลคดีเด็กและเยาวชน ควรจะน าผูก้ระท าความผิดส่ง
ศาลหรือองคก์รท่ีใหบ้ริการทางสงัคมหรือสงัคมสงเคราะห์หรือควรส่งกลบัไปอยูก่บัครอบครัว 
      3. ถา้คดีจะตอ้งน าส่งศาลจ าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งควบคุมตวัเด็ก 
   กรณีท่ีเด็กยงัเยาวว์ยัมาก เจา้หนา้ท่ีผูส้มัภาษณ์ควรกระท าต่อหน้าพ่อแม่หรือผูป้กครอง
ของเด็ก ในบางมลรัฐจะต้องมีพ่อ แม่ หรือผูป้กครองอยู่ด้วย แต่บางมลรัฐไม่ให้มีพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองอยู่ด้วยขณะสัมภาษณ์ เพราะมีความเห็นว่าบุคคลท่ีดีท่ีสุดในการให้ค  าปรึกษาคือ 
ทนายความมิใช่ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง  และในบางคร้ังพ่อแม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการ
สอบสวนของเจา้หนา้ท่ี243 
   ขั้นตอนกระบวนการแรกรับ (Intake) ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวมีใชทุ้กมลรัฐรวมถึงมลรัฐ
วิสคอนซิน (Wisconsin) ดว้ย ในขั้นตอนน้ีสามารถจะมีการพิจารณาในเร่ืองของการเบ่ียงเบนคดี 
ออกจากกระบวนการทางศาล โดยเจ้าพนักงานแรกรับจะด าเนินการสัมภาษณ์เด็ก พ่อแม่ หรือ
ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัความเข้าใจในพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดกฎหมายนั้น 
ผูก้ระท าเขา้ใจหรือไม่ว่าส่ิงท่ีตนกระท านั้นเป็นความผิด เจา้หน้าท่ีจะพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนแค่คร้ังเดียวหรือว่าการกระท าของเด็กเป็นสัญญาณของการท่ีเด็กหรือเยาวชนจะกระท า
ความผิดในขอ้หาท่ีหนักข้ึนจึงจ าเป็นต้องไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อวตัถุประสงค์ คือ 
วางแผน (Planning) ปรึกษา (Counseling) และเยียวยา (treatment) แลว้ท ารายงานส่งไปยงัศาลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของศาล 
   ในชั้นกระบวนการแรกรับไม่มีมาตรฐานการพิสูจน์ท่ีก  าหนดไวแ้น่นอน แต่ถือเป็นการ
ถกปัญหากนัอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างอิสระระหว่างพนักงานแรกรับ 
เด็ก และพ่อแม่ หรือผูป้กครอง ในบางคร้ังรวมถึงพยานผูร้้องทุกข์ซ่ึงอาจจะเป็นเพื่อนบา้นหรือ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ พ่อแม่อาจจา้งทนายความไดห้ากตอ้งการ แต่ศาลฎีกาของสหรัฐ อเมริกาเคยตดัสิน
ว่า ในชั้นแรกรับน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีทนายความ แต่อยา่งไรก็ดีหากมีทนายความในชั้นน้ี ทนายความ
จะมีบทบาทในการช่วยอธิบายกระบวนการใหเ้ด็กและพ่อแม่หรือผูป้กครองทราบถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการ หรือวิธีการท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะไดรั้บรวมตลอดไปถึงการรวบรวม
หลกัฐานและเสนอบนัทึกทางการแพทย ์บนัทึกทางสงัคม และจดัท าขอ้แนะน าในการแกไ้ขเยียวยา 
เพื่อใหพ้นกังานแรกรับมีแนวโนม้ปรับการแกไ้ขบ าบดัใหส้มัพนัธก์บัขอ้เท็จจริง และในกรณีท่ีเป็น
                                                

243 Clement, M.J.  (2002).  The Juvenile Justice System: Law and Process.  p. 123.     
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คดีความผดิเลก็นอ้ย (misdemeanors) พนกังานแรกรับจะด าเนินการเปรียบเทียบคดี หรือด าเนินการ
แกไ้ขอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ปล่อยตวัเด็กไปโดยไม่มีเง่ือนไข หรือมีการคุมประพฤติหรือไม่ก็ได ้
   (ข) ส่วนในประเทศแคนาดาก็มีหลกัการคลา้ยๆ กนักบัประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานอยัการใชดุ้ลยพินิจน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (extrajudicial sanction) 
มาใช ้จะส่งผลให้ไม่มีการด าเนินการใดๆ ต่อผูก้ระท าความผิดต่อไปในชั้นศาลอีก โดยพนักงาน
อยัการจะท ารายงานส่งไปยงัศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งต่อไปและเม่ือศาลได้รับค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนกังานอยัการ ศาลจะใหดุ้ลยพินิจเห็นชอบกบัการใชม้าตรการดงักล่าวของพนกังานอยัการโดยจะ
ไม่ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิต่อไป แต่การใชดุ้ลยพินิจของพนกังานอยัการไม่เป็นการตดัสิทธิ
ผูเ้สียหายท่ีจะน าคดีมาฟ้องร้องต่อศาลเอง อย่างไรก็ตามการฟ้องคดีของผูเ้สียหายจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากอยัการสูงสุดถึงจะฟ้องร้องยงัศาลเยาวชนไดเ้พื่อเป็นการป้องกนัมิใหผู้เ้สียหายน าคดีไป
ฟ้องยงัศาลเอง244 เพราะหลกัการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอยัการ 
(extrajudicial sanction) ซ่ึงเกิดจากการท่ีเยาวชนผูก้ระท าความผิดไดส้ านึกถึงการกระท าของตน
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของตนอันน ามาซ่ึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าความผดิซ่ึงเกิดจากความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง ในทางปฏิบติัศาลเยาวชนจะมีค าสั่งยกฟ้อง
เมื่อเห็นว่ามีความเป็นไปไดใ้นทางท่ีเยาวชนสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนกังานอยัการ (extrajudicial sanction) ไดอ้ยา่งครบถว้น245  

                                                
244 Youth Criminal Justice Act (YCJA) EXTRAJUDICIAL SANCTIONS section 10 (6) Subject to 

subsection (5) and section 24 (private prosecutions only with consent of Attorney General),  nothing in this 
section shall be construed as preventing any person from laying an information or indictment, obtaining the 
issue or confirmation of any process or proceeding with the prosecution of any offence in accordance with law. 

245 Youth Criminal Justice Act (YCJA) EXTRAJUDICIAL SANCTIONS section 10 (5) The use of an 
extrajudicial sanction in respect of a young person alleged to have committed an offence is not a bar to judicial 
proceedings under this Act, but if a charge is laid against the young person in respect of the  offence, 

 (a)  the youth justice court shall dismiss the charge if it is satisfied on a balance of probabilities 
that the young person has totally complied with the terms and conditions of the extrajudicial sanction; and 

 (b)  the youth justice court may dismiss the charge if it is satisfied on a balance of probabilities that 
the young person has partially complied with the terms and conditions of the extrajudicial sanction and if, in the 
opinion of the court, prosecution of the charge would be unfair having regard to the circumstances and the 
young person’s performance with respect to the extrajudicial sanction. 
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   (ค) ในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อมีการเบ่ียงเบนคดีส าเร็จ อายคุวามใหส้ะดุดหยดุลงระหว่าง
โครงการเ บ่ียง เบนคดีมีผลบังคับแต่ไม่ เ กิ น  2  ปี 246 ถ้าโครงการเ บ่ียง เบนคดีไม่ส า เ ร็ จ 
อนัเน่ืองมาจากความผดิไม่อยูภ่ายใตม้าตรา 23 (ก) และ (ข) หรือหากเด็ก บิดามารดา หรือผูป้กครอง
ของเด็กไม่ยินยอมให้มีการเบ่ียงเบนคดี  จะมีขั้นตอนในการด าเนินการต่อไปดงัน้ี ให้ Punong 
Barangay ท่ีดูแลคดีส่งต่อบันทึกคดีของเด็กไปยงัเจา้หน้าท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย อยัการ ห รือศาลท่ี
เก่ียวข้อง แลว้แต่กรณี ภายในสามวนันับจากวนัท่ีพบว่าไม่มีอ  านาจเหนือคดี หรือส้ินสุดการ
ด าเนินการเพื่อเบ่ียงเบนคดี แลว้แต่กรณี เมื่อมีการออกหนังสือท่ีรับรองขอ้เท็จจริงว่าไม่มีการท า
สญัญาระหว่างคู่สัญญาให้ด  าเนินการฟ้องร้องคดีไปตามกระบวนการปกติ 247 หรือให้คณะท างาน
ดา้นคุม้ครองสตรีและเด็กของ PNP หรือเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนท่ีรับผดิชอบคดีของเด็กท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมส่งเร่ืองไปยงัพนกังานอยัการหรือศาลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าการสอบถาม และหรือไต่

                                                
246 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 26. Contract of Diversion.-If during the conferencing, 

mediation or conciliation, the child voluntarily admits the commission of the act, a diversion program shall be 
developed when appropriate and desirable as determined under Section 30. Such admission shall not be used 
against the child in any subsequent judicial,quasi-judicial or administrative proceedings. The diversion program 
shall be effective and binding if accepted by the parties concerned. The acceptance shall be in writing and 
signed by the parties concerned and the appropriate authorities. The local social welfare and development 
officer shall supervise the implementation of the diversion program. The diversion proceedings shall be 
completed within forty-five (45) days. The period of prescription of the offense shall be suspended until the 
completion of the diversion proceedings but not to exceed forty-five (45) days. 

 The child shall present himself/herself to the competent authorities that imposed the diversion 
program at least once a month for reporting and evaluation of the effectiveness of the program. 

 Failure to comply with the terms and conditions of the contract of diversion, as certified by the 
local social welfare and development officer, shall give the offended party the option to institute the appropriate 
legal action. 

 The period of prescription of the offense shall be suspended during the effectivity of the diversion 
program, but not exceeding a period of two (2) years. 

247 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 27.Duty of the Punong Barangay When There is No 
Diversion. - If the offense does not fall under Section 23(a) and (b), or if the child, his/her parents or guardian 
does not consent to a diversion, the Punong Barangay handling the case shall, within three (3) days from 
determination of the absence of jurisdiction over the case or termination of the diversion proceedings, as the 
case may be, forward the records of the case of the child to the law enforcement officer, prosecutor or the 
appropriate court, as the case may be. Upon the issuance of the corresponding document, certifying to the fact 
that no agreement has been reached by the parties, the case shall be filed according to the regular process. 
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สวนเบ้ืองต้นเพ่ือพิจารณาว่า เด็กยงัควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมต่อไปและมีการส่งฟ้องต่อศาล
หรือไม่ เอกสารในการส่งบนัทึกดงักล่าวให้แสดงให้ปรากฏค าว่า “เด็ก” เป็นตวัเขม้ดว้ย248 ในชั้น
ก่อนฟ้องเมื่อบิดามารดา หรือผูป้กครอง ประกอบการประเมินจากเจา้พนักงานสวสัดิการสังคมว่า
เด็กนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะเขา้สู่มาตรการเบ่ียงเบนคดี โดยการท าการเสนอความเห็นของตนแนบ
ไปตามล าดบัชั้น ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การไต่สวนเบ้ืองตน้ 
หากพนกังานอยัการเห็นควรใหใ้ชม้าตรการเบ่ียงเบนคดี คดีนั้นก็จะกลบัเขา้สู่กระบวนการเบ่ียงเบน
คดีอีกคร้ัง แต่หากเห็นว่าไม่ควรใช้มาตรการเบ่ียงเบนคดี เด็กนั้นก็ต้องกลบัเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีในชั้นศาลต่อไป การใชม้าตรการเบ่ียงเบนคดีในชั้นพนักงานอยัการ พนักงาน
อยัการปฏิบติัเช่นเดียวกนักบั Punong Barangay แต่พนักงานอยัการมีอ  านาจในการยึดทรัพยท่ี์ได้
หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท าความผดิ249 ซ่ึงในส่วนของ Punong Barangay ไม่สามารถท่ีจะท าได ้ 
ภายหลงัจากท่ีมีการยกฟ้องผูก้ระท าความผิดโดยศาลท่ีมีเขตอ านาจ อนัเน่ืองมาจากการมีความ
ประพฤติดีของผูก้ระท าความผดิตามค าแนะน าของนักสังคมสงเคราะห์ของ DSWD และหรือศูนย์
ฟ้ืนฟเูยาวชน ซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ีไดรั้บการรับรอง โดยจะไดรั้บการดูแลสนับสนุนโดย
นกัสวสัดิการสงัคมและพฒันาเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหกเดือน บริการท่ีให้ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาและ
บริการท่ีอาศยัในชุมชนเป็นหลกั ดงันั้นการจดัท าโครงการจึงเนน้ในการสนบัสนุนการกลบัคืนเขา้สู่
สงัคมและป้องกนัการกระท าผดิซ ้าโดยใหเ้ด็กนั้นเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
ช่วยไม่ใหก้ารศึกษาเล่าเรียนหรือช่องทางในการด าเนินชีวิตของเด็กท่ีกระท าผดิตอ้งหยุดลงในกรณี
ท่ีเด็กนั้นก  าลงัศึกษา ท างาน หรือฝึกอาชีพในสถาบนัการศึกษา สนบัสนุนการอยูร่่วมกนัระหว่างเด็ก 
บิดามารดาหรือผูป้กครอง โดยช่วยไม่ใหต้อ้งแยกเด็กท่ีกระท าผดิออกจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง
ของเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็กในกรณีดงักล่าวจะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และยงัสร้าง

                                                
248 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 28.Duty of the Law Enforcement Officer When 

There is No Diversion. - If the offense does not fall under Section 23(a) and (b), or if the child, his/her parents 
or guardian does not consent to a diversion, the Women and Children Protection Desk of the PNP, or other law 
enforcement officer handling the case of the child under custody, to the prosecutor or judge concerned for the 
conduct of inquest and/or preliminary investigation to determine whether or not the child should remain under 
custody and correspondingly charged in court. The document transmitting said records shall display the word 
"CHILD" in bold letters.  

249 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 31.Kinds of Diversion Programs. (b) At the level of 
the law enforcement officer and the prosecutor: 

 (1)  Diversion programs specified under paragraphs (a)(1) to (a)(9) herein; and 
 (2)  Confiscation and forfeiture of the proceeds or instruments of the crime; 
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ความตระหนกัใหม้ากข้ึนในการรับผดิชอบร่วมกนั นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนใหมี้การฟ้ืนฟแูละปรับ
พฤติกรรมเด็กท่ีกระท าผิดและส่งเสริมให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือจากชุมชน โดยการลด
บาดแผลในใจท่ีจะเกิดกบัเด็กท่ีกระท าผดิ และหลีกเล่ียงวิธีการถกูคุมขงัในเรือนจ า250 
 
3.2 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในช้ัน
พจิารณาคดี 
 3.2.1 การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยผูพ้ิพากษาส าหรับผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน 
  3.2.1.1 ลกัษณะคดีท่ีน ามาตรการพิเศษมาปรับใช ้

ประเด็นลกัษณะคดีท่ีน ามาตรการพิเศษมาปรับใชจ้ะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ญ่ีปุ่น และฟิลิปปินส์ ส่วนในประเทศแคนาดา และเวียดนาม ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีเพียงพอใน
ประเด็นน้ี 

(ก) มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาตามโครงสร้างของ
กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผา่นทางศาลเยาวชนทางเลือกมีดงัน้ี 

    1. เมื่อเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายท่ีไดร้ะบุไว ้
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลท่ีเรียกว่า ศาลเยาวชนทางเลือก (Teen Alternative 
Court) โดยศาลเยาวชนทางเลือกจะเป็นศาลท่ีท าการพิจารณาน ามาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนส าหรับในกรณีความผิดไม่ร้ายแรง ซ่ึงศาลเยาวชนทางเลือกประกอบไปดว้ยผูพ้ิพากษา 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย และพนักงานคุมประพฤติร่วมกนัก าหนดและพิจารณาหาทางแกไ้ข
ภายใตม้าตรการต่างๆ ท่ีรัฐก  าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการเยียวยาและลงโทษเชิงป้องปรามต่อเด็กและ

                                                
250 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 54.Objectives of Community Based Programs. - The 

objectives of community-based programs are as follows: 
 (a)  Prevent disruption in the education or means of livelihood of the child in conflict with the law 

in case he/she is studying, working or attending vocational learning institutions; 
 (b)  Prevent separation of the child in conflict with the law from his/her parents/guardians to 

maintain the support system fostered by their relationship and to create greater awareness of their mutual and 
reciprocal responsibilities; 

 (c)  Facilitate the rehabilitation and mainstreaming of the child in conflict with the law and 
encourage community support and involvement; and 

 (d)  Minimize the stigma that attaches to the child in conflict with the law by preventing jail 
detention. 
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เยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยจะไม่มีการพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดแต่ใช้วิธีการแก้ไข
พฤติกรรมแทน ส่วนกรณีความผิดร้ายแรงก็จะน าคดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชน
ต่อไป 

    2. ในกรณีท่ีการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนนั้นกฎหมายไม่ไดร้ะบุ
โทษและฐานความผิดไวอ้ย่างชัดเจน เช่น คดีก่อกวนสร้างความวุ่นวายในท่ีสาธารณะ เด็กและ
เยาวชนผูท่ี้กระท าความผดิจะถกูสัง่ใหเ้ขา้รับการอบรมอุปนิสยัเพ่ือปรับเปล่ียนแกไ้ขพฤติกรรมโดย
ผา่นกระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

    3. เมื่อคดีต่างๆ ของเด็กและเยาวชนไดเ้ขา้สู่กระบวนการของศาลเยาวชน 
คดีทุกประเภทไม่ว่าจะทั้งในกรณีท่ีเป็นคดีความผดิไม่ร้ายแรงหรือกรณีความผดิร้ายแรง คดีทั้งหมด
จะเขา้สู่กระบวนการยติุทางเลือกในศาลเยาวชนทางเลือก เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญของศาลก าหนดลกัษณะ
ของมาตรการฟ้ืนฟ ูถา้ศาลเห็นว่าความผดิดงักล่าวไม่ร้ายแรง ศาลจะเพียงมีแต่ค  าสัง่เขา้รับการฟ้ืนฟู
บ าบดัตามโครงการต่างๆ ตามลกัษณะความผิด ในส่วนกรณีท่ีความผิดร้ายแรงก็จะมีค  าสั่งการเขา้
โปรแกรมบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟปูระกอบการลงโทษตามกฎหมายดว้ย 

 มาตรการก าหนดโทษเพื่อเป็นแนวทางใหศ้าลเยาวชน251 
    1. การใชม้าตรการบริการสงัคม หมายถึง มาตรการท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ยาวชน

ผูก้ระท าความผดิไปท างานรับใชแ้ละบริการสงัคมตามลกัษณะการกระท าความผดิ เช่นคดีความผิด
จราจรก็อาจจะใหไ้ปท างานในลกัษณะบริการสงัคมท่ีเก่ียวการจราจร เป็นตน้ 

    2. มาตรการขอโทษผูเ้สียหาย หมายถึง การท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ยาวชนผูก้ระท า
ความผิดพบกับเหยื่อหรือผูเ้สียหาย เพื่อขอโทษและแสดงความส านึกต่อผูเ้สียหายและรับรู้ความรู้สึก 
ของเหยือ่ มาตรการน้ีจะท าให้ผูก้ระท าความผิดรู้สึกส านึกในส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไปในลกัษณะเป็น
การสร้างความสมานฉนัท ์

    3. มาตรการการเขียนรายงาน หมายถึง การท่ีศาลสั่งให้เยาวชนผูก้ระท า
ความผิดไปท าการศึกษาคน้ควา้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเยาวชนผูก้ระท าความผิดไดท้ าลงไปให้
รู้สึกถึงโทษของการกระท าความผดิว่ามีผลอยา่งไรต่อตวัเอง เช่น คดีเสพกญัชา 

    4. มาตรการเป็นคณะลกูขุนในศาลเยาวชน หมายถึง มาตรการท่ีศาลสั่งให้
เยาวชนผูก้ระท าความผดิเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการเยยีวยาผูเ้สียหายในความผดิต่างๆ และรับรู้ถึงความรู้สึกของผูเ้สียหาย เช่น 
คดีความผดิเก่ียวกบัเพศ 

                                                
251 ไพศิษฐ์  พิพฒันกุล.  (2549).  โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางการลด

ปริมาณคดีขึน้สู่ศาล.  น. 124-127. 
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    5. มาตรการเขา้อบรมโปรแกรมยาเสพติด หมายถึง มาตรการท่ีศาลสั่งให้
เยาวชนผูก้ระท าความผดิเขา้รับการอบรมในโปรแกรมยาเสพติดเพื่อให้รู้ถึงโทษและพิษภยัของยา
เสพติด 

    6. มาตรการจ่ายเงินชดเชย หมายถึง มาตรการท่ีศาลสั่งให้เยาวชนผูก้ระท า
ความผดิจ่ายเงินชดเชยความเสียหายต่างๆ ท่ีเขาไดก่้อนใหเ้กิดข้ึน เช่น คดีท าลายทรัพยสิ์นสาธารณะ 

    7. มาตรการเขา้โปรแกรมการส านึกผิด หมายถึง การท่ีศาลสั่งให้เยาวชน
ผูก้ระท าความผดิเขา้โปรแกรมส านึกผดิในส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไป เช่น ความผิดเก่ียวกบัการก่อความ
ไม่สงบ 

    8. มาตรการเขา้อบรมเร่ืองวินัยจราจร หมายถึง การท่ีศาลสั่งให้เขา้รับการ
อบรมเก่ียวกบัการเขา้อบรมเร่ืองวินยัจราจรให้มีความรู้และความเขา้ใจในกฎระเบียบเก่ียวกบัการ 
จราจรท่ีถกูตอ้ง เช่น คดีฝ่าฝืนวินยัจราจร  

มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นกระบวนการลดปริมาณคดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของ
ศาล ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก าหนดมาตรการลงโทษก่ึงฟ้ืนฟตูามลกัษณะความผดิของเด็กและเยาวชน ส่วน
คดีความผดิร้ายแรงจะน าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนต่อไป  อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลของคดีท่ีไดม้ีการ
น าเข้าสู่การพิจารณาของศาลทางเลือกจะถูกน าส่งไปยงัศาลเยาวชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาเพื่อท าการแกไ้ขเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิต่อไป 

 (ข) ศาลเยาวชน (Juvenile Court)ของประเทศองักฤษมีอยูทุ่กเขตการปกครองท่ีเรียกว่า 
เบอเรอ (Borough) และมีศาลเยาวชนจงัหวดั (County juvenile  Court) แต่ในเบอเรอเลก็ๆบางทีก็ไม่
มีศาลเยาวชน โดยมีผูพิ้พากษาทอ้งถ่ินท่ีถูกคดัเลือกแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ เรียกว่า Justice of the 
peace และในศาลเยาวชนแห่งหน่ึงๆ จะมีผู ้พิพากษาไม่ เกิน 3 คน อย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูห้ญิง  
ทั้งน้ีก็เพ่ือท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ของเด็กและเยาวชนท่ีพิจารณาความผิดของลูก 
ทัว่ประเทศองักฤษและเวลส์มีศาลเยาวชนรวมทั้งส้ินเกือบ 1,000 ศาลตาม The Children and young 
Person Act 1933 ซ่ึงยงัใชอ้ยู่จนบดัน้ีและประกอบกบักฎกระทรวงซ่ึง lord Chancellor เป็นผูอ้อก
โดยใชว้ิธีพิจารณาคดีแบบรวบรัด (The England Juvenile Court is a Court of summary jurisdiction) 
จึงถือไดว้่าการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนมีลกัษณะพิเศษและเป็นตน้แบบให้หลายๆ
ประเทศน าไปปรับใช ้

ปี ค.ศ. 1362 ไดม้กีารจดัตั้งศาลควอร์เตอร์ เซสชนั (Quarter Session) ข้ึนโดยใหพ้ลเมือง
ดี (good and lawful men)252 เป็นผูพ้ิพากษาด ารงต าแหน่งจสัตีสออฟเดอะพีส ท าการพิจารณาคดี 4 

                                                
252 ในปี ค.ศ. 1327 มีพระราชบญัญติัให้อ  านาจกบัพลเมืองดี (good and lawful men) โดยให้ท  าหน้าที่ 

รักษาความสงบในทอ้งถิ่นซ่ึงเปรียบเสมือนพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจและสามารถรับค าฟ้องคดีอาญาแลว้
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คร้ังต่อปี การพิจารณาใช้วิธีการอย่างเดียวกันกับการพิจารณาคดีในศาลแอสซายส์ (Assizes) 
กล่าวคือ จ  าเลยจะถกูกล่าวหาว่าไดก้ระท าผดิโดยแกรนดจ์ูรี (Grand Jury) และการพิจารณาใชพ้ิตีจูรี 
(Petty Jury) นอกจากอ านาจพิจารณาคดีอาญาแลว้ จสัตีสออฟเดอะพีส ยงัมีอ  านาจทางบริหารใน
ทอ้งถ่ินอีกดว้ย ในสมยักลางจสัตีสออฟเดอะพีสไดก้ลายมาเป็นหน่วยงานทางการปกครองทอ้งถ่ิน
แทนท่ีเชอรีฟและศาลทอ้งถ่ินเดิม ศาลควอร์เตอร์ เซสชัน่ไดช่้วยลดงานของศาลหลวงท่ีตอ้งส่งผู ้
พิพากษาไปท าการนัง่พิจารณาในทอ้งท่ีต่างๆ ลงอยา่งมาก การปฏิบติังานทั้งทางตุลาการและบริหาร
ของจสัตีสออฟเดอะพีสอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของศาลคิงส์เบนช์ (King,s Bench) ต  าแหน่งจสัตี
สออฟเดอะพีสมีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนมีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาไดทุ้กประเภท
รวมถึงความผดิอาญาอุกฉกรรจป์ระเภทเฟโลนีดว้ย แต่ภายหลงัก็เร่ิมถูกจ  ากดัอ  านาจลง โดยถูกตดั
อ  านาจการพิจารณาคดีอาญาท่ีมีโทษประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิต ต่อมามีกฎหมายใหอ้  านาจจสั
ตีสออฟเดอะพีสพิจารณาคดีอาญาประเภทท่ีเป็นความผดิเลก็นอ้ย (summary offences) นอกวาระท่ี
ก  าหนดไวด้ว้ย (out of session) การพิจารณาคดีเหล่าน้ีไม่ตอ้งใชค้ณะลกูขุน ในระยะแรกเรียกศาลน้ี
ว่า ศาลพิตีเซสชนั (Court of Petty Session) ปัจจุบนัตามพระราช บญัญติัมาจีสเตรดส์ คอร์ท แอ็ค 
(Magistrates Court Act.1952) ให้เรียกศาลน้ีว่า ศาลมาจีสเตรดส์ (Magistrates ,s Court) มีอ  านาจ
พิจารณาคดีอาญาความผิดเล็กๆน้อยๆ ผูพ้ิพากษาศาลควอร์เตอร์ เซสชัน ในระยะแรกไม่มี
บทบญัญติัท่ีบงัคบัว่าจ  าตอ้งเป็นนกักฎหมาย253 จึงจะมาเป็นผูพ้ิพากษาในศาลดงักล่าวได ้ 

การด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชน เมื่อเจา้พนกังานต ารวจจบักุมเด็กหรือเยาวชนในขอ้หา
ว่ากระท าความผดิ จะตอ้งรีบน าตวัไปยงัศาลเยาวชนโดยมิชกัชา้ เจา้พนกังานต ารวจจะใหป้ระกนัตวั
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดินั้นก็ได ้เวน้แต่คดีนั้นจะเป็นคดีท่ีมีความผดิร้ายแรง กระบวนการ
พิจาณาคดีของศาลเยาวชนในทางปฏิบติัเจา้พนกังานต ารวจจะเป็นผูฟ้้องคดีต่อศาลและมกัจะแถลง
เปิดคดีประกอบค าฟ้องดว้ย เด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นจ าเลยจะแต่งตั้งทนายเขา้แกต่้างเองก็ได ้ใน
ท านองเดียวกันฝ่ายเจ้าพนักงานต ารวจก็อาจแต่งตั้งทนายความช่วยแก้ต่างให้ด้วยก็ได้ กรณีท่ี
เห็นสมควรให้พนักงานคุมประพฤติมีหน้าท่ี เสนอรายงานข้อเท็ จจริงท่ีสืบเสาะเก่ียวกับ 
ตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยรวมทั้งรายงานส่ิงแวดลอ้มและสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของ
เด็กหรือเยาวชนต่อศาล254 ค  าพิพากษาของศาลเยาวชนเรียกว่า ค  าสั่ง (order) ไม่เรียกว่าค  าพิพากษา 
(sentence) ดัง่ค  าพิพากษาของศาลธรรมดา การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนอาศยัพนักงาน

                                                                                                                                       

จบักุมผูต้อ้งสงสัยและขงัไวเ้พื่อรอศาลหลวงเดินทางมาพิจารณาคดี และในปี 1329 กไ็ดรั้บมอบอ านาจใหพ้ิจารณา
พิพากษาคดีอาญาดว้ย 

253 สุนยั  มโนมยัอุดม.  (2545).  ระบบกฎหมายอังกฤษ. น. 59-60. 
254 สุชาติ  แนวประเสริฐ.  เล่มเดิม.  น. 50. 
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คุมประพฤติเป็นส าคญั พนกังานคุมประพฤติของประเทศองักฤษมิใช่ขา้ราชการแต่เป็นบุคคลท่ีมี
ความเช่ียวชาญในงานสังคม (Social Work) มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อศาล และเป็นผูป้ระสานความ
ร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน ก่อนคริสต์ศกัราช 1925 ศาลเยาวชนในประเทศองักฤษยงัไม่มีความ
ผูกพนัท่ีจะท างานร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ ต่อมาได้มีการท างานร่วมกันภายใต้กฎหมาย 
Criminal justice Act ในปี ค.ศ. 1925 ภายหลงัจากท่ีกฎหมายได้มีการบังคับโดยให้มีการตั้งเจ้า
พนกังานคุมประพฤติข้ึนหน่ึงคนหรือมากกว่านั้นทุกเขตท่ีมีการคุมประพฤติ (Probation Area) โดย
เขตคุมประพฤติไดจ้ดัตั้งข้ึนทุกเขตศาลเพต็ติเซสชัน่ (Petty Session) หรือมิฉะนั้นสองหรือสามเขต
ศาลเพต็ติเซสชัน่ รวมเป็นเขตคุมประพฤติเขตหน่ึง ซ่ึงมีเจา้พนักงานเพ่ือท าการน้ีทุกเขต และบดัน้ี
เขตคุมประพฤติไดป้ระกาศตั้งข้ึนทัว่อาณาจกัรของประเทศองักฤษแลว้ 

คดีของศาลคดีเด็กและเยาวชนของประเทศองักฤษ อาจจะอุทธรณ์ต่อศาลควอเตอร์
เวสชัน่ (Quarter Session) ไดท้ั้งคดีแพ่งและอาญา การอุทธรณ์อาจกระท าโดยผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เด็กและเยาวชน หรือมิฉะนั้นก็โดยพ่อแม่หรือผูป้กครองของเด็กและเยาวชน อาจอุทธรณ์ในเร่ือง
ค าสัง่ใหป้ฏิบติัต่อตวัเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นอาจอุทธรณ์ในเร่ืองท่ีว่าจ  าเลยไม่ไดก้ระท าผดิ พ่อ
แม่ของเด็กและเยาวชนอาจอุทธรณ์ถึงเร่ืองการส่งเด็กไปยงัสถานีฝึกอบรมหรือสถานท่ีอ่ืนอนัเป็น
ปฏิปักษต่์อพ่อแม่ กรณีเช่นน้ีเด็กหรือเยาวชนจะอุทธรณ์ไม่ได ้

ส่วนหอ้งพิจารณาของศาลคดีเด็กและเยาวชนไม่มีบลัลงัก์แบบศาลยุติธรรมธรรมดาแต่
จดัเป็นห้องรับแขกหรือห้องหารือในระหว่างครอบครัว ผูพ้ิพากษาและเจ้าหน้าท่ีต่างๆไม่สวม
เคร่ืองแบบหรือเส้ือครุย ผูพิ้พากษาศาลเยาวชนองักฤษโดยมากมกัเป็นคนใจเยน็และอดทน ก่อน
ตดัสินจะมีการซักถามขอ้เท็จจริงและวิธีการในการกระท าความผิดและมีการอบรมแก่ผูก้ระท า
ความผดิทุกรายไปพร้อมทั้งเตือนสติเด็กใหมี้ความรู้ส านึกรับผดิชอบต่อสังคม ปัจจุบนัศาลเยาวชน
ไดม้ีการพฒันาหน่วยงานท่ีจะท าการช่วยเหลือให้ความคุม้ครองแก่เด็ก เช่น สถานฝึกอบรมหรือ
โรงเรียนเพื่อใหด้  าเนินงานสอดคลอ้งกบัวิธีการของศาลโดยทัว่ไป 

(ค) ระบบการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนในประเทศญ่ีปุ่นไดม้ีการสร้างสมวฒันธรรม
มาชา้นานในเร่ืองของการขอโทษและใหอ้ภยั (apology-forgiveness) ขอ้ดีของวฒันธรรมดงักล่าวท า
ใหส้งัคมเกิดความสมานฉนัทโ์ดยใหโ้อกาสผูก้ระท าความผิดไดป้รับตวัและกลบัตวัเป็นคนดีอย่าง
สมคัรใจดว้ยวิธีการขอโทษ (apology) ซ่ึงมีความหมายเป็นการรับสารภาพ (confession) อนัน ามาสู่
การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตน เมื่อผูก้ระท าความผดิไดด้  าเนินการขอโทษ ผูเ้สียหายกจ็ะ
ตอบแทนดว้ยการใหอ้ภยั (forgiveness) วฒันธรรมดงักล่าวท าให้สังคมในประเทศญ่ีปุ่นเกิดความ
สงบสุข หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “principle of wa” อย่างไรก็ดีวฒันธรรมดงักล่าว ก็ยงัคงมีขอ้เสีย
บางประการ เช่น ผูก้ระท าความผดิขอโทษโดยไม่จริงใจ อนัเป็นเหตุให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าในอนาคต 
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นอกจากนั้นวิธีการขอโทษระหว่างคู่ความ255 ยงัมีนักกฎหมายบางท่านมองวิธีการดังกล่าวเป็น
วิธีการระหว่างผูเ้สียหายกบัรัฐเท่านั้น256 

จากหลกัการดงักล่าวในขา้งตน้ เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดไม่รุนแรงและได้
แสดงความเสียใจโดยการส านึกผิดต่อการกระท าท่ีตนไดก่้อข้ึนและขอให้ผูเ้สียหายอภยักับการ
กระท าความผดินั้น ก็จะเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชนซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะกันคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลกั ผูก้ระท าความผิดจะ
ยอมรับผิดและแสดงความเสียใจในส่ิงท่ีตนกระท าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายดว้ย
ความสมคัรใจ และจะตอ้งไดรั้บการอภยัจากผูเ้สียหาย นอกจากนั้นครอบครัวของผูก้ระท าความผิด
ซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งร่วมรับผิดและวางมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กหรือ
เยาวชนเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าผูก้ระท าความผดิจะไม่กลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก ซ่ึงขอ้ตกลงน้ี
ตอ้งท าเป็นหนังสือแสดงการให้อภัยจากผูเ้สียหาย เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใชดุ้ลยพินิจสั่งยุติคดี 
มาตรการในการหกัเหคดีโดยน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชนมาใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนยอ่มเป็นผลดีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิหรือมีความประพฤติเสียหายไม่มาก ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีในการป้องกนัการกลบัมากระท า
ความผดิซ ้าอีกในอนาคต และช่วยลดปริมาณคดีท่ีจะคัง่คา้งในศาลครอบครัวอีกทางหน่ึง 
 ในชั้นก่อนฟ้องไม่มีการหกัเหคดีในชั้นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจหรือพนกังานอยัการ เพราะการ
สอบสวนในชั้นเจ้าหน้าท่ีต  ารวจหรือในชั้นพนักงานอยัการไม่มีเคร่ืองมือในการพิสูจน์ความ
ผดิปกติทางจิตของเด็กหรือเยาวชน กล่าวคือ ไม่มีนกัจิตวิทยาหรือจิตแพทยซ่ึ์งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในคดี
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมท าการสอบสวน ซ่ึงในประเทศดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับนักจิตวิทยา 
หรือจิตแพทยเ์ป็นอยา่งมากถึงขนาดเม่ือไม่มีบุคคลดงักล่าวในกระบวนการยติุธรรมในชั้นก่อนฟ้อง
ก็ไม่สามารถท าการหกัเหคดีได ้อยา่งไรก็ตามแมเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจหรือพนักงานอยัการจะไดรั้บการ
อบรมใหม้ีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนก็ตามแต่ในประเทศญ่ีปุ่นก็ยงัคงให้
คุณค่ากบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะอยู่นั้นเอง เมื่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดเขา้สู่กระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องถูกส่งตัวไปยงัศาลครอบครัวโดยมีผูพ้ิพากษาท่ีช านาญการพิเศษเก่ียวกับการ

                                                
255  จากการศึกษาของ Haley ที่ไดก้ล่าวอา้งไวใ้นงานโครงการวิจยัเร่ือง “กระบวนการสร้างความ

ยติุธรรมเชิงสมานฉันทใ์นศาลยติุธรรม” ของ ณรงค ์ใจหาญ หนา้ 109 ไดมี้มุมมองของการขอโทษและการใหอ้ภยั
ในประเทศญ่ีปุ่ นว่าเป็นกระบวนการระหว่างผูก้ระท าความผิดกบัรัฐเท่านั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะไม่ด าเนินคดี
กบัผูก้ระท าความผิด แต่ผูเ้สียหายยงัคงรู้สึกไม่พอใจในส่วนของค่าสินไหมทดแทน รวมตลอดไปถึงในบางกรณี 
การขอโทษอยา่งจริงใจของผูก้ระท าความผิดใชว้ิธีการขอโทษผ่านตวัแทนหรือทนายความ 

256 ณรงค ์ ใจหาญ.  เล่มเดิม.  น. 108-110. 
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พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท าการพิจารณาคดี257 ผูพ้ิพากษาจะพิจารณาคดีจากส านวนการสอบสวน
ของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจประกอบกบัส านวนการสืบเสาะของเจา้หน้าท่ีคุมประพฤติ นอกจากนั้นในวนั
พิจารณาผูพ้ิพากษายงัเรียกคู่ความทุกฝ่ายและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก เช่น ผูป้กครอง ครู 
นกัจิตวิทยา จิตแพทย ์นายจา้ง เขา้ร่วมในการพิจารณาคดี 

การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในประเทศญ่ีปุ่นจะใชใ้นกรณีท่ีเยาวชนมี
อายตุั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนฐานความผดินั้นจะอยูใ่นระดบัอตัราโทษปานกลางถึง
รุนแรง เช่น ความผิดฐานลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์เป็นต้น เม่ือเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิถกูควบคุมตวัมายงัศาลครอบครัว ผูพ้ิพากษาประจ าศาลจะใชม้าตรการทางเลือกแทนการ
น าผูก้ระท าความผิดไปลงโทษ ซ่ึงอาจใช้ดุลยพินิจให้ส่ งตัวไปควบคุมตัวในสถานฝึกอบรม 
(Reformatory Home) ผูก้ระท าความผิดตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของพนักงานคุมประพฤติและ
ตอ้งมารายงานตวัตามท่ีพนักงานคุมประพฤติไดก้  าหนดระยะเวลาไว ้ผูพ้ิพากษาสามารถใชดุ้ลย
พินิจออกค าสั่งถอนการคุมประพฤติได้เม่ือเห็นว่ามีความเหมาะสมและอาจมีค าสั่งให้ส่งตวัไป
ฝึกอบรมท่ี Juvenile Correction Center แทนเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและป้องกันการ
กลบัมากระท าความผิดซ ้ าได ้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามีอตัราการใช้มากให้ศาล
ครอบครัว ส่วนกรณีเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะตอ้งรับผิดในทางอาญา คือ อายุไม่ถึง 14 ปีบริบูรณ์ 
เมื่อกระท าความผดิจะถกูหกัเหคดีออกจากศาลครอบครัวโดยอยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองสวสัดิภาพ
เด็ก (The Child Welfare Law of Japan) ซ่ึงมีคณะกรรมการของศูนยส์วสัดิภาพเด็กด าเนินการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัวระหว่างผูก้ระท าความผิดกับ
ผูเ้สียหายและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการวางแผนใหค้  าปรึกษา แนะน าร่วมกบัเด็กและครอบครัวของ
เด็กท่ีกระท าผดิเพื่อใหเ้ด็กไดต้ระหนกัถึงความผดิท่ีตนไดก้ระท าลงอนัเป็นการป้องกนัการกลบัมา
กระท าผดิซ ้าอีก 

(ง) ประเทศฟิลิปปินส์การด าเนินคดีในชั้นศาลเม่ือเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดถูก
ควบคุมตวัในระหว่างพิจารณา258 เด็กอาจจะไดรั้บการปล่อยตวัโดยวางเงินประกนัหรือมีประกนั

                                                
257 ผูพ้ิพากษาในศาลครอบครัวของประเทศญ่ีปุ่ นจะใชก้ารด าเนินคดีโดยผูพ้ิพากษานายเดียว นอกจาก 

นั้นการท่ีจะมาเป็นผูพ้ิพากษาในศาลครอบครัวไดจ้ะตอ้งเป็นนักกฎหมายมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีและจะตอ้งเป็น 
ผูพ้ิพากษาในศาลอื่นมาแลว้ไม่นอ้ยกล่าว 10 ปี 

258 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 36.Detention of the Child Pending Trial. - Children 
detained pending trial may be released on bail or recognizance as provided for under Sections 34 and 35 under 
this Act. In all other cases and whenever possible, detention pending trial may be replaced by alternative 
measures, such as close supervision, intensive care or placement with a family or in an educational setting or 
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ตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรา 34 และ 35 ของพระราชบญัญติัน้ี การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดี
อาจจะถกูทดแทนดว้ยการใชม้าตรการอยา่งอ่ืน เช่น การคุมประพฤติหรือการดูแลเป็นพิเศษ เช่นจดั
ใหอ้ยูก่บัครอบครัวหรือสถานศึกษาหรือบา้น การน าเด็กไปอยูใ่นสถานกกักนัหรือควบคุมตวัเด็กไว้
ระหว่างพิจารณาให้ท าไดเ้ฉพาะกรณีเป็นมาตรการสุดทา้ยและใชเ้วลาให้สั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
เม่ือใดท่ีมีความจ าเป็นตอ้งควบคุมตวัเด็กไว ้จะตอ้งควบคุมตวัเด็กนั้นในสถานท่ีควบคุมตวัส าหรับ
เยาวชนท่ีเป็นของหน่วยงานในทอ้งถ่ิน เมืองหรือเทศบาลท่ีเด็กมีภูมิล  าเนาอยู่ในเขตนั้น เมื่อไม่มี
สถานท่ีควบคุมตัวเยาวชน เด็กท่ีกระท าผิดอาจจะอยู่ในความดูแลของ DSWD หรือศูนยฟ้ื์นฟูใน
ทอ้งถ่ินท่ีเห็นชอบโดยหน่วยงานปกครองของจงัหวดั เมือง หรือเทศบาล ภายในเขตอ านาจของศาล 
ศนูยห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการน าตวัเด็กมาส่งศาลตามท่ีก  าหนด 

เมื่อคดีมาถึงศาลให้ศาลพิจารณาก่อนว่าโทษสูงสุดท่ีจะลงต่อการกระท าความผิดของ
เด็กเป็นโทษท่ีจ าคุกไม่เกินกว่า 12 ปี และเพื่อความเหมาะสมในการด าเนินคดีกบัเด็กควรจะใช้
วิธีการเบ่ียงเบนคดีใหอ้อกจากกระบวนการยติุธรรม โดยไม่จ  าตอ้งค านึงถึงค่าปรับว่าจะมีหรือไม่ก็
ตามแต่ก่อนน าตวัเด็กท่ีกระท าผดิฟ้องร้องต่อศาล259 เมื่อค  านึงถึงปัจจยัรอบดา้นแลว้เห็นว่าเด็กนั้น
อาจกลบัตนเป็นคนดีได้ โดยไม่จ  าต้องพิพากษาก็อาจใช้มาตรการเบ่ียงเบนคดีในชั้นศาลซ่ึงมี
ขั้นตอนคลา้ยกบัการเบ่ียงเบนคดีในชั้นคณะกรรมการชุมชน Punong balangay เพียงแต่กระบวน 
การพิจารณาหนัเหคดีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลโดยจะตอ้งมีการสืบพยาน
เพ่ิมเติม โดยจะยงัไม่พิพากษาความผิดของผูก้ระท าความผิดในทนัที และหลงัจากไดพ้ิจารณา
พฤติการณ์แวดลอ้มของเด็กแลว้ ใหศ้าลก าหนดมาตรการเพ่ือให้คดีเสร็จส้ินไปอย่างเหมาะสมโดย

                                                                                                                                       

home. Institutionalization or detention of the child pending trial shall be used only as a measure of last resort 
and for the shortest possible period of time. 

 Whenever detention is necessary, a child will always be detained in youth detention homes 
established by local governments, pursuant to Section 8 of the Family Courts Act, in the city or municipality 
where the child resides. 

 In the absence of a youth detention home, the child in conflict with the law may be committed to 
the care of the DSWD or a local rehabilitation center recognized by the government in the province, city or 
municipality within the jurisdiction of the court. The center or agency concerned shall be responsible for the 
child's appearance in court whenever required. 

259 Juvenile Justice and Welfare Act 2006  SEC. 37.Diversion Measures. - Where the maximum 
penalty imposed by law for the offense with which the child in conflict with the law is charged is imprisonment 
of not more than twelve (12) years, regardless of the fine or fine alone regardless of the amount, and before 
arraignment of the child in conflict with the law, the court shall determine whether or not diversion is 
appropriate. 
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เป็นไปตามขอ้ก าหนดของศาลฎีกาส าหรับเยาวชนท่ีกระท าผิด และเมื่อมีค  าแนะน าจากนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีเป็นผูค้วบคุมเด็ก การจะเบ่ียงเบนคดีในชั้นศาลไดต้อ้งเป็นคดีท่ีไม่สามารถเบ่ียงเบนคดี
ได้ในชั้น Punong balangay และในชั้นพนักงานอัยการ และเม่ือมีการเบ่ียงเบนคดีในชั้นศาล 
ผูพ้ิพากษาจะมีหนา้ท่ีในการกล่าวอา้งหรือต าหนิถึงการกระท าผดิ โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ
ดว้ยวาจา ปรับ ใหจ่้ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการด าเนินคดี หรือสัง่ใหส่้งตวัเด็กไปดูแลและควบคุม
ตวัไวใ้นสถานพยาบาล260 
 3.2.1.2 การด าเนินการภายหลงับงัคบัใชม้าตรการพิเศษ 
  ประเด็นการด าเนินการภายหลงับงัคบัใชม้าตรการพิเศษจะศึกษาเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ และไม่ปรากฏขอ้มูลท่ี
เพียงพอในประเด็นน้ี 
  (ก) ในประเทศญ่ีปุ่นภายหลงัจากศาลรับฟังพยานหลกัฐานแลว้อาจจะมีค าสั่งไม่รับค า
ฟ้องและใหเ้ขา้มาตรการดงัต่อไปน้ี 
     1. เขา้ศนูยแ์กไ้ขเด็กและเยาวชน (Commitment to the Juvenile Correction 
center) เป็นสถานฝึกอบรมแบบเปิดซ่ึงจะมีอยู ่3 ประเภท 
      1.1 ใชร้ะยะเวลาในการแกไ้ขฟ้ืนฟไูม่เกิน 6 เดือนโดยปกติจะใชเ้วลาใน
การแกไ้ขประมาณ 2-3 เดือน 
      1.2 ใชร้ะยะเวลาแกไ้ขฟ้ืนฟปูระมาณ 1 ปี 
      1.3 ใช้ระยะเวลาแกไ้ขฟ้ืนฟูยาวนานส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางจิตโดย
ระยะเวลาในการรักษาประมาณการ 4-5 ปี แต่ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการรักษาไม่เกิน 2 ปี  
     2. เขา้สู่ระบบสวสัดิการเด็กและเยาวชนโดยการส่งเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ผดิไปยงั “ศนูยใ์หค้  าแนะน า” (The Child Guidance Center) เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเด็กนั้นสมควร
ท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัภายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัสวสัดิภาพเด็ก (Child Welfare Law) มากกว่าการใช้
มาตรการควบคุมกกักนัหรือส่งไปยงั “บา้นพกัเด็ก” (Childrens Home) หรือ “บา้นฟ้ืนฟูเยาวชน” 
(Home for Resocialization of Minors) โดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสวสัดิภาพเด็ก  (the Child 
                                                

260 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 31.Kinds of Diversion Programs. (c) At the level of the 
appropriate court: 

 (1)  Diversion programs specified under paragraphs(a)and (b) above; 
 (2)  Written or oral reprimand or citation; 
 (3)  Fine: 
 (4)  Payment of the cost of the proceedings; or 
 (5)  Institutional care and custody. 
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Welfare Law) ทั้งน้ี “บา้นพกัเด็ก” (Childrens Home) จะดูแลเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผิดหรือเส่ียง
ต่อการกระท าผดิ ส่วน“บา้นฟ้ืนฟูเยาวชน” (Home for Resocialization of Minors) จะดูแลเด็กหรือ
เยาวชนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือไม่มีผูดู้แล 
     3. ใหคุ้มประพฤติ ภายหลงัจากท่ีศาลไดมี้ค  าสัง่ใหคุ้มประพฤติเจา้หน้าท่ีจะ
จัดท ารายงานท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดเสนอกลบัมาให้ศาลครอบครัว
รับทราบ เช่น รายงานเก่ียวกบัความประพฤติเด็กและเยาวชน  สาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด ประวติัของเด็กและเยาวชน รวมทั้งรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิเหล่าน้ีเป็นตน้ องคก์รท่ีท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือศาลครอบครัว  (Family 
Court) ในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนเหล่าน้ี เช่น บา้นท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน (Juvenile 
Classification Homes) และโรงเรียนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (Juvenile Training Schools) 
ศูนยแ์นะน าเด็กและเยาวชน (Juvenile Guidance Centre) และศูนยแ์นะน าเด็ก (Child Guidance 
Centres) โดยองคก์รเหล่าน้ีจดัตั้งข้ึนมาก็เพ่ือท่ีจะท าการแกไ้ขเยยีวยา ฟ้ืนฟบู าบดัใหเ้ด็กและเยาวชน
ท่ีกระท าความผิดไดป้ระพฤติปฏิบติักลบัตนเป็นเด็กและเยาวชนท่ีดีของสังคม โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
      (1) บา้นท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน (Juvenile Classification Homes) เป็น
บ้านท่ีก่อตั้ งข้ึนภายใต้กฎหมายเด็กและเยาวชน และอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม การท่ีศาลครอบครัว (Family Court) จะมีค  าสั่งให้ส่งเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิมายงัท่ีบา้นท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน  (Juvenile Classification Homes) ไดก้็ต่อเมื่อ 
ไดพ้ิจารณาถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน  รวมทั้งระดบัสติปัญญา และบุคลิก 
ลกัษณะของเด็กและเยาวชนแลว้เห็นว่าสมควรส่งมายงับ้านท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน (Juvenile 
Classification Homes) บุคคลท่ีอยู่ในบา้นท่ีควบคุมเด็กและเยาวชน (Juvenile Classification Homes) 
ประกอบดว้ย แพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ และผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัสงัคม เป็นตน้ 
      (2) โรงเรียนฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (Juvenile Training Schools) เป็น
โรงเรียนท่ีก่อตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม จุดประสงคใ์นการจดัตั้งโรงเรียนฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไดรั้บการศึกษา โดยได้มีการจัดแบ่งระดับ
การศึกษาใหเ้หมาะสม เช่น หลกัสูตรการศึกษา การฝึกอบรม ให้ค  าแนะน าและการดูแลรักษาทาง 
การแพทยแ์บ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ261 

                                                
261  กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยติุธรรม.  การศึกษาดงูานสถานจ าแนกประเภท

เยาวชนและสถานฝึกอบรมเยาวชน.  ณ ประเทศญ่ีปุ่ น, 18-28 เมษายน 2547. 
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       1. สถานฝึกอบรมขั้นตน้ (Primary Juvenile Training School) ซ่ึงรับ
เยาวชนท่ีมีอาย ุ14 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 16 ปี และตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
       2. สถานฝึกอบรมขั้นกลาง (Middle Juvenile Training School) ซ่ึง
รับเยาวชนท่ีมีอาย ุ16 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 ปี และตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
       3. สถานฝึกอบรมขั้นสูง (Advanced Juvenile Training School) ซ่ึง
รับเยาวชนท่ีมีอาย ุ16 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 23 ปี และตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
โดยเนน้ผูท่ี้มีแนวโนม้ในการประกอบอาชญากรรมรุนแรง และไดรั้บการตดัสินคดีแลว้ 
       4. สถานฝึกอบรมทางการแพทย ์(Medical Juvenile Training School) 
เป็นสถานฝึกท่ีรับเยาวชนอายุ 14 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 26 ปี ซ่ึงมีขอ้บกพร่องทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ262 เช่น มีความพิการหรือมีโรคเร้ือรัง เช่นวณัโรคหรือโรคไขสันหลงัอกัเสบหรือเป็นพวกท่ีมี
จิตไม่ปกติ เช่นเป็นลมบา้หม ูปัญญาอ่อน เป็นตน้ 
       (3) ศนูยแ์นะน าเด็ก (Child Guidance Centres)263 ศนูยน้ี์ก่อตั้งข้ึนภายใต้
ค  าสั่งโดยทัว่ไปของรัฐมนตรีว่าการสุขภาพและสวสัดิภาพ โดยมีการบญัญติักฎหมายสวสัดิภาพ
ของเด็ก ศนูยน้ี์จะใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษาส าหรับเด็กและผูป้กครองถึงการแนะน าใหค้  าปรึกษาท่ี
เก่ียวกบัการวางแผนให้เด็กได้รับการเยียวยาแกไ้ข บ าบัดฟ้ืนฟูให้ได้รับสวสัดิภาพ ศูนยน้ี์ประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์นกัจิตวิทยา เป็นตน้ 
      (4) ศนูยแ์นะน าเด็กและเยาวชน (Juvenile Guidance Centre) ศูนยแ์นะน า
เด็กและเยาวชนน้ีก่อตั้งข้ึนภายใตค้  าสัง่ของรัฐบาลกลางเกือบทุกเมือง ราวปี ค.ศ. 1965 ศนูยน้ี์พบว่า
สิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิจะตอ้งจดัใหม้ีค  าแนะน าโดยปราศจากการแทรกแซงของ
ศาล รวมถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารท่ีสามารถท าให้รู้ถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ใน
ชุมชน เมื่อผูท่ี้ใหค้  าปรึกษาเขา้มาพบกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด หรือเด็กและเยาวชนท่ีมี
ปัญหา เขาจะแนะน าเด็กและเยาวชน และถา้จ  าเป็นจะให้พ่อแม่  ครู หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก
และเยาวชนใหข้อ้มลูเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องเด็กและเยาวชน และสภาพแวดลอ้ม ถา้พิจารณา
แลว้เห็นว่าเด็กและเยาวชนจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการคุ้มครอง ผูใ้ห้ค  าปรึกษาก็จะตอ้งท ารายงานถึง
ต ารวจ หรือศาลครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นศูนยน้ี์เม่ือมีความจ าเป็นจะตอ้งส ารวจตรวจสอบเด็กและ
เยาวชนเพื่อหาแนวทางคุม้ครองปกป้องเด็กท่ีกระท าความผดิ โดยพยายามหาแนวทางท่ีหลากหลาย
เพื่อจะหาแนวทางท่ีเหมาะสม 

                                                
262  มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบือ้งต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเดก็

และเยาชน.  น. 90-91. 
263 Juvenile Justice : An International Survey Country Reports.  p. 62.   

DPU



 

 

179 

  ในกรณีศาลครอบครัวรับฟังพยานหลกัฐานแลว้มีดุลยพินิจในการจ าหน่ายคดีโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและพฒันาการของเด็กหรือเยาวชนยอ่มกระท าได ้ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก
ไม่เกิน 3 ปี เช่น ลกัทรัพย ์ข่มข่ืน ท าร้ายร่างกาย หรือในกรณีท่ีมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 เยน (1,000 
เยนในกรณีกรรโชกทรัพย์)และมีการชดใช้ภายใน 10 วนั แต่จะต้องไม่มีอาวุธในการกระท า
ความผดิหรือภายหลงัจากการคุมประพฤติไม่เกิน 2 ปี เจา้หนา้ท่ีต  ารวจอาจท าเร่ืองเสนอต่อศาลว่าได้
ใชม้าตรการตกัเตือนไปแลว้ ศาลอาจจะไม่ท าสืบพยานต่อไปโดยดูจากเอกสารของเจา้หน้าท่ีต  ารวจ
และสามารถจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ ในกรณีดงักล่าวเป็นท่ีหน้าสังเกตว่าการมอบ
อ านาจให้แก่เจ้าหน้าท่ีต  ารวจนั้นถึงแมว้่าจะท าให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว แต่ปัญหาของการกระท า
ความผิดของเด็กนั้นไม่ไดถู้กแกไ้ขจากสาเหตุหรือมองจากสาเหตุท่ีแทจ้ริง เช่น เด็กหนีโรงเรียน
หรือหนีออกจากบ้านจนไปกระท าความผิด การแก้ไขปัญหาดังกล่าวถึงแมว้่าจะเป็นความผิด 
ความผดิลหุโทษ แต่ก็ยงัไม่มีวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีถกูตอ้งเหมาะสม อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เด็กหรือ
เยาวชนนั้นกลบัมากระท าความผดิท่ีมีโทษหนกัยิง่ข้ึนได ้
  การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาประสบความส าเร็จมากจากการท างาน
ของชุมชนท่ีร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ กล่าวคืออาสาสมคัรของชุมชนมีจ  านวนมากกว่าผูก้ระท า
ความผดิ นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานเพ่ือการแกปั้ญหาเยาวชนทั้งในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน
ซ่ึงท าหน้าท่ีแนะน าและคุ้มครองเยาวชน เช่น การรณรงค์ท าชุมชนให้งดงาม(Brighter Society 
Campaign) อนัเป็นการป้องกนัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยมีอาสาสมคัรจ านวน 
38,000 คนท าหน้าท่ีประสานงานร่วมกับเยาวชนหรือเรียกว่า Juvenile Guidance และจากความ
ร่วมมือของเยาวชนท่ีเขม้แข็งนั่นเองจึงมีผลท าให้อาชญากรรมลดลง การจบัตวัผูก้ระท าความผิด
กระท าไดง่้ายข้ึน ลดความหวาดกลวัอาชญากรรมให้แก่ชุมชน และยงัมีผลท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ
สามารถน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใชใ้นชุมชนได้
ส าเร็จอนัท าใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตนเป็นคนดีและกลบัเขา้สู่ชุมชนนั้นๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง264 
  (ข) ในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อศาลมีค าสั่งปล่อยตัวโดยมีเง่ือนไขการคุมประพฤติ 
หลงัจากศาลไดมี้ค  าพิพากษาว่าเด็กนั้นเป็นผูก้ระท าความผดิ และเมื่อมีค  าขอ ณ เวลาใดๆ ศาลอาจจะ
ปล่อยตัวเด็กโดยมีเง่ือนไขคุมประพฤติแทนการรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาโดยพิจารณาถึง

                                                
264 อจัฉรียา  ชูตินนัท.์  (2551).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว

และชุมชน เพ่ือหักเหคดีเดก็และเยาวชนโดยไม่ต้องขึน้สู่ศาลเยาวชนและครอบครัว.   น.  81-82. 
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ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กนั้น265 ศาลต้องไม่สั่งกักขังเด็กในเรือนจ าระหว่างพิจารณาคดีหรือ
สืบพยานโดยจะตอ้งมีค  าสัง่ดงัน้ี 
     (1) ปล่อยตวัผูเ้ยาวโ์ดยมีประกนัให้แก่บิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอ่ืนท่ี
เหมาะสม 
     (2) ปล่อยตวัเด็กท่ีกระท าผดิกฎหมายโดยวางเงินประกนั หรือ 
     (3) โอนผูเ้ยาวไ์ปยงัสถานพินิจหรือศนูยฟ้ื์นฟสู าหรับเยาวชน266 
  หากศาลพบว่าไม่ไดม้ีการปฏิบติัใหค้รบถว้นตามวตัถุประสงคข์องมาตรการส าหรับเด็ก
ท่ีกระท าผดิ อนัท าใหค้ดีเสร็จส้ินไปจากศาลหรือหากเด็กท่ีกระท าผดิมีเจตนาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
ตามค าสั่งปล่อยตัวหรือโครงการฟ้ืนฟู ให้น าเด็กท่ีกระท าผิดนั้นส่งคืนยงัศาลเพื่อบงัคบัตามค า
พิพากษาต่อไป แต่ถา้เด็กท่ีกระท าผดิกฎหมายดงักล่าวมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างท่ีมีการระงบั
ค าพิพากษาลงโทษไว ้ใหศ้าลพิจารณาว่าจะปล่อยตวัเด็กตามพระราชบญัญติัน้ี หรือจะมีค าสัง่บงัคบั
ตามค าพิพากษาหรือจะขยายระยะเวลาระงบัค าพิพากษาลงโทษไวช้ัว่ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงหรือ
จนกว่าเด็กนั้นจะมีอาย ุ21 ปีบริบูรณ์267 

                                                
265 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 42.Probation as an Alternative to Imprisonment. - 

The court may, after it shall have convicted and sentenced a child in conflict with the law, and upon application 
at any time, place the child on probation in lieu of service of his/her sentence taking into account the best 
interest of the child. For this purpose, Section 4 of Presidential Decree No. 968, otherwise known as the 
"Probation Law of 1976", is hereby amended accordingly. 

266 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 35.Release on Recognizance. - Where a child is 
detained, the court shall order: 

 (a) the release of the minor on recognizance to his/her parents and other suitable person; 
 (b) the release of the child in conflict with the law on bail; or 
 (c) the transfer of the minor to a youth detention home/youth rehabilitation center. 
 The court shall not order the detention of a child in a jail pending trial or hearing of his/her case. 
267 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 40.Return of the Child in Conflict with the Law to 

Court. - If the court finds that the objective of the disposition measures imposed upon the child in conflict with 
the law have not been fulfilled, or if the child in conflict with the law has willfully failed to comply with the 
conditions of his/her disposition or rehabilitation program, the child in conflict with the law shall be brought 
before the court for execution of judgment. 

 If said child in conflict with the law has reached eighteen (18) years of age while under suspended 
sentence, the court shall determine whether to discharge the child in accordance with this Act, to order 
execution of sentence, or to extend the suspended sentence for a certain specified period or until the child 
reaches the maximum age of twenty-one (21) years. 
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       นอกจากนั้นเม่ือใชม้าตรการพิเศษในกรณีอตัราโทษไม่เกิน 12 ปี จะมีผลให้ศาลยกฟ้อง
ส าหรับเด็กท่ีไดม้ีการระงบัค าพิพากษาลงโทษเอาไว ้และไดม้ีการออกมาตรการเพื่อใหค้ดีเสร็จส้ินไป 
โดยให้ มีค  าสั่ งอันถึงท่ี สุดในการปล่อยตัวเด็ กนั้ น หากเห็นว่ าได้ปฏิบั ติ ตามวัตถุประสงค์ 
ของมาตรการท่ีก  าหนดเพ่ือใหค้ดีเสร็จส้ินไปครบถว้นแต่ไม่กระทบต่อความรับผดิในทางแพ่ง268 
  การปกครองดูแลเด็กท่ีกระท าผิดกฎหมาย269 ค่าใชจ่้ายส าหรับการปกครองดูแลเด็กท่ี
กระท าผดิกฎหมายภายใตก้ารดูแลของสถานศึกษาให้ฝ่ายบิดามารดาเป็นผูรั้บผิดชอบหรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการดูแลเด็กนั้ นเป็นผู ้รับผิดชอบ ทั้ งน้ี  ในกรณีบิดามารดาหรือบุคคลท่ี รับผิดชอบ 
ในการดูแลเด็กนั้นไม่อาจจะจ่ายเงินค่าใชจ่้ายนั้นไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เทศบาลท่ีการ
กระท าผดิเกิดข้ึนในเขตจ่ายค่าใชจ่้ายนั้นจ  านวนหน่ึงในสาม จงัหวดัท่ีเทศบาลดงักล่าวตั้งอยู่ในเขต
จ่ายหน่ึงในสาม และส่วนท่ีเหลืออีกหน่ึงในสามให้รัฐบาลเป็นผูรั้บภาระ เมืองปกครองพิเศษจ่าย
สองส่วนสามของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และในกรณีเมืองปกครองพิเศษไม่สามารถจะจ่ายค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวไดใ้หก้นังบประมาณภายในบางส่วนส าหรับส่วนท่ีไม่มีผูจ่้ายไดเ้พ่ือน ามาจ่าย แต่ทั้งน้ี ใน

                                                
268 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 39.Discharge of the Child in Conflict with the Law. - 

Upon the recommendation of the social worker who has custody of the child, the court shall dismiss the case 
against the child whose sentence has been suspended and against whom disposition measures have been issued, 
and shall order the final discharge of the child if it finds that the objective of the disposition measures have been 
fulfilled. 

 The discharge of the child in conflict with the law shall not affect the civil liability resulting from 
the commission of the offense, which shall be enforced in accordance with law. 

269 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 50.Care and Maintenance of the Child in Conflict 
with the Law. - The expenses for the care and maintenance of a child in conflict with the law under institutional 
care shall be borne by his/her parents or those persons liable to support him/her: Provided, That in case his/her 
parents or those persons liable to support him/her cannot pay all or part of said expenses, the municipality 
where the offense was committed shall pay one-third (1/3) of said expenses or part thereof; the province to 
which the municipality belongs shall pay one-third (1/3) and the remaining one-third (1/3) shall be borne by the 
national government. Chartered cities shall pay two-thirds (2/3) of said expenses; and in case a chartered city 
cannot pay said expenses, part of the internal revenue allotments applicable to the unpaid portion shall be 
withheld and applied to the settlement of said obligations: Provided, further, That in the event that the child in 
conflict with the law is not a resident of the municipality/city where the offense was committed, the court, upon 
its determination, may require the city/municipality where the child in conflict with the law resides to shoulder 
the cost. 

 All city and provincial governments must exert effort for the immediate establishment of local 
detention homes for children in conflict with the law. 
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กรณีเด็กท่ีกระท าผดิและไม่มีภูมิล  าเนาอยูใ่นเทศบาลหรือเมืองท่ีการกระท าผดิเกิดข้ึนในเขต เมื่อได้
พิจารณาแลว้ศาลอาจจะก าหนดใหเ้มืองหรือเทศบาล ท่ีเด็กมีภูมิล  าเนาอยูเ่ขา้มาเป็นผูรั้บผดิชอบ 
   (ค) ในประเทศเวียดนามการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนไดใ้ห้อ  านาจเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงตามแนวทางในการ
ด าเนินการตามมาตรา 69 (4) กฎหมายอาญาได้ให้อ  านาจศาลในการใช้ดุลยพินิจหากเห็นว่าไม่
จ  าเป็นตอ้งลงโทษผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน ให้ศาลใชม้าตรการทางศาลอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี
ก  าหนดไวด้งัน้ี270 
     1.  มาตรการเก่ียวกบัการใหก้ารศึกษาอบรมและเพ่ือการป้องกนัดงัต่อไปน้ี 
      ก) การศึกษาท่ีคอมมนู วอร์ด หรือแขวงเมือง  
      ข) ส่งเยาวชนไปยงัโรงเรียนฟ้ืนฟ ู
     2. ศาลอาจจะใช้มาตรการด้านการศึกษาอบรมในระดับคอมมูน วอร์ด แขวง 
เมือง เป็นเวลา 1-2 ปี ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนในความผิดอาญาท่ีร้ายแรงน้อยหรือ
ร้ายแรง บุคคลท่ีเขา้สู่การศึกษาอบรมในระดบัคอมมนู วอร์ด แขวงเมือง ตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีของ
ตนใหค้รบถว้นดา้นการศึกษาและการใชแ้รงงาน และปฏิบติัตามกฎหมายภายใตก้ารควบคุมดูแล
และการให้การศึกษาอบรมโดยฝ่ายบริหารท้องถ่ินของคอมมูน วอร์ด แขวงเมือง หรือหน่วยงานด้าน 
สงัคมท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าวจากศาล 
     3. ศาลอาจจะใช้มาตรการในการส่งตัวผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนไปยงั
โรงเรียนฟ้ืนฟูเป็นเวลาระหว่างหน่ึงถึงสองปีหากเห็นว่าจากความร้ายแรงของการกระท าผิดของ
เยาวชนนั้น จากลกัษณะส่วนตวัและส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิตของเยาวชนนั้น บุคคลดงักล่าวควร
ถกูส่งตวัไปยงัองคก์รท่ีใหก้ารศึกษาอบรมใหม่โดยมีระเบียบกฎเกณฑท่ี์เขม้งวด 
     4. หากบุคคลท่ีจะตอ้งเขา้รับการศึกษาท่ีคอมมนู วอร์ด หรือแขวงเมือง หรือ
บุคคลท่ีถูกส่งตวัไปยงัโรงเรียนฟ้ืนฟู ไดรั้บโทษมาแลว้ก่ึงหน่ึงของเวลาท่ีพิพากษาโดยศาลและ
แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี เมื่อมีข้อเสนอของหน่วยงาน องค์กร หรือโรงเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบในการควบคุมดูแลและให้การศึกษาเยาวชนดงักล่าว ศาลอาจจะพิจารณา
สัง่ใหย้กเลิกระยะเวลาท่ีตอ้งศึกษาในคอมมนู วอร์ด แขวงเมือง หรือระยะเวลาท่ีตอ้งอยู่ท่ีโรงเรียน
ฟ้ืนฟกู็ได ้
  การใชม้าตรการดงักล่าวในขา้งตน้ของศาลถือไดว้่าเป็นการใชอ้  านาจโดยฝ่ายบริหารซ่ึง
จะท าใหค้ดีเสร็จส้ินไปจากสารบบความโดยเร็วและไม่ท าใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งมีมลทินติดตวัซ่ึง
จะมีความแตกต่างจากการด าเนินคดีตามปกติ เม่ือคดีถูกด าเนินคดีในชั้นศาล ผูพ้ิพากษามีอ  านาจท่ี
                                                

270 PENAL CODE Article 70 Judicial measures applicable to juvenile offenders 
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จะลงโทษผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนได ้4 ประเภท คือ ตกัเตือน ปรับ271 การฟ้ืนฟูโดย
ไม่มีการควบคุมตวั272 และการจ าคุกโดยมีก  าหนดระยะเวลา273 ดงันั้นตามประมวลกฎหมายอาญาได้
ก  าหนดโทษในทางอาญาไว ้4 ประเภทเพื่อใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน แต่ในทางปฏิบติั
โดยทั่วไปจะก าหนดเป็นโทษจ าคุกมีก  าหนดเวลา ในบางกรณีผูพ้ิพากษาจะใช้ดุลยพินิจท่ีจะ
ตกัเตือน ปรับ หรือฟ้ืนฟูโดยไม่ควบคุมตวัส าหรับจ าเลยท่ีเป็นเยาวชนซ่ึงเป็นส่วนน้อยเพราะการ
ลงโทษโดยวิธีการจ าคุกท าใหต้ดัภาระของศาลในการท่ีจะด าเนินคดีต่อไป274 
 3.2.2 การใชดุ้ลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลอาญา 
   การด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนโดยหลกัการจะตอ้งด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดท่ี
ศาลเยาวชน ศาลครอบครัว หรือในบางประเทศจะเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงจากการศึกษา
ขา้งตน้พบว่า ศาลเยาวชนมีเขตอ านาจในการพิจารณาความผดิไดทุ้กฐานความผดิ อย่างไรก็ดีแต่ละ
ประเทศยงัมีการขยายอ านาจใหแ้ก่ผูพ้ิพากษาในการโอนคดีไปพิจาณายงัศาลอาญาซ่ึงพิจารณาแบบ

                                                
271  PENAL CODE Article 72  Fine shall be applied as a principal penalty to juvenile offenders aged 

full 16 years and under 18 years, if such persons have income or private property. 
 The fine levels applicable to juvenile offenders shall not exceed half of the fine level prescribed by 

the relevant law provision. 
272  PENAL CODE Article 73 Non-custodial reform 
 When applying non-custodial reform to juvenile offenders,the income of such persons shall not be 

deducted. 
 The non-custodial reform duration for juvenile offenders shall not exceed the term prescribed by 

the relevant law provision. 
273  PENAL CODE Article 74 Termed imprisonment 
 The juvenile offenders shall be penalized with termed imprisonment according to the following 

regulations: 
 1. For persons aged between full 16 and under 18 when they committed crimes, if the applicable 

law provisions stipulate life imprisonment or the death sentence, the highest applicable penalty shall not exceed 
eighteen years of imprisonment; if it is termed imprisonment, the highest applicable penalty shall not exceed 
three quarters of the prison term prescribed by the law provision; 

  2. For persons aged full 14 to under 16 when committing crimes, if the applicable law provisions 
stipulate the life imprisonment or death sentence, the highest applicable penalty shall not exceed twelve years; 
if it is the termed imprisonment, the highest applicable penalty shall not exceed half of the prison term rescribed 
by the law provision. 

274 Chu Thanh  Quang.  (2006).  Handling Juvenile Offenders Under Criminal Law In Vietnam.  
p. 30. 
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เดียวกันกับผูใ้หญ่ แต่ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนและต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กและเยาวชนดว้ย  
  3.2.2.1 เกณฑก์ารใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดี 
   ประเด็นเกณฑ์การใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดีจะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และ แคนาดา ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ไ ม่ปรากฏข้อมูลท่ีเพียงพอในประเด็นน้ี 
นอกจากนั้นประเทศเวียดนามพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในศาลอาญาอยู่แลว้จึงไม่สามารถน ามา
ศึกษาในกรณีดงักล่าวได ้
   (ก) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพนกังานอยัการมีบทบาทในการยืน่ฟ้องบุคคลดังกล่าวไป
ยงัศาลคดีเด็กและเยาวชน (Juvenile Court) หรือศาลผูใ้หญ่ (adult Court) ซ่ึงนั้นก็คือศาลของมลรัฐ 
(State Court) หรือศาลสหพนัธรัฐ (Federal Court) นั้นเอง โดยปกติการเลือกท่ีจะด าเนิน   คดีกบั
ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนไม่ว่าจะศาลใดจะตอ้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส าคญั (The best interest of the child) แต่อยา่งไรก็ดีศาลคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงมีขอบเขตอ านาจใน
การพิจารณาความผิดของเด็กและเยาวชนได้ทุกฐานความผิดท าให้ต้องด าเนินคดีกับผูก้ระท า
ความผดิท่ีศาลเด็กและเยาวชน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีถา้เป็นคุณแก่ผูก้ระท าความผดิมากกว่าก็ให้
ฟ้องยงัศาลอาญาธรรมดาซ่ึงจะตอ้งเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
      1. ในกรณีดว้ยความสมคัรใจของผูก้ระท าความผิด (Voluntary transfer) 
ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชนและกระท าความผดิรุนแรง (violet offense) เช่น 
ฆ่าคนตายโดยเจตนา (murder) ข่มขืน (rape) โจรกรรม (robbery) และท าร้ายร่างกาย (assault)275 และ
การพิจารณาคดีแบบผูใ้หญ่จะเป็นประโยชน์แก่ผูก้ระท าความผดิมากกว่าการพิจารณาในศาลคดีเด็ก
และเยาวชน (เหตุลดโทษเพราะความเป็นเด็กหรือเยาวชน) 
      2. ในกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด (Mandatory transfer) เป็นการฟ้องผูก้ระท า 
ความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยท่ีกฎหมายไดก้  าหนดหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
       2.1 ผูถ้กูฟ้องจะตอ้งเป็นผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป แต่
ในมลรัฐวิสคอนซินในกรณีดงักล่าวจะท าการฟ้องไดใ้นผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายตุั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป 
       2.2  เป็นการกระท าความผดิร้ายแรง (felony) หรือ การกระท าความผิด
ท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด หรือกระท าละเมิดต่อกฎหมายโดยมีขอ้ก  าหนดว่าเป็นความผดิ 
       2.3  เยาวชนจะต้องเคยถูกพิจารณาหรือพิพากษาว่าเป็นผูก้ระท าความผิด 
หรือมีความผดิเท่ากบัเป็นผูก้ระท าความผดิซ ้า 

                                                
275 Rainville,G.A., & Smith,S.K.  (2003).  Juvenile Felony Defendants in Criminal Courts.  Special 

Report.  pp. 1-12. 
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      3.  ในกรณีการใชดุ้ลยพินิจของพนกังานอยัการท่ีจะฟ้องผูก้ระท าความผิด
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต่อศาลอาญาธรรมดา (Discretionary transfer) แต่ถา้พนักงานอัยการมี
ความเห็นว่าผูก้ระท าความผดิมีอายุยงัน้อย ถึงแมว้่าการพิจารณาคดีในศาลอาญาจะเป็นประโยชน์  
แก่เด็กหรือเยาวชนมากกว่า ตวัอย่างเช่นเยาวชนมีอายุระหว่าง 13-14 ปี กระท าความผิดร้ายแรง
เช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ อาทิ พกพาปืนหรือเป็นคดีเก่ียวกบัยาเสพติดและเคยถูกพิจารณามาก่อนว่า
เป็นผูก้ระท าความผดิในกรณีดงักล่าวถา้พนกังานอยัการเห็นว่าการฟ้องคดียงัศาลอาญาทัว่ไปไม่เกิด
ประโยชน์แก่ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน ถึงแมว้่ าจะเป็นกรณีเด็กหรือเยาวชนนั้น
สมคัรใจให้ฟ้องยงัศาลอาญาก็ตามพนักงานอยัการสามารถท าการแกไ้ขผูก้ระท าความผิดโดยน า
ผูเ้ช่ียวชาญมาให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นการเพียงพอต่อการกระท า
ความผดิ ในกรณีดงักล่าวพนกังานอยัการสามารถใชดุ้ลยพินิจไม่ส่งเยาวชนไปพิจารณาในศาลอาญา
ทัว่ไปก็ยอ่มท าได้276 
    (ข) ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศองักฤษมีวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิดงัต่อไปน้ี277 
      1. เม่ือศาลพิจาณาแลว้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นไดก้ระท าการอนักฎหมาย
บญัญติัเป็นความผดิแต่ยงัไม่สมควรจะส่งตวัไปรับการฝึกและอบรมยงัสถานฝึกอบรม หรือแมจ้ะ
คุมประพฤติก็ยงัไม่สมควร เพราะเหตุแห่งอายุ ลกัษณะคดี หรือพฤติการณ์อ่ืนใดก็ตาม ศาลอาจมี
ค  าสัง่ใหป้ล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก็ได ้หรือมีเง่ือนไขว่าเด็กหรือเยาวชน
จะตอ้งไม่กระท าความผดิใดๆ ภายในก าหนดเวลา 1 ปีก็ได ้
      2. สั่งให้คุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนนั้นไวภ้ายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
1 ปี แต่ไม่เกินกว่า 3 ปี  
      3. สั่งให้จ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าชดเชยความผิดหรือราคาส่ิงของท่ีสูญ
หาย การจ่ายเงินดงักล่าวน้ีถา้เยาวชนผูก้ระท าความผิดอาย ุ14 ปีข้ึนไป ศาลจะสั่งให้เยาวชนผูน้ั้น
เป็นผูจ่้าย แต่ถา้เป็นเด็กอายไุม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ บิดา มารดา หรือผูป้กครองนั้นไม่ตอ้งรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของเด็กนั้น เพราะเด็กอายไุม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ไม่ตอ้งรับโทษ 
      4. ในกรณีท่ีเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 
10 ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ถึง 12 ปี ซ่ึงกระท าความผดิท่ีมีโทษจ าคุก จะถกูส่งไปรับการอบรมยงัสถานแรก
รับ (Attendance center) เป็นระยะเวลารวมกนัไม่เกิน 24 ชัว่โมง และในการไปรับการฝึกอบรมแต่

                                                
276 William Adams and Julie Samuels.  (2011).  Tribal Youth in the Federal Justice System. Final 

Report (Revised)   p . 6-7.  
277 บุญเพราะ  แสงเทียน.  เล่มเดิม.  น. 65-70. 

DPU



 

 

186 

ละคร้ังตอ้งมีก  าหนดไม่นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 3 ชัว่โมง ณ สถานท่ีดงักล่าว เด็กหรือเยาวชน 
ผูน้ั้นจะไดรั้บการอบรมช้ีแจงเก่ียวกบัความประพฤติ การศึกษา และการท างานจากเจา้หนา้ท่ีของศนูย ์
      5. ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอันเน่ืองมาจากความไม่
เหมาะสมทางครอบครัว หรือเป็นเพราะเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องการการดูแลคุ้มครอง หรือการ
ควบคุมซ่ึงบิดามารดาหรือผูป้กครองไม่สามารถจะใหไ้ด ้ศาลอาจสั่งให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนผูน้ั้น
ไปอยู่ในความดูแลและเอาใจใส่ของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเป็นญาติหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีศาลเห็นสมควร
จนกว่าสถานการณ์ทางครอบครัวจะกลบัคืนสู่สภาพท่ีดีข้ึน หรือจนกว่าเด็กหรือเยาวชนผูน้ั้นจะมี
อายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ 
   มาตรการดงักล่าวในขา้งตน้ถา้ศาลเห็นว่าไม่เหมาะกบัเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผิด 
เพราะไม่อาจท าใหเ้ด็กหรือเยาวชนผูน้ั้นกลบัตวัเป็นคนดีได ้หรืออาจจะเป็นภยัแก่ตวัของเด็กหรือ
เยาวชนนั้นเอง หรือแก่สงัคมหากใหอ้ยูใ่นสงัคมคนภายนอกต่อไป ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตวัเด็กหรือ
เยาวชนผูน้ั้นไปรับการฝึกและอบรม 
   สถานฝึกและอบรมส าหรับเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิในประเทศองักฤษมีหลาย
ประเภทเช่น remand home, approved school, detention centre และ borstal institution เป็นตน้ 
      1.  รีแมนด์โฮม (remand home) คือสถานแรกรับท่ีเป็นสถานท่ีแห่งแรกท่ี
ควบคุมเด็กและเยาวชนซ่ึงเจา้พนกังานต ารวจไดจ้บักุมและส่งตวัไปยงัศาลเยาวชนและครอบครัว 
เด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิจะถกูควบคุมไวใ้นระหว่างการพิจารณาคดีและขณะรอส่งไปฝึก
และอบรมยงัแอปปรูฟด์สกูล นอกจากนั้นรีแมนด์โฮมยงัใชเ้ป็นสถานฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 
1 เดือนอีกดว้ย 
      2. แอปปรูฟด์สกูล (approved school) คือสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
คลา้ยกบัสถานฝึกและอบรม (training school) ของสหรัฐอเมริกามีทั้งแบบเปิดและแบบปิด กล่าวคือ 
แบบท่ีไม่มีร้ัวรอบขอบชิดและแบบท่ีมีร้ัวรอบขอบชิด แอปปรูฟด์สกูลเป็นสถานฝึกและอบรมทั้ง
ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดทางอาญาและเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งการการดูแลคุม้ครองและ
ควบคุม อายุของเด็กและเยาวชนมีตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจนถึง 17 ปี แบ่งออกตามอายุของเด็กและ
เยาวชนโดยมีการสอนทั้งวิชาสามญัและวิชาชีพ หนา้ท่ีของผูฝึ้กและอบรมก็คืออบรมสัง่สอนให้เด็ก
และเยาวชนมีการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม สอนให้มีความรู้พอท่ีจะประกอบ
อาชีพได ้ใหรู้้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมไดโ้ดย
ปกติสุข ส าหรับการอบรมดา้นระเบียบวินัยนั้นจะใชร้ะบบให้รางวลัและสิทธิพิเศษ (a system of  
rewards and privilges) การลงโทษใช้วิธีแยกการควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นออกจากเด็กและ
เยาวชนอ่ืนและจะมีการลงโทษทางกายถา้จ  าเป็น ระยะเวลาการฝึกและอบรมนั้นศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวขององักฤษไม่มีหน้าท่ีก  าหนดแต่เป็นไปตามอายุของเด็กและเยาวชน กล่าว คือ ถา้เด็ก
หรือเยาวชนอายตุ  ่ากว่า 12 ปี 4 เดือน ในขณะถกูส่งตวัไปรับการฝึกและอบรม เด็กหรือเยาวชนนั้น
อาจจะตอ้งรับการฝึกและอบรมจนกว่าจะมีอาย ุ15 ปี 4 เดือน แต่ถา้เด็กหรือเยาวชนมีอายกุว่า 12 ปี4 
เดือนในขณะถูกส่งตวัไปรับการฝึกอบรม เด็กหรือเยาวชนนั้นอาจจะตอ้งรับการฝึกและอบรมอยู่
เป็นเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีอายคุรบ 19 ปีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ในกรณีท่ีคณะผูจ้ดัการ
สถานฝึกและอบรม (board of managers) พิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนผูน้ั้นควรจะไดรั้บการ
ฝึกอบรมต่อไปอีกก็มีอ  านาจกระท าได้ แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย (home secretary) แต่จะเพ่ิมก าหนดเวลาการฝึกและอบรมไดอี้กไม่เกิน 6 เดือน 
   การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนผูก้ระท าความผิดในประเทศองักฤษจะมีระยะเวลาท่ี
ยาวนานกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือส่วนมากจะอยู่ระหว่าง 2 ปีถึง 3 ปี  ซ่ึงใน
สหรัฐอเมริกาจะฝึกและอบรมนานประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาการฝึกอบรมของประเทศไทยแลว้ก็ถือว่าไม่นานนัก เพราะศาลเยาวชนและครอบครัว
ของประเทศไทยมีอ  านาจส่งตวัเด็กและเยาวชนไปรับการฝึกอบรมไดจ้นถึงอาย ุ24 ปี 
      3. ดีเทนชนัเซนเตอร์(detention centre)เป็นสถานฝึกและอบรมอีกแบบหน่ึง
ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2491 ส าหรับฝึกและอบรมเยาวชนท่ีมีอาย ุ14 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 21 ปี เยาวชนท่ี
ถกูส่งตวัไปรับการฝึกอบรมท่ีดีเทนชัน่เซนเตอร์มาจากผูก้ระท าความผิดในทางอาญาท่ีมีโทษจ าคุก 
หากแต่สภาพของเยาวชนหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าความผดิไม่ถึงขั้นหรือยงัไม่สมควรท่ีจะส่ง
ตวัไปฝึกและอบรมยงัแอปปรูฟด์สกูล หรือบอร์สตัลอินสติติวชัน ระยะเวลาส าหรับการฝึกและ
อบรมในดีเทนชนัเซนเตอร์มีก  าหนดเพียง 3 เดือน แต่ในบางกรณีอาจขยายเป็น 6 เดือนก็ได ้การ
ฝึกอบรมเน้นในเร่ืองของระเบียบวินัยมากกว่าอย่างอ่ืน โดยดีเทนชนัเซนเตอร์ (detention centre) 
รู้จกักนัในนาม “สถานฝึกและอบรมระยะสั้น” 
      4. บอร์สตลัอินสติติวชนั (borstal institution) เป็นสถานฝึกและอบรมท่ีตั้ง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2451 ใชเ้ป็นสถานฝึกและอบรมเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 21 ปีซ่ึง
กระท าความผดิในทางอาญาท่ีมีโทษจ าคุกและคณะผูพ้ิพากษาเล็งเห็นว่าโดยลกัษณะแห่งความผิด 
นิสยั และพฤติกรรมของเยาวชนผูน้ั้นสมควรเอาตวัไปฝึกและอบรมไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 
ปี และเม่ือไดรั้บการปลดปล่อยแลว้เยาวชนผูน้ั้นยงัตอ้งอยู่ในการคุมประพฤติของสถานคุมความ
ประพฤติหลงัปล่อย (The Central After-care Association) ต่อไปอีก 2 ปี ระหว่างการฝึกและอบรม
อยู่นั้นผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอาจหยิบยกเร่ืองก าหนดเวลาการฝึกและอบรมข้ึนมาพิจาณาได้เสมอ
กระทรวงมหาดไทยโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการซ่ึงมีหัวหน้าสถานฝึกและอบรมเป็น
กรรมการร่วมด้วย มีอ  านาจปล่อยตัวเยาวชนจากสถานฝึกและอบรมโดยให้อยู่ภายใต้การคุม
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ประพฤติได ้บอร์สตลัอินสติติวชนัมีวิธีการฝึกและอบรมทั้งแบบปิดและแบบเปิด เยาวชนจะไดรั้บ
การฝึกและอบรมทั้งทางดา้นวิชาสามญัและวิชาชีพโดยมีการขดัเกลานิสยัใหรู้้จกัตดัสินใจกระท าแต่
ในส่ิงท่ีถกูตอ้งใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดีและรู้จกัปกครองตนเอง ในช่วงสุดทา้ยก่อนการปล่อยตวัผูก้ระท า
ความผิดจะมีการสอนให้เยาวชนรู้จกัการอยู่ร่วมกนัในสังคมโดยสันติ พร้อมทั้งการส่งเสริมให้
เยาวชนเขา้เป็นสมาชิกในสโมสรต่างๆ เช่น สโมสรกีฬาและสังคม (Sport and Social Club) และ
สโมสรยวุกสิกร (Young Farmers’ Club) เป็นตน้ เมื่อเยาวชนไดรั้บการปลดปล่อยจากบอร์สตลัอิน
สติติวชนัไปแลว้ยงัตอ้งอยู่ภายใตก้ารคุมประพฤติของคณะผูจ้ดัการสถานฝึกอบรมต่อไปอีก 2 ปี
หรือจนกว่าจะมีอาย ุ21 ปีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า คณะผูจ้ดัการของสถานฝึกอบรมอาจเรียก
ตวัเยาวชนกลบัมารับการฝึกอบรมไดอี้กหากเห็นสมควร แต่ถา้เยาวชนผูน้ั้นมีอายุ 19 ปีแลว้จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน หลงัการปล่อยตวัผูก้ระท าความผิด
แลว้คณะผูจ้ดัการของบอร์สตลัอินสติติวชนัมีหนา้ท่ีไปเยีย่มเยยีนผูถ้กูคุมประพฤติเพื่อให้ค  าแนะน า
โดยอยูใ่นฐานะเช่นเดียวกนักบัเพื่อนและให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ รวมทั้งเร่ืองเงินดว้ย เพ่ือให้
เยาวชนผูน้ั้นสามารถช่วยตวัเองไดแ้ละประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป นอกจากหน่วยงานดงักล่าว
ในขา้งตน้แลว้ยงัมีทีมดูแลผูก้ระท าผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน (Youth Offending Teams) หรือท่ีเรียก
กนัว่า “ยอ๊ทท”์ (YOTS) คือทีมท่ีท างานร่วมกนัหลายฝ่าย เช่น ต ารวจ คุมประพฤติ ฯลฯ ในรูปพหุภาคี 
เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชน เดิมทีมน้ีใชช่ื้อ
ว่า “ทีมยติุธรรมเยาวชน”278 
   จากการใชว้ิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นทั้งคดีท่ีมีความผิดมากหรือ
ความผดินอ้ย ซ่ึงศาลเยาวชนไดม้ีการก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นครอบคลุมทุกฐานความผิดประกอบ
กบัไดม้ีการก าหนดวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิไวอ้ยา่งชดัเจน ตามแนวความคิดท่ีว่า เมื่อเด็ก
กระท าความผดิการลงโทษนั้นมิใช่วิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม การให้โอกาสและชีวิตใหม่ดว้ย
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และส่งคืนกลบัไม่ให้เป็นภาระของสังคมอีกต่อไปน่าจะเป็นวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก ดงันั้นในประเทศองักฤษจึงไม่มีการโอนคดีจากศาลเยาวชน
ไปยงัศาลอาญา โดยมุ่งเนน้ใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัเป็นคนดีอยา่งแทจ้ริงถึงขนาดภายหลงัจากท่ี
มีการผ่านมาตรการจากหน่วยงานตามค าสั่งศาลแลว้ยงัได้มีการก าหนดให้หน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งคอยเฝ้าติดตามดูพฤติกรรม เพื่อจะไม่ให้กลบัมากระท าความผิดอีกถึงแมรั้ฐจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายอีกจ านวนหน่ึงภายหลงัจากท่ีเด็กหรือเยาวชนไดผ้า่นการฝึกหรืออบรมมาแลว้ก็ตาม 

                                                
278 แสงเดือน  แสงบวังามล ้า.  (ธนัวาคม 51-มกราคม 52).   “กบย.องักฤษและเวลส์:ที่เหมือนและต่าง

จากไทย.”  วารสารยติุธรรม, 9 (2).  น. 46.  
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    (ค) ประเทศแคนาดากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศดงักล่าว
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจ ากดัเสรีภาพโดยวิธีคุมขงัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนอนัถือไดว้่าเป็น
มาตรการเชิงลบ โดยผลของงานวิจยัพบว่า การคุมขงัก่อนท่ีจะมีการพิจาณาความผิดไม่ถือว่าเป็น
การลงโทษแต่ในทางกลบักนัการคุมขงัดงักล่าวกลบัสร้างแนวความคิดและพฤติกรรมต่อผูท่ี้ถูกคุม
ขังให้เช่ือว่าตนเป็นอาชญากรและเป็นการยากท่ีจะท าการแก้ไข279 ดังนั้ นในคดีท่ีผู ้กระท าความผิด 
เป็นเด็กหรือเยาวชนจึงไดม้ีการเปล่ียนแนวความคิดจากลกัษณะการด าเนินคดีแบบแกแ้คน้ทดแทน
มาเป็นแกไ้ขฟ้ืนฟู ซ่ึงจะไม่มุ่งเน้นน าตัวผูก้ระท าความผิดมาลงโทษแต่จะหามาตรการต่างๆท่ีมี
ความเหมาะสม หรือเห็นว่าเหมาะสมมาใชเ้พื่อเป็นการเยยีวยาผูเ้สียหาย ผูก้ระท าความผดิและสังคม
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อแกปั้ญหาของสังคม ในประเทศแคนาดานอกจากจะมี
การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures) และ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนกังานอยัการ(extrajudicial sanction) แต่อย่างไรก็
ตามผูท่ี้ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนเมื่อปฏิเสธการใชม้าตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน(extrajudicial measures) หรือ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาในชั้นพนกังานอยัการ(extrajudicial sanction) และพร้อมท่ีจะถกูด าเนินคดีต่อศาลเยาวชนหรือ
เป็นกรณีท่ีไม่สามารถจะใชม้าตรการดังกล่าวได้เพราะไม่เขา้หลกัเกณฑ์ก็จะตอ้งด าเนิน คดีกับ
บุคคลดงักล่าวในชั้นศาลต่อไป  
   เมื่อมีการฟ้องร้องคดียงัศาลเยาวชน ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนจะพิจารณาถึงพยานหลกัฐาน
พร้อมทั้งชัง่น ้ าหนักพยานเพ่ือด าเนินการต่อไป แต่ถา้ศาลเห็นว่าพยานหลกัฐานไม่เพียงพอท่ีจะ
ลงโทษจ าเลยก็จะพิพากษายกฟ้อง280 แต่ถา้พยานหลกัฐานเพียงพอศาลเยาวชนจะพิพากษาลงโทษ
ตามพยานหลกัฐานนั้น จ  าเลยสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลได ้เช่น อุทธรณ์การ
ก าหนดโทษของศาลอุทธรณ์การลงโทษเม่ือไม่มาเขา้ร่วมประชุม อุทธรณ์ค าสัง่ท่ีลงโทษตามมาตรา 
42(9) 72(1) 75(3) และ 76(1) และอุทธรณ์การลงโทษโดยค าสั่งศาลซ่ึงเสนอโดยอยัการสูงสุด เป็น
ตน้ 
   การก าหนดโทษโดยศาลแก่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนหรือต้องหาว่ากระท า
ความผดิ จะตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบาย

                                                
279 Wikipedid.  (2012).   Youth Criminal Justice Act- Trial procedures.  p.1.  
280 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Adjudication section 36 (2) If a young person charged with an 

offence pleads not guilty to the offence or pleads guilty but the youth justice court is not satisfied that the facts 
support the charge, the court shall proceed with the trial and shall, after considering the matter, find the young 
person guilty or not guilty or make an order dismissing the charge, as the case may be. 
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ตามมาตรา 3 โดยไม่เน้นการแก้แค้นทดแทน ซ่ึงเป็นการลงโทษแบบเดียวกันกับการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ถึงแมว้่าจะเป็นความผิดแบบเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั การลงโทษ
เยาวชนซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผิดจะตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัโดยไม่เลือกปฏิบติัและเน้นการแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟใูหเ้ยาวชนกลบัตวัเป็นคนดี อนัเกิดจากส านึกของผูก้ระท าความผิดเองและส่งกลบัคืนสู่
สังคมอนัเป็นแนวทางท่ีจะป้องกันอาชญากรรมอนัเกิดจากเยาวชนได้ในระยะยาว 281 หลกัการ
ดงักล่าวในขา้งตน้ใหร้วมตลอดไปถึงการท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีต่อเยาวชนท่ีกระท าความผิด
ดว้ย  
   ศาลจะไม่สัง่กกัขงัเยาวชนท่ีกระท าความผดิหรือถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิเวน้แต่ 
      1. เป็นความผดิร้ายแรง 
      2. ไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน 
      3. กระท าความผดิท่ีมีอตัราโทษทางอาญาเกินกว่า 2 ปีและเคยเป็นผูก้ระท า
ความผดิมาก่อน 

                                                
281 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Purpose and Principles  section 38 (2) A youth justice court 

that imposes a youth sentence on a young person shall determine the sentence in accordance with the principles 
set out in section 3 and the following principles: 

 (a)  the sentence must not result in a punishment that is greater than the punishment that would be 
appropriate for an adult who has been convicted of the same offence committed in similar circumstances; 

 (b)  the sentence must be similar to the sentences imposed in the region on similar young persons 
found guilty of the same offence committed in similar circumstances; 

 (c)  the sentence must be proportionate to the seriousness of the offence and the degree of 
responsibility of the young person for that offence; 

 (d)  all available sanctions other than custody that are reasonable in the circumstances should be 
considered for all young persons, with particular attention to the circumstances of aboriginal young persons;and 

 (e)  subject to paragraph (c), the sentence must 
  (i)  be the least restrictive sentence that is capable of achieving the purpose set out in 

subsection (1), 
  (ii)  be the one that is most likely to rehabilitate the young person and reintegrate him or her 

into society, and 
  (iii)  promote a sense of responsibility in the young person, and an acknowledgement of the 

harm done to victims and the community. 

DPU



 

 

191 

      4. มีการก าหนดวิธีการอ่ืนแทนการด าเนินคดีกบัเด็กซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
แนวนโยบาย ศาลสามารถเปล่ียนเป็นการกกัขงัได้282 
   การพิทกัษเ์ด็กเป็นมาตรการทางสงัคมท่ีไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย ศาลเยาวชนจะไม่ท า
การใดๆ อนัเป็นการควบคุมเยาวชนแต่จะกระท าการคุม้ครองเยาวชนโดยค านึงถึงสุขภาพจิตและ
มาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆ เป็นส าคญั283 แต่อย่างไรก็ดีผูพ้ิพากษาในศาลเยาวชนยงัมีดุลยพินิจใน
การโอนคดีเยาวชนจากศาลเยาวชนไปพิจารณายงัศาลอาญาได ้เม่ือผูก้ระท าความผิดมีอายุตั้งแต่ 14 
ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ กระท าความผิดร้ายแรงและมิใช่เป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก284 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด285 
   นอกจ ากนั้ น กฎหมาย  Youth Criminal Justice Act (YCJA)  ย ังได้มี การก าหนด 
ในส่วนของการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาต่อเม่ือผูก้ระท าความผิดจะตอ้งมีอายุตั้งแต่ 16 ปี
บริบูรณ์ และจะตอ้งเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษร้ายแรง เช่น ฆ่าคนตายโดยเจตนา พยายามฆ่า ข่มขืน
โดยมีการท าร้ายร่างกายถึงอนัตรายสาหัส เป็นตน้ นอกจากในกรณีดงักล่าวแลว้ยงัจะตอ้งเป็นผู ้

                                                
282 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Purpose and Principles section 39. (1) A youth justice court 

shall not commit a young person to custody under section 42 (youth sentences) unless 
 (a) the young person has committed a violent offence; 
 (b) the young person has failed to comply with non-custodial sentences; 
 (c) the young person has committed an indictable offence for which an adult would be liable to 

imprisonment for a term of more than two years and has a history that indicates a pattern of findings of guilt 
under this Act or the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985; or 

 (d) in exceptional cases where the young person has committed an indictable offence, the 
aggravating circumstances of the offence are such that the imposition of a non-custodial sentence would be 
inconsistent with the purpose and principles set out in section 38. 

283 Youth Criminal Justice Act (YCJA) Purpose and Principles  section 39. (5) A youth justice court 
shall not use custody as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures. 

284 Youth Criminal Justice  Act Adult Sentence and Election  section 68(1) When a young person is 
found guilty of an offence, other than an offence set out in paragraph (a) of the definition “presumptive 
offence” in subsection 2(1), committed after he or she attained the age of fourteen years, and the Attorney 
General seeks to establish that the offence is a serious violent offence and a presumptive offence within the 
meaning of paragraph (b) of the definition “presumptive offence” in subsection 2(1), the Attorney General must 
satisfy the youth justice court that the young person, before entering a plea, was given notice under subsection 
64(4) (intention to prove prior serious violent offences). 

285 Wikipedia.  (2012).  Youth Criminal Justice Act.  p. 1. 
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กระท าความผดิซ ้าซ่ึงเป็นความผดิท่ีเป็นความผิดร้ายแรง เม่ือครบหลกัการดงักล่าวในขา้งตน้แลว้
ศาลจึงจะใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดีไปพิจารณาในศาลอาญา 
  3.2.2.2 รูปแบบการโอนคดี 
   ประเด็นรูปแบบการโอนคดีจะศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ ญ่ีปุ่น 
ส่วนในประเทศองักฤษ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ไม่ปรากฏขอ้มลูท่ีเพียงพอในประเด็นน้ี 
   (ก) คดีซ่ึงผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
แรกท่ีมีการด าเนินคดีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในศาลคดีเด็กและเยาวชน  (Juvenile Court) เป็น
ประเทศแรก ซ่ึงปัจจุบนัศาลคดีเด็กเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแผนกสังกัดอยู่ในศาล
จงัหวดั (County Court) โดยแยกออกเป็นแผนกศาลคดีเด็กและเยาวชน (Juvenile Court) ซ่ึงมีเขต
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด (delinquency) การพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ไม่มีผูพ้ิพากษาสมทบ286 เกณฑ์อายุของเด็กท่ีจะอยู่ใน
เขตอ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชน คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึงไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ โดยการ
พิจารณาพิพากษาคดีจะมีวิธีการพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากศาลอาญาธรรมดา (ศาลผูใ้หญ่) และ
สามารถพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุ้กฐานความผดิ287  
  ผูพิ้พากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการแต่งตั้งมาจากศาลอ่ืนหรือรับเลือกตั้งจาก
ราษฎรโดยตรง ซ่ึ งปกติผู ้พิ พากษาท่ี ได้ รั บการแต่ งตั้ งจะมาจากศาลอ่ืนและอยู่ ในต าแหน่ ง 
คราวละอยา่งนอ้ย 1-3 ปี แต่ผูพิ้พากษาท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากราษฎรจะอยูใ่นต าแหน่งตั้งแต่ 4 ปีข้ึน
ไปจนถึงตลอดชีวิต ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักฎหมายในแต่ละมลรัฐ นอกจากน้ีในบางศาลยงัมีผูต้ดัสินคดี 
(Referee) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมทางกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีร่วมเป็นผูต้ดัสินคดีในฐานะ
ของผูพ้ิพากษาอีกดว้ย มีขอ้สงัเกตว่าผูต้ดัสินไม่จ  าเป็นตอ้งมีปริญญาทางดา้นกฎหมายดงันั้นคู่ความ
จึงมีสิทธิอุทธรณ์ค าตดัสินของผูต้ดัสินคดีได้288 
   ศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีขอบเขตอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนใน 5 กรณี คือ  
      1. เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญา (Delinquency) 

                                                
286 บุญเพราะ แสงเทียน.  (2546).  กฎหมายเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัว.  น. 24. 
287 พลัลภ  พิสิษฐ์สังฆการ.  (2546).  ค าอธิบายพร้อมรวมค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับพระราชบญัญติั

จัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 
เรียงมาตรา.  น. 2. 

288 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบือ้งต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเดก็
และเยาชน.  น. 85-86. 
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      2. เด็กและเยาวชนท่ีขาดการเอาใจใส่ดูแล โดยมิใช่ความผดิของบิดามารดา
หรือผูป้กครอง (Dupendent Child)  
      3. เด็กและเยาวชนท่ีถูกทอดท้ิงโดยเป็นความผิดของบิดามารดาหรือ
ผูป้กครอง (Neglected Child)  
      4. เด็กและเยาวชนท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ เป็นพิ เศษ  (Child in need of 
supervision)289 ทั้งน้ี Colorado Children's Code 1967 บญัญติัว่า Child in need of supervision ไดแ้ก่ 
(1) เด็กซ่ึงหนีโรงเรียนเป็นประจ า (2) เด็กซ่ึงหนีออกจากบา้นหรือไม่ยอมอยู่ในปกครองของบิดา
มารดาหรือผูป้กครอง (3) เด็กซ่ึงมีพฤติกรรมหรือกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดอนัอาจเป็นอนัตรายต่อ
ตวัของเด็กเองหรือต่อสงัคม 
      5. เด็กเยาวชนท่ีเสพสุราหรือสูบบุหร่ี (Delinquency Child)290  
   เมื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนได้รับค าร้อง (Petition) จากต ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ 
พนกังานคุมประพฤติ บิดามารดา หรือพนกังานอยัการก็จะเร่ิมด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนในศาล โดยท าการไต่สวนเบ้ืองต้นเก่ียวกับขอ้หาท่ีเด็กหรือเยาวชนได้มีการกระท าอนั
กฎหมายบญัญติัเป็นความผดิ พร้อมทั้งถามช่ือ อายุ และท่ีอยู่ของเด็กหรือเยาวชน ช่ือและท่ีอยู่ของ
บิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย ในชั้นน้ีศาลคดีเด็กและเยาวชนจะ
พิจารณาว่าควรด าเนินการในลักษณะท่ีเป็นทางการหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่จ  าเป็นต้องด าเนินการ 
ในลกัษณะท่ีเป็นทางการ ใหพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถปรับปรุงแกไ้ขได้
และเด็กหรือเยาวชนไดม้าอยูต่่อหน้าศาลแลว้ หรือศาลอาจเลือกใชว้ิธีส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปให้
องค์การสังคมสังเคราะห์ของเอกชนเพื่อท าการช่วยเหลือ หรือให้หัวหน้าพนักงานคุมประพฤติ 
จดัการช่วยเหลือไปในวนันัดการไต่สวนเบ้ืองตน้ เช่น ใชว้ิธีคุมประพฤติอย่างไม่เป็นทางการไวก่้อน 
เป็นตน้ 
   ถา้ศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อเห็นว่าสมควรด าเนินคดีอย่างเป็นทางการ  ศาลก็จะส่ง
หมายไปถึงบิดามารดา ผูป้กครองหรือผูท่ี้เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศยัอยูใ่หบุ้คคลดงักล่าวมาศาล และ
ส่งหมายไปถึงเด็กหรือเยาวชนใหม้าศาลตามนดัดว้ย เมื่อไดรั้บหมายแลว้ไม่มาจะเป็นการขดัหมายมี
โทษฐานละเมิดอ  านาจศาล แต่ถา้เด็กมาศาลตามนัดแลว้ศาลเห็นว่าจ  าเป็นจะมีค าสั่งให้ควบคุมตวั
เด็กหรือเยาวชนไปยงัสถานแรกรับก็ได้ หลงัจากนั้นศาลจะมอบคดีให้พนักงานคุมประพฤติไป
สืบเสาะข้อเท็จจริง เพ่ือท ารายงานเสนอต่อศาลอนัเก่ียวกบัชีวประวติัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจน

                                                
289 มีบางรัฐท่ีใหอ้  านาจศาลคดีเดก็และเยาวชนในการพจิารณาพิพากษาคดีในกรณีน้ี 
290 มีบางรัฐถือว่าแดก็และเยาวชนที่เสพสุราหรือสูบบุหร่ีเป็นผูก้ระท าผิด และถือว่าสมควรดูแล ควบคุม

และลงโทษซ่ึงคลา้ยคลึงกบัแนวคิดในกฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมการจ าหน่ายสุราในประเทศไทย  

DPU



 

 

194 

สาเหตุและวิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟเูด็กหรือเยาวชนนั้น และในมลรัฐของสหรัฐอเมริกาส่วนมากจะ
ท าการตรวจวิเคราะห์ภาวะทางร่างกายและทางจิตใจของเด็กหรือเยาวชนประกอบรายงานของ
พนกังานคุมประพฤติเพื่อน ายื่นต่อศาล เมื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนไดรั้บรายงานจากพนักงานคุม
ประพฤติแลว้จะท าการนดัพิจารณาคดีต่อไป 
   การพิจารณาคดีในคดีเด็กและเยาวชนจะกระท าเป็นการลบั  โดยแยกต่างหากจากห้อง
พิจารณาคดีของผูใ้หญ่หรือแยกวนัเวลาการพิจารณาคดีซ่ึงจะไม่ปะปนกันกับการพิจารณาของ
ผูใ้หญ่ การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาต่อเด็กและเยาวชนนอกจากจะพิจารณาเป็นการลบัแลว้
ยงัมีลกัษณะไม่เคร่งครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่เป็นทางการ ไม่มีพิธีรีตอง 
รวบรัดและมกัจะไม่มีลูกขุนในการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริงหรือไม่  การ
พิจารณาคดีของศาลจะกระท าในลกัษณะเสมือนว่าก  าลงัปรึกษาหารือเพ่ือหาทางแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
ระหว่างผูพ้ิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนกับเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผิด  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อค  านึงถึงอนาคตของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคญั ซ่ึงศาลมิไดใ้ห้ความสนใจเฉพาะแต่
เพียงว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิจริงหรือไม่เท่านั้น แต่ยงัมุ่งสนใจประเด็นขอ้หาท่ีว่าเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผดิเพราะเหตุใด และจะแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนอย่างไรจึงจะดีท่ีสุด
ส าหรับชีวิตและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน และในขณะเดียวกันก็ค  านึงถึงความปลอดภยัของ
สงัคม ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งสอบสวนและเก็บส านวนไวเ้ป็นความลบั 
   การควบคุมเด็กหรือเยาวชนไวใ้นระหว่างพิจารณาคดีในกรณีท่ีศาลไม่ได้ปล่อยตัว
ชัว่คราวหรือจะควบคุมไวใ้นสถานแรกรับเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงโดยปกติศาลมกัจะปล่อยชัว่คราวเด็ก
หรือเยาวชน ใหเ้ด็กหรือเยาวชนกลบัไปอยูบ่า้น นอกจากบา้นท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่จะมีความ
ไม่เหมาะสมท่ีเด็กหรือเยาวชนจะกลบัไปอยูด่ว้ย เช่น สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น บิดามารดา
ปล่อยปละละเลยขาดการเอาใจใส่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจะใชว้ิธีการควบคุมตวัไวใ้นสถาน
แรกรับ 
   ในการพิจารณาและพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยปกติผูพ้ิพากษา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะด าเนินการพิจารณาคดีเป็น 2 วาระ คือ 
      1. พิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริงหรือไม่ (Adjudicatory 
Hearing ) 
      2. พิจารณาว่าจะแกไ้ขเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผดินั้นอยา่งไร 
(Dispositional Hearing) 
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 กรณีท่ีเดก็หรือเยาวชนผูถ้กูฟ้องคดีรับสารภาพ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจะพิจารณาทั้ง 2 
วาระรวมกนัโดยอาศยัส านวนคดีของต ารวจ และรายงานขอ้เท็จจริงของพนกังานคุมประพฤติ
ประกอบการพิจารณา 
   ในกรณีปฏิเสธค าฟ้อง ศาลจะพิจารณาคดีแยกในวาระแรกจะพิจารณาว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นกระท าความผดิจริงหรือไม่ ในชั้นน้ีศาลจะพิจารณาพยานหลกัฐาน เมื่อฟังค าให้การจาก
พยานทั้งฝ่ายพนกังานอยัการและฝ่ายท่ีปรึกษากฎหมายจ าเลย) เมื่อศาลพิจารณาแลว้เช่ือว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นกระท าความผดิจริง ศาลจึงจะนดัพิจารณาในวาระท่ี 2 นั้นก็คือ นัดพิจารณาว่าจะแกไ้ข
เด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิอยา่งไร ในคราวต่อไป 
   ส าหรับวิธีการท่ีศาลคดีเด็กและเยาวชนน ามาใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด
อาญา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจะมีค าสั่งหรือพิพากษาแตกต่างไปจากศาลธรรมดา ซ่ึงใชป้ฏิบติัต่อ
เด็กหรือเยาวชนดงัต่อไปน้ี 
      1. สั่งยกฟ้องและปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนไปโดยให้อยู่ในความควบคุม 
ดูแลของบิดามารดาผูป้กครองหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควร 
      2. สัง่คุมประพฤติโดยมีเง่ือนไขพิเศษหรือไม่ก็ได ้ 
      3. สัง่ปรับหรือใหช้ดใชค่้าเสียหาย 
      4. โอนคดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดาในกรณีท่ีเขา้เง่ือนไขพิเศษบางประการ 
      5. สั่งให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปรับการฝึกและอบรมยงัสถานฝึกอบรม
พิเศษ หรือ สถานดดัสนัดาน291 
   กล่าวโดยสรุป ศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้การพิจารณา
พิพากษาคดีเป็นแบบลบั เพื่อคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิ โดยการพิจารณา
ดงักล่าวจะเน้นในเร่ืองของการคน้หาความจริงว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดจริง
หรือไม่ ประการต่อมาจะค้นหาถึงสาเหตุของการกระท าของผูก้ระท าความผิดรวมตลอดไปถึง
วิธีการแกไ้ขผูก้ระท าความผิด โดยในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด ผูดู้แล (บิดามารดา) หรือ
ผูป้กครอง จะตอ้งมีส่วนร่วมในการออกค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิ โดยใชว้ิธีการ
มอบเด็กหรือเยาวชนให้กบัสถานสงเคราะห์หรือสถานฝึกและอบรมของเอกชน 292 การฝึกอบรม
ดงักล่าวมีทั้งก  าหนดระยะเวลาและไม่ก  าหนดระยะเวลา ในกรณีท่ีไม่ก  าหนดระยะเวลา ศาลจะไม่
ก  าหนดระยะเวลาไวใ้นค าพิพากษาแต่จะก าหนดโดยพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด ถา้ประพฤติ

                                                
291 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2551).  เล่มเดิม.  น. 86-87.  
292 สดศรี  สัตยธรรม  นา้ประเสริฐ.  (2524).  กระบวนการพิจารณาคดีอาญาเก่ียวกับเดก็และเยาวชน.  

น. 98. 
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ตวัดีข้ึนถึงจะหลุดพน้จากการควบคุม ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจจะใชร้ะยะเวลายาวนานถา้ผูก้ระท า
ความผิดยงัไม่สามารถปรับปรุงตัวได้ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าการให้ผูดู้แลเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิมีส่วนร่วมเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูเป็นวิธีการลงโทษผูท่ี้ดูแลผูก้ระท าความผิดหรือ
ผูป้กครอง ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีจนท าให้เด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผดิจนเกิดเป็นปัญหาต่อสงัคมท่ีร้ายแรง นอกจากผูพิ้พากษาจะมีค าสั่งให้ผูก้ระท าความผิดใช้
วิธีการเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูแลว้ ศาลยงัสามารถจะใช้วิธีการว่ากล่าวตกัเตือนเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิแลว้ปล่อยตวัไปหรือสัง่ปรับหรือคุมประพฤติได ้อนัเน่ืองมาจากขอบเขตการใชดุ้ลยพินิจ
ของศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ  านาจกวา้งและมีวิธีการเฉพาะในการพิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงอยู่
ภายใตป้ระโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 
   ในศาลคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีองค์กรสนับสนุนการท างาน
ของศาลคือ ส านกังานคุมประพฤติ (Probation Department) โดยท างานคลา้ยคลึงกบัสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนของประเทศไทย โดยเมื่อคดีมาสู่ศาลจะมีการจ่ายส านวนคดีไปยงัพนกังาน
คุมประพฤติ (Chief Probation Officer) เพื่อท าหนา้ท่ีในการสืบเสาะขอ้เท็จจริงต่อไป  พนักงานคุม
ประพฤติจะท าการสืบเสาะประวติัของเด็กหรือเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเร่ือง  อายุ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษา การอบรมเล้ียงดู สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือ
เยาวชนและของบิดามารดาหรือผูป้กครอง ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและสาเหตุแห่งการกระท าความผิด 
เมือ่สืบเสาะและรวบรวมขอ้เท็จจริงเรียบร้อยแลว้ก็จะจดัท าเป็นรายงานท่ีเรียกว่า  “Social Study” 
รายงานน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับใชป้ระกอบในการพิจารณาคดีในศาล โดยรายงานดงักล่าวจะถือว่า
เป็นรายงานของผูเ้ช่ียวชาญในปัญหาของเด็กหรือเยาวชนตาม Standard Probation and Parole Act 
ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรับรองอ านาจหน้าท่ีของพนักงานคุมประพฤติไวโ้ดย เฉพาะซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
      1.  สืบเสาะข้อเท็จจริง ส่ิงแวดลอ้มและสาเหตุแห่งการกระท าความผิด 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      2.  มอบเอกสารเก่ียวกับข้อก าหนดและเง่ือนไขในการคุมประพฤติและ
อธิบายขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขนั้นแก่ผูถ้กูคุมประพฤติ 
      3.  พยายามท าใหผู้ถ้กูคุมประพฤติ ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสม คอยช่วยเหลือ
และกระตุน้ใหเ้ด็กหรือเยาวชนท่ีถกูคุมประพฤติปรับปรุงความประพฤติของตนใหดี้ข้ึน 
      4.  จดัท าบนัทึกรายงานต่างๆท่ีไดก้ระท าไปอนัเก่ียวกบังานคุมประพฤติโดย
ละเอียด 
      5.  สอดส่องเร่ืองรายรับรายจ่ายของผูถ้กูคุมประพฤติตามค าสัง่ศาล 
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      6.  ประสานงานกับหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์อ่ืนๆเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อด าเนินงานร่วมกนั 
      ศาลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะแบ่งพนักงาน
คุมประพฤติเป็น 4 ประเภท คือ293 
      1. พนักงานแรกรับ เรียกว่า intake officer บางมลรัฐก็ใช้ค  าท่ีแตกต่างกัน
เช่น intake worker, receiving officer 
      2. พนักงานสืบเสาะขอ้เท็จจริง เรียกว่า court investigator หรือ probation 
officer ระหว่างท่ีเด็กอยูใ่นสถานแรกรับ พนกังานคุมประพฤติประเภทน้ีมีหนา้ท่ีสืบเสาะขอ้เท็จจริง 
โดยท าการสืบประวติั ส่ิงแวดลอ้มและรายละเอียดต่างๆ และสาเหตุแห่งการกระท าความผิด เพื่อ
จดัท ารายงานข้อเท็จจริง (social study) เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว โดยท าเป็นค าร้อง 
(petition) และถา้ศาลเห็นสมควรจะใหม้ีการตรวจร่างกายและจิตใจโดยแพทยด์ว้ยก็ไดแ้ละศาลจะ
น ารายงานข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติรวมถึงการตรวจร่างกายและจิตใจมาประกอบ
ส านวนการสอบสวนของต ารวจต่อไป 
      3. พนกังานสืบเสาะขอ้เท็จจริงในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนปฏิเสธขอ้กล่าวหา
เรียกว่า (court hearing officer หรือ court officer)  
      4. พนักงานควบคุมและสอดส่องความประพฤติ เรียกว่า field probating 
officer หรือ probation counselor 
   ในมลรัฐต่าง  ๆของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมีส านักงานคุมประพฤติ (Probation 
Officer) แลว้ยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีใหบ้ริการประสานงาน ระหว่างผูก้ระท าความผิดกบัเจา้หน้าท่ีใน
กระบวนการยุติธรรมซ่ึงเรียกว่า (Intake Service) อนัเป็นหน่วยงานท่ีมีอ  านาจและหน้าท่ีในการ
จดัการกบัคดีเด็กและเยาวชนใหโ้ดยการกนัคดีออกจากระบบการด าเนินคดีในศาล โดยใชว้ิธีการเขา้
ร่วมพิจารณาคดีกบัต ารวจและพนกังานอยัการท่ีจะสั่งไม่ฟ้องคดีส าหรับเด็กท่ีเห็นว่าไม่ไดก้ระท า
ความผิด หรือในคดีท่ีกระท าความผิดต่อรัฐแต่เป็นความผิดเล็กน้อยก็จะใช้วิธีการตกัเตือนแลว้
ปล่อยตวัไป หรือด าเนินการใหเ้ยาวชนไดรั้บการปล่อยตวัโดยใหย้อมรับเง่ือนไขต่อศาลว่าจะไม่ก่อ
เหตุข้ึนอีกภายใตก้ารดูแลของอาสาสมคัรหรือพนักงานคุมประพฤติ ถา้มีการก่อเหตุจะยินยอมให้
ด  าเนินคดีโดยไม่ตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงอีกว่าจ  าเลยกระท าความผิดหรือไม่และสามารถด าเนินคดี
ไดท้นัที ซ่ึงวิธีน้ีเรียกว่า “การออกค าสัง่ดว้ยความยนิยอม” (consent decree)294 

                                                
293 บุญเพราะ  แสงเทียน.  (2540).  ค าอธิบายกฎหมายเยาวชนกับการกระท าความผิดของเดก็และ

เยาวชน.  น. 79. 
294 วิชา  มหาคุณ.  เล่มเดิม.  น. 150-151.    
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   ในมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) พนักงานแรกรับจะเป็นผู ้ท่ีท าหน้า ท่ีในการ
ประสานงานระหว่างศาลกบัผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยมีอ  านาจอย่างมากและ
ท างานตลอดยีสิ่บส่ีชัว่โมง หนา้ท่ีโดยทัว่ไปของพนกังานแรกรับจะสอบสวนเด็กและสอบสวนบิดา
มารดา หรือผูป้กครองของเด็ก295 ซ่ึงผูป้กครองของเด็กท่ีกระท าความผิดจะให้ความยินยอมและให้
ความร่วมมือในการสอบสวน เม่ือมีการรับตวัผูก้ระท าความผดิเขา้มาเพื่อท าการสอบสวน พนักงาน
แรกรับจะตอ้งอธิบายให้เขา้ใจว่าจะมีการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปโดย
สมคัรใจ โดยเร่ืองท่ีรับการร้องทุกข์จากผูเ้สียหายควรจะไดรั้บการเสนอต่อพนักงานอยัการและ
ผูดู้แลผูก้ระท าความผดิ โดยผูก้ระท าความผดิมีสิทธิท่ีจะไม่พดูหรือตอบค าถาม296 
   ส าหรับระยะเวลาในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้นแลว้แต่ความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชน ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูคุมประพฤติ ปฏิบติัตนดีก็
จะพิจารณายกเลิกการคุมประพฤติ แต่ถา้ในทางตรงกนัขา้มหรือในทางกลบักนั ถา้เห็นว่าควรคุม
ประพฤติเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดเพ่ิมเพราะยงัไม่กลบัตัวดีข้ึน พนักงานคุมประพฤติ
สามารถมีความเห็นใหคุ้มประพฤติต่อไปจนกว่าจะกลบัตวัเป็นคนดีได ้โดยท าความเห็นเป็นค าร้อง
ส่งไปยงัศาลเพื่อขอใหศ้าลยกเลิกหรือเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรม 
   โดยปกติพนกังานแรกรับจะควบคุมเด็กหรือเยาวชนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
      1. มีท่าทีว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นจะหลบหนีการพิจารณาคดีของศาล 
      2. หากปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไปจะเป็นอนัตรายแก่เด็กหรือเยาวชน
นั้นเอง หรือต่อสงัคม 
      3. เมื่อเห็นว่าการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไวใ้นสถานแรกรับจะเป็น
ประโยชน์แก่รูปคดี ในกรณีท่ีคดีนั้นเป็นคดีเล็กน้อย พนักงานแรกรับมีอ  านาจท่ีจะด าเนินการ
เปรียบเทียบคดีหรือด าเนินการแก้ไขอย่างหน่ึงอย่างใดแลว้ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไปโดย 
ไม่มีเง่ือนไขใดๆ หรือคุมประพฤติหรือไม่มีก็ได้ จากการส ารวจของ Children Bureau ปรากฏว่า
คร่ึงหน่ึงของเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูส่งตวัไปยงัศาลคดีเด็กและเยาวชนเคยไดรั้บการเปรียบเทียบคดี
หรือด าเนินการแกไ้ขอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยพนกังานแรกรับหรือโดยหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีหน้าท่ี ใน
ระหว่างท่ีเด็กหรือเยาวชนอยูใ่นสถานแรกรับพนักงานคุมประพฤติท่ีมีหน้าท่ีสืบเสาะขอ้เท็จจริงท่ี

                                                
295 Wisconsin Statutes Chapter 938 Juvenile justice Code Section 938.067 (1) Screening. Provide 

intake services 24 hours a day, 7 days a week, for the purpose of screening juveniles taken into custody and not 
released under s. 938.20 (2). 

296 สิริโรจน์  สิทธิชาญบญัชา.  (2537).  ต ารวจกับการท างานท่ีเก่ียวกับเยาวชนและการบริหารงาน
ยติุธรรมต่อเยาวชน.  น. 160. 
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เรียกว่า Court Investigator จะท าการสืบประวติั ส่ิงแวดลอ้ม และรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพื่อจดัท าเป็นรายงานขอ้เท็จจริง  (Social 
Study) เสนอต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน โดยท าเป็นค าร้อง (Petition) และถา้ศาลเห็นสมควรก็จะให้
มีการตรวจร่างกายและจิตใจโดยแพทยห์รือจิตแพทยด์ว้ย ศาลจะน ารายงานขอ้เท็จจริงของพนกังาน
คุมประพฤติและผลการตรวจร่างกายมาพิจารณาประกอบกบัส านวนการสอบสวนของต ารวจ  ส่วน
กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือคดีมีขอ้ยุ่งยากทางกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ
ประจ าศาลท่ีเรียกว่า “Court Hearing Officer” จะท าหนา้ท่ีสืบเสาะขอ้เท็จจริงโดยปรึกษาปัญหาขอ้
กฎหมายกบัอยัการประจ าศาลคดีเด็กและเยาวชน 
    ปัจจุบนัในมลรัฐวิสคอนซิลเมื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดิควรจะไดรั้บการฝึกและอบรมในสถานฝึกอบรม ผูพิ้พากษาจะมีค าสั่งให้ส่งตวัเด็ก
หรือเยาวชนนั้นไปอยูใ่นความควบคุมของหน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการฝึกและอบรมเดก็
หรือเยาวชน เช่น Licensed treatment foster home ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกอบรมเกินกว่า 1 ปี หรือ Non- 
relative’s home ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกอบรมเกินกว่า 30 วนั หรือ County supervised residential care 
center ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกอบรมเกินกว่า 2 ปี297 เป็นตน้ โดยหน่วยงานดงักล่าวจะมีอ  านาจหน้าท่ีใน
การเป็นผูว้ินิจฉยัว่าเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น ควรจะไดรั้บการฝึกอบรมในลกัษณะใด
และมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเท่าใด ซ่ึงในทางปฏิบติัหวัหนา้สถานฝึกและอบรมเมื่อพิจารณาเห็น
ว่าการฝึกและอบรมไม่จ  าเป็นอีกต่อไป เพราะเด็กหรือเยาวชนนั้นกลบัตนเป็นพลเมืองโดยเช่ือไดว้่า
จะออกไปมีชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้แล้ว ก็จะเสนอความเห็นและขอให้ผูพ้ิพากษาหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจสัง่ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนผูน้ั้นออกจากสถานฝึกและอบรมทนัที นอกจากนั้น
ยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐจดัหาเพื่อให้ความสะดวกแก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด ในกรณีท่ี
ไม่ไดเ้ขา้สู่การพิจารณาของศาลคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงเด็กและเยาวชนดงักล่าวจะผ่านขั้นตอนของ
การผนัคดีจากกระบวนการยุติธรรม (Division of Juvenile) ในมลรัฐวิสคอนซิลจะมีสถานท่ีใช้
ส าหรับแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเรียกว่า “Juvenile Correctional 
Facilities” เช่น Ethan Allen School สถานศึกษา หรือ Mendota Juvenile Treatment Center สถาน
ตรวจสุขภาพผูก้ระท าความผดิ เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือเด็กหรือเยาวชนถกูส่งตวัมายงัสถานฝึกและอบรม
จะโดยค าสั่งศาลคดีเด็กและเยาวชนโดยตรงหรือโดยผ่านทางหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีในการ
เลือกสถานฝึกและอบรมก็จะไดรั้บความสะดวกเช่นเดียวกนั 
   ส าหรับหอนอนของสถานฝึกและอบรมเรียกว่า Cottage House หรือ College ในแต่ละหอ
นอนจะมีเด็กและเยาวชนประมาณ 30-40 คน มี House Parents คือ พ่อบา้นแม่บา้นโดยอาจจะมีทั้ง 2 
                                                

297 State Bar of Wisconsin.  Teens In The Law : A Parent’s Resource.  guide book.  p. 8. 
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คน หรือ คนเดียวซ่ึงจะคอยใหก้ารดูแลในเร่ืองการกินการอยู่และอบรมมารยาท (การอยู่ร่วมกนัก่ึง
เป็นพ่อแม่ของเด็กหรือเยาวชนนั่นเอง)  แต่ละหอนอนจะมีนักสังคมสงเคราะห์ (Social work หรือ 
Case Worker) อยู่ประจ าหอละ 1 คน โดยท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยเหลือในการแกปั้ญหาต่างๆของเด็ก
หรือเยาวชนเป็นทั้งเพ่ือนและท่ีพ่ึงของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนทุกคนจะไดรั้บการทดสอบ
ความรู้และจดัเขา้ชั้นเรียนเพ่ือเรียนวิชาสามญั แต่ถา้เด็กหรือเยาวชนจบชั้นประถมศึกษาแลว้หรือมี
อายุถึง 16 ปีบริบูรณ์แลว้ และไม่ประสงค์จะเรียนต่อก็จะไดรั้บการจดัให้เขา้ฝึกอาชีพ  ซ่ึงมีหลาย
สาขาอาชีพโดยมีระยะเวลาในการอบรมตามหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม298 นอกจาก
เรียนวิชาสามญัและวิชาชีพแลว้เด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นจะได้รับการฝึกและอบรมทางดา้นพล
ศึกษา กีฬา และการบนัเทิงอีกดว้ย299  
   ผูพิ้พากษามีอ  านาจออกค าสัง่ใหค้วบคุมหรือออกหมายให้ควบคุมตวัผูก้ระท าความผิด
ไวใ้นสถานท่ีท่ีแน่นหนา การพิจารณาเก่ียวกบัการควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ โดย
ผูพ้ิพากษาตอ้งมีเหตุผลอนัสมควรท่ีเช่ือว่าเด็กกระท าตามท่ีถูกกล่าวหาจริงและ    (1) ความผิดนั้น
เป็นความผดิอุกฉกรรจ ์(felony) และการปล่อยตวัเด็กจะก่อให้เกิดอนัตรายอนัไม่สมควรต่อบุคคล
หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือชีวิต หรือสุขภาพของเด็ก หรือ (2) เด็กถกูข่มขู่ใหไ้ปจากเขตอ านาจศาล
หรืออาจเป็นปัจจยัอ่ืน หรือ (3) เด็กหลบหนีจากศาลแลว้ หรือ (4) เด็กเป็นผูห้ลบหนีจากเขตอ านาจ
ศาลนอกมลรัฐ หรือ (5) เด็กไม่ปรากฏตัวในศาลหลงัจากได้รับหมายท่ีถูกกล่าวหาว่าเด็กเป็น
ผูก้ระท าความผิดอาญา ในระหว่างเด็กถูกคุมขังทนายความอาจร้องขอให้ผูพ้ิพากษาพิจารณา
พยานหลกัฐานอีกคร้ังได้ และถา้ทนายความสามารถแสดงต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท า
ความผิดดังกล่าวมีผูดู้แลเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจถูกปล่อยตัวให้ไปอยู่ในความดูแลชั่วคราว 
(caretaker’s custody) ก่อนได ้หรือทนายความท าค าร้องขอต่อศาลและโตแ้ยง้ว่าเหตุใดสถานท่ีคุม
ขงัจึงไม่เหมาะกบัความจ าเป็นพิเศษของลกูความ ผูพ้ิพากษาก็จะปล่อยตวัเด็กใหก้ลบัมาอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของทนายความ (clear and convincing) โดยไม่ตอ้งใชก้ารพิสูจน์จนเสร็จส้ินสงสัย 
(beyond a reasonable doubt) เพราะมิใช่การพิจารณาคดี (trial) หากพบว่ามีเหตุอนัสมควรเพียงพอ 
ในกรณีดงักล่าวศาลสามารถสั่งปล่อยชัว่คราวโดยมีเง่ือนไข (conditional release) โดยให้ควบคุม

                                                
298 บุญเพราะ  แสงเทียน.  (2540).  ค าอธิบายกฎหมายเยาวชนกับการกระท าความผิดของเดก็และ

เยาวชน.  น. 65. 
299 เทพ  สามงามยา.  (2550).  หลกัการพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนในช้ัน

ศาล. น. 23-29. 
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เด็กให้อยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรือผูดู้แลภายใตก้ารควบคุมของศาลซ่ึงอาจจ ากดัการเดินทาง 
(travel) การคบเพื่อน (companions) และเวลาเขา้นอน (bedtimes)300 
   กล่าวโดยสรุปกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ใหก้ารคุม้ครองสิทธิ แก่ผูท่ี้ถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิ เช่น สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้ขอ้กล่าวหา สิทธิ
ท่ีจะไดรั้บค าปรึกษา สิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารเป็นปฏิปักษแ์ก่ตนเอง และสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารใดๆ เป็นตน้ 
โดยเขตอ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชนจะพิจารณาคดีกับผูก้ระท าความผิดท่ีมีอายุตั้ งแต่ 10-18 ปี
บริบูรณ์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักฎหมายท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนของรัฐหรือมลรัฐนั้นๆ เขตอ านาจของศาล
เด็กและเยาวชนจะมีอ  านาจใหพ้ิจารณาคดีอาญาไดทุ้กฐานความผิดอนัน ามาสู่อ  านาจสอบสวนของ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจในการด าเนินคดีต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด เมื่อผูก้ระท าผิดถูกจบัเจ้า
พนกังานต ารวจสามารถใชดุ้ลยพินิจในการปล่อยหรือจะด าเนินคดีต่อไปก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความร้ายแรง
ของความผิดท่ีผูถู้กกล่าวหากระท า ถา้เป็นความผิดเล็กน้อยเจา้หน้าท่ีต  ารวจสามารถท่ีจะใชดุ้ลย
พินิจตกัเตือนและปล่อยตวัไปได ้แต่ถา้เลือกใชว้ิธีการด าเนินคดีก็จะท าส านวนส่งไปยงัพนักงาน
อยัการเพ่ือท าการฟ้องต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนก่อนฟ้องจะมีหน่วยงานในการช่วยเบ่ียงเบนคดีข้ึนสู่ศาล
ซ่ึงเรียกว่า “Intake Service” โดยมีหนา้ท่ีในการช่วยเบ่ียงเบนคดีออกจากระบบการด าเนิน คดีอย่าง
เป็นทางการ นอกจากนั้นพนกังานอยัการยงัสามารถใชดุ้ลยพินิจในการฟ้องคดีเด็กและเยาวชนต่อ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนหรือฟ้องต่อศาลอาญาธรรมดาก็ยอ่มท าไดข้ึ้นอยูก่บัประโยชน์สูงสุดของเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาเป็นส าคญั และทนัทีท่ีพนักงานอยัการด าเนินคดีต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลจะมีอ  านาจในการสั่งปล่อยตัวโดยมีเง่ือนไข หรือไม่มีเง่ือนไข หรือควบคุมตัว 
ผูถู้กกล่าวหาก็ย่อมท าไดข้ึ้นอยู่กบัตวัของผูก้ระท าความผิดเอง นอกจากนั้นศาลยงัมีพนักงานคุม
ประพฤติ เ ป็นผู ้ช่วยในการท าง านเมื่อมีการควบคุมตัวผู ้ถูกก ล่าวหาว่ ากระท าความผิด  
อีกดว้ย  
    (ข) ส่วนในประเทศแคนาดาภายใตห้ลกัเกณฑ์ของการโอนคดีเยาวชนไปพิจารณาใน
ศาลอาญาตามกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) ค.ศ. 2011 อนัเป็นกรณีท่ีพนักงาน
อยัการเห็นว่าควรจะฟ้องผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเยาวชนต่อศาลอาญา โดยอยัการสูงสุดจะท าค  าฟ้อง
ส่งไปยงัศาลเยาวชนโดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญา เม่ือศาลเยาวชน
เห็นควรก็จะส่งไปพิจารณาท่ีศาลอาญาต่อไป  
   (ค) ประเทศญ่ีปุ่นการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญา ศาลครอบครัวจะมีกระบวนการ
โอนคดีดงักล่าวกลบัไปยงัพนักงานอยัการเพื่อด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอาญา โดยใน

                                                
300 จิตรลดา  เหลืองภิรมย.์  (2548).  สิทธิของเดก็ในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษากรณีเดก็เป็น
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ประเทศญ่ีปุ่นจะถือว่าผูท่ี้กระท าความผิดร้ายแรงเป็นอาชญากร โดยเด็กและเยาวชนท่ีจะตอ้งถูก
ด าเนินคดีในศาลอาญาเช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ยงัคงมีขอ้จ  ากดัในการลงโทษไวบ้างประเภท เช่น ใน
กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใชโ้ทษจ าคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิต ปัจจุบนัการ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิยงัศาลอาญาจะใชก้บัเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป และ
การโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาจะอยู่ภายใตแ้นวความคิดท่ีมีการก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนว่า
จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีผูเ้สียหายถึงแก่ความตายโดยเจตนาเท่านั้น ภายใตแ้นวความคิดท่ีว่าผูก้ระท า
ความผดิเป็นอาชญากรรมจึงตอ้งด าเนินคดีเช่นเดียวกนักบัอาชญากรโดยทัว่ไป การสืบพยานในศาล
ครอบครัวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 8 วนั301 
 
 
 
 
 
 

                                                
301 Hiroyuki,K.  (2004).  Juvenile Diversion and the Get-Tough Movement in Japan.  p. 10. 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิในประเทศไทย:  
ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

 
 จากการศึกษาวิวฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี และสาเหตุของผูก้ระท าความผิดท่ี เป็น
เด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ท าให้ทราบถึงความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิของผูก้ระท า
ความผิดซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนว่าจะใช้วิธีการใดเมื่อบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าความผิด จึงได้มี
แนวคิดบูรณาการกฎหมายให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของเด็กและเยาวชนเพื่อตอบสนองต่อ
สงัคมภายใตห้ลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก (The best interest of the child) ในอดีตการพิจารณา
คดีและลงโทษเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะไม่มีความแตกต่างจากการลงโทษผูใ้หญ่  
จนกระทัง่มีนกัวิชาการไดท้ าการศึกษาและคน้พบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมกา้วร้าวและรุนแรง
มิได้มาจากเจตนาภายในใจของผูก้ระท าความผิดเช่นเดียวกนักับเจตนาภายในใจของผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปจนท าให้เกิดการคุม้ครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอยา่งเป็นรูปธรรมข้ึน แต่การคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนใน
กระบวนการยติุธรรมอาจจะมีความแตกต่างกนัท าใหน้านาอารยประเทศไดม้าประชุมร่วมกนัเพือ่จะ
หาจุดยนืในเร่ืองของขอ้ตกลงในการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนจนไดเ้กิดขอ้ตกตงร่วมกนั อาทิ
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงาน
ยติุธรรมเก่ียวแก่เด็กและเยาวชน(กฎแห่งกรุงปักก่ิง) เป็นตน้ ภายหลงัจากท่ีน าหลกักฎหมายท่ีไดม้ี
การตกลงร่วมกนัหลายฉบบัมาบูรณาการปรับกบับริบทของสังคม อนัเป็นการอนุวติัการกฎหมาย
ภายใน ส่งผลให้การด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนไดม้ีการเปล่ียนแปลงรูปแบบออกไป เช่น แยก
สถานท่ีท าการสอบสวน ห้องควบคุมหรือใช้วิธีการสอบสวนท่ีไม่เป็นทางการ โดยมีลกัษณะ
แตกต่างจากการสอบสวนผูใ้หญ่ รวมตลอดไปถึงวิธีพิจารณาคดีในศาลก็ไม่เคร่งครัดเหมือนกบัการ
ด าเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรมโดยทัว่ไป ซ่ึงรูปแบบหรือวิธีการดงักล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดส าหรับเด็ก และปัจจุบนัในหลายๆประเทศ เช่น ประเทศองักฤษ แคนนาดา ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น 
รวมถึงประเทศไทยไดม้ีการน าหลกัการดงักล่าวไปปรับใช ้
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 เมื่ออนุวติัการกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัการรับรองและคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนตามพนัธกรณีในฐานะรัฐภาคีแลว้พบว่า การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับเด็กหรือ
เยาวชนมิได้มุ่งท่ีจะคุ้มครองเพียงผูเ้สียหายอย่างเดียวเท่านั้น แต่กฎหมายยงัคุ ้มครองไปถึงตัว
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนดว้ย เหตุท่ีตอ้งคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท า
ความผดิเน่ืองมาจากเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งพฒันาไปเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหน้า ดงันั้นเม่ือเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผดิถือไดว้่าเป็นเพียงพฒันาการหรือพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนเกิดความ
ผดิปกติเท่านั้น และการกระท าดงักล่าวมิไดม้ี“ความสามารถในการท าชัว่”(Schuldfähigkeit)302 จึง
สามารถจะพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ แต่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมิใช่
การน าเด็กและเยาวชนไปด าเนินคดีในทางอาญาอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกนักับการด าเนินคดี
อาญากบัผูใ้หญ่โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจะน าไปลงโทษ ซ่ึงในบางประเทศไดม้ีการยอมรับว่าการน า
เด็กหรือเยาวชนเขา้สู่การด าเนินคดีอาญากลบัท าให้ไม่เป็นผลดีต่อพฒันาการของเด็กและเยาวชน
และยงัมีผลท าใหเ้กิดการกระท าความผิดซ ้ า ดงันั้นในหลายๆ ประเทศจึงยึดหลกัการด าเนินคดีกบั
เด็กและเยาวชน ควรหลีกเล่ียงและลดการพึ่งพากระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ แลว้หันมา
ใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแทน โดยเช่ือว่าหลกัการดังกล่าวจะช่วยให้ผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไม่กลบัไปกระท าความผิดซ ้ าอีก เมื่อค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส าคญั แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในแต่ละประเทศมีจารีตประเพณีอนัเป็นท่ีมาของระบบ
กฎหมาย แนวความคิด วฒันธรรม รวมตลอดไปถึงบริบทท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้กฎหมายภายในมี
ความแตกต่างกนัถึงแมว้่าจะยดึหลกัการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิเหมือนกนัก็ตาม ทั้งน้ีประเทศ
ไทยก็เป็นเช่นเดียวกนักบัประเทศอ่ืนๆ อนัจะไดท้ าการศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป                                   
 
4.1 วเิคราะห์สภาพปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผดิในประเทศไทย 
 กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประเทศไทยประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเบ้ืองต้น ท าหน้าท่ีป้องกันและ
ปราบปรามดว้ยวิธีการแสวงหาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ การบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจจะเป็นไปในรูปแบบการค้นหาความจริง เช่น การค้น การจบักุม การยึดหรืออายดั ส่วน
พนักงานอยัการเป็นผูม้ีอ  านาจหน้าท่ีในการออกค าสั่งในทางกฎหมาย อนัมีผลในทางคดีโดย
พิจารณากลัน่กรองจากบรรดาพยานหลกัฐานท่ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจรวบรวมและเสนอความเห็นต่อ
พนกังานอยัการ เมื่อพนกังานอยัการใชดุ้ลยพินิจวินิจฉยัแลว้เห็นว่าควรฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลเพื่อน า
                                                

302 คณิต ณ นคร.  (2553).  ประมวลกฎหมายอาญาหลกักฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ.  น. 71. 
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ขอ้เท็จจริงมาพิสูจน์ความผดิกนัในศาล ศาลจะเป็นผูพ้ิจารณาและพิพากษาว่าผูถ้กูกล่าวหาไดก้ระท า
ความผิดหรือมิได้กระท าความผิดตามค าฟ้องและหลังจากท่ีศาลพิพากษาคดี  ขั้ นตอนท้ายสุด คือ 
ราชทณัฑห์รือเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์จะเป็นผูด้  าเนินการหลงัจากศาลพิพากษาคดีแลว้ โดยการรับตวั
จ าเลยผูต้อ้งโทษแลว้น าไปสู่ท่ีคุมขงั เป็นตน้303  
 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ในยุคแรกๆ ไดม้ีความ
เขา้ใจปัญหาอาชญากรรมท่ีเด็กเป็นผูก้ระท าในมิติท่ีว่าผูใ้หญ่เท่านั้น ท่ีสามารถกระท าความผิดได้
ส่งผลให้เมื่อเด็กกระท าความผิดจะใชว้ิธีการลงโทษต่อผูก้ระท าความผิดอย่างรุนแรง เช่น กกัขัง
หรือใชว้ิธีการทรมาน แนวความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่อการกระท าความผิดในยุคน้ีจึงมีวิธีการ
ลงโทษท่ีขาดความเมตตาต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด  ต่อมาไดม้ีการพฒันาแนวคิดจาก
ผูใ้หญ่เท่านั้นท่ีสามารถกระท าความผดิไดแ้ละลงโทษผูก้ระท าความผดิอยา่งหนกัมาเป็น การกระท า
ความผดิของเด็กและเยาวชนเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดวุฒิภาวะในการตดัสินใจว่าส่ิงใดถูก
ส่ิงใดผิด การแกไ้ขพฤติกรรมบุคคลดงักล่าวจึงไม่ควรใชว้ิธีการลงโทษอย่างหนักแต่ควรจะน า
บุคคลดงักล่าวมาท าการแกไ้ขฟ้ืนฟูปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประเทศไทยไดม้ีการใชว้ิธีการแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟกูบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2478 ดว้ยวิธีการฝึกและ
อบรมในโรงเรียนฝึกอาชีพหรือสถานท่ีฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก304 แทนการส่งตวัเด็กไปไวใ้น
เรือนจ าอนัเป็นการทดแทนความบกพร่องท่ีไม่ไดรั้บการเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีดีพอ แต่การจะใช้
วิธีการฝึกอบรมไดจ้ะตอ้งเกิดข้ึนในชั้นศาลเท่านั้นและยงัมิไดใ้ชอ้ย่างเป็นทางการในทุกศาล ส่วน
ในขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณา ก่อนหน้านั้นก็ยงัคงใชว้ิธีการเดียวกนักบัผูใ้หญ่ท่ีกระท า
ความผดิ305 ดงันั้นประเทศไทยจึงคุน้เคยกบัวิธีการท่ีจดัใหเ้ด็กหรือเยาวชนซ่ึงกระท าความผิดไดรั้บ
การเยียวยาแก้ไขแทนท่ีจะน ามาลงโทษก่อนท่ีจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน306โดยเฉพาะ   
 ต่อมาในยคุของการตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ โดยในยุคดงักล่าวไดม้ีการ
ตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนในวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2495 ภายใตก้ฎหมายพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล

                                                
303  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  (2555).  กระบวนการยติุธรรมกับการบริหารราชการไทย.   น. 1.  
304  พระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2478 หรือสถานฝึกและอบรมตามพระราชบญัญติัจดัการฝึกและ

อบรมเดก็บางจ าพวก พ.ศ. 2479 
305  การแกไ้ขเดก็กระท าความผิด.  เอกสารเผยแพร่กิจการศาลคดีเดก็และเยาวชนกลาง พ.ศ. 2507. น. 1. 
306  พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 กบัพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และ

เยาวชน พ.ศ. 2494   
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คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และใน
ปี พ.ศ. 2495 ไดมี้การตั้งสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนอนัถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
แกไ้ขปัญหาเด็กท่ีกระท าความผดิ โดยใชว้ิธีการสืบเสาะและพินิจ เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงอนัเก่ียวกบั
บุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงของเด็ก พร้อมไปกบัการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท า
ความผดิ จนศาลสามารถทราบสาเหตุแห่งการกระท าความผดิของเด็กก่อน เพื่อก  าหนดวิธีการแกไ้ข
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะราย โดยค านึงถึงอนาคตของ
เด็กซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลบัมาเป็นพลเมืองดีในวนัขา้งหน้า 
ดว้ยหลกัการดงักล่าวศาลคดีเด็กและเยาวชนจึงถือไดว้่าเป็นศาลพิเศษ เพราะเป็นศาลท่ีพิจารณา
พิพากษาคดีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ มุ่งท่ีจะคน้หามลูเหตุท่ีท าให้เด็กและเยาวชนกระท า
ความผดิ เพื่อท าการแกไ้ขดว้ยวิธีการฝึกอบรมสัง่สอนใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีซ่ึงแตกต่างจากศาลผูใ้หญ่ท่ี
มุ่งเน้นแต่จะลงโทษให้หลาบจ าแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ข
อ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนโดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2506 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2506 ในส่วนของการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งกรณีท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นไป
โดยเหมาะสมยิง่ข้ึน ทั้งก  าหนดองคค์ณะในการพิจารณาพิพากษาและแกไ้ขวิธีด  าเนินงานในศาลคดี
เด็กและเยาวชนใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอนัยงัประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน
นอกจากน้ียงัได้มีการปรับปรุงการสอบสวนคดี การสืบเสาะข้อเท็จจริง การแต่งตั้ งท่ีปรึกษากฎหมาย  
ตลอดจนการควบคุมและการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวไดใ้ชบ้ังคับตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2507 ท าใหก้ารด าเนินคดีอาญาซ่ึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ
เยาวชนเป็นไปโดยรวดเร็ว รัดกุม ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บความคุม้ครองมากข้ึนกว่าเดิม 
 ในปี พ.ศ. 2515 ไดม้ีประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 163 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515 
แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ในส่วนของเยาวชนท่ีอายุเกิน
กว่า 16 ปีบริบูรณ์ท่ีกระท าความผิดอาญาร้ายแรงให้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลธรรมดา 
(Ordinary court) แบบเดียวกนักบัการพิจารณาคดีอาญาส าหรับผูใ้หญ่ท่ีกระท าความผิด (Criminal 
Justice) ภายใต้หลกัการท่ีว่าเยาวชนวัย 16 ปีมีความรู้สึกผิดชอบพอสมควรแล้วจึงได้กระท าความผิด 
ร้ายแรงไดแ้ละการน าบุคคลท่ีอายเุกินกว่า 16 ปีมาพิจารณาในศาลอาญายงัเป็นการป้องปรามการเกิด
อาชญากรรมอีกทางหน่ึง307 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงยุติธรรมไดเ้ล็งเห็นว่า การท่ีจะ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนอยา่งเดียวไม่เป็นการเพียงพอ เพราะเด็กและเยาวชนตอ้งอยู่กบัครอบครัว  
 
                                                

307 สง่า  ลินะสมิต.  (2520).  กฎหมายเก่ียวกับการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน.  น. 260. 
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คือบิดามารดาหรือผูป้กครอง หากครอบครัวแตกแยกหรือไม่สงบสุข เช่น บิดามารดาหย่าร้างทอดท้ิง 
บุตรหรืออยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่ราบร่ืนมีปากเสียงกนั ยอ่มมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของเด็ก
และเยาวชน ท าใหเ้ด็กและเยาวชนเบ่ือบา้นและเป็นเหตุให้เกิดการมัว่สุม หันเขา้หายาเสพติดและ
อาจกลายเป็นอาชญากรไดใ้นอนาคต ดงันั้น การมุ่งคุม้ครองแต่เฉพาะตวัเด็กหรือเยาวชนเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่คุม้ครองครอบครัว ยอ่มไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
  การพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้ยาว ์เช่นอ  านาจในการดูแลบุตร หรือการรับ
บุตรบุญธรรม ยงัคงเป็นอ านาจของศาลธรรมดา ไม่มีวิธีการเป็นพิเศษท่ีจะช่วยเหลือ และคุม้ครอง
สถานภาพของการสมรส สามี ภริยา และบุตรโดยกฎหมายพิเศษอย่างเหมาะสม ประกอบกบัในยุค
นั้นพนักงานสอบสวนไม่มีอ  านาจในการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า
กระท าการอนักฎหมายบญัญติัว่าเป็นความผดิ ท าใหเ้ด็กและเยาวชนตอ้งเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาโดยไม่จ  าเป็น ดงันั้น จึงไดมี้การเสนอร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
ในปี พ.ศ. 2534 โดยยกเลิกพระราชบญัญัติจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบญัญัติวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนทุกฉบบัรวมทั้งประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 163 ดว้ย นับแต่นั้นเป็น
ตน้มา “ศาลเยาวชนและครอบครัว” จึงได้ก  าเนิดข้ึนแทนท่ี “ศาลคดีเด็กและเยาวชน” โดยศาล
เยาวชนและครอบครัวไดแ้บ่งงานออกเป็น 2 ส่วนส าคญั คือ ส่วนแรก คือ คดีอาญาเฉพาะกรณีท่ีเด็ก
หรือเยาวชน308 ถกูกล่าวหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด โดยการนับอายุของเด็ก
และเยาวชน ณ วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิดเป็นส าคญั309 และในส่วนท่ีสอง คือ คดี
ครอบครัวเก่ียวกบัการคุม้ครองส่วนไดเ้สียของผูเ้ยาวใ์นคดีส่วนแพ่ง ซ่ึงผูเ้ยาวห์มายความถึงบุคคลท่ี
มีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส310 
 ต่อมาในยุคของศาลเยาวชนและครอบครัวภายใตก้ฎหมายพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 โดยมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ

                                                
308 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี … 
  “เดก็” หมายความว่า บุคคลอายเุกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ 
  “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายเุกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

309 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2548).  บทบาทของผู้ พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย
ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศฝร่ังเศส.  น. 30-31. 

310 กญัญา  วงศใ์หญ่.  (2006).  ความสามารถของผูเ้ยาว ์ น. 1. สืบคน้เม่ือ 24  มิถุนายน 2555, จาก
http://www.thaisingleparent.com/?act=content&type=topic&show=topic&news_id=867 
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วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2534 และไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 นอกจากนั้น ศาลเยาวชน
และครอบครัวยงัมีลกัษณะเด่น คือ มีการน าประวติัทางสังคมของเด็กและเยาวชนมาประกอบการ
พิจารณารวมกบัส านวน ดว้ยวิธีการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีความแตกต่างไปจาก
การพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงมีลกัษณะไม่ปะปนกบัคดีผูใ้หญ่และเป็นการพิจารณาคดีแบบลบั ไม่
เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่เนน้การน าตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดมา
ลงโทษ และจะใชว้ิธีการอ่ืนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาทิ การคุมประพฤติ ซ่ึงเป็นบทบาทของ
สถานแรกรับ ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี จะมีแพทยแ์ละจิตแพทยต์รวจพิเคราะห์ 
ทางกายและทางจิตใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน นอกจากนั้นค าพิพากษาหรือค าสัง่เด็ดขาดใหล้งโทษหรือ
ใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน ผูพ้ิพากษายงัมีอ  านาจท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ได ้และยงัมีอ  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวท่ีเก่ียวกบัสิทธิและสวสัดิภาพของ
เด็กหรือเยาวชนไดอี้กดว้ย 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ 2553 ได้มีการพัฒนาพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาเป็นพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อนัเน่ืองมาจากไดม้ีการแยกศาล
ยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม โดยมีส านกังานศาลยติุธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม
ท่ีเป็นอิสระ และกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนยงัคงเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ยุติธรรม จึงตอ้งท าการเปล่ียนบทบญัญติักฎหมายในบางส่วนให้สอดคลอ้งกบัอ  านาจหน้าท่ีและ
โครงสร้างใหม่ ประกอบกบัสมควรปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และ 
วิธีปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัวใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสญัญาว่าดว้ย
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ไดผ้า่นความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2553 และจะมีผลใชบ้งัคบั
เมื่อพน้ก  าหนด 180 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป311 โดยแบ่งออกเป็น 18 
หมวด มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง 
ทั้งน้ีให้น าบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
                                                

311 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก วนัที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หนา้ 12-73 มีผลใช้
บงัคบัในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2554  
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ความอาญาในศาลแขวงมาใชบ้งัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญัติน้ี312 และตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีบทบญัญติัต่างๆท่ีมีลกัษณะเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากคดีท่ีอยูใ่น
เขตอ านาจศาลดงักล่าวจะเป็นคดีบางประเภทเท่านั้น เช่น คดีท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
รวมตลอดไปถึงคดีท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงโดย
หลกัการตรากฎหมายฉบบัน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั นอกจากนั้นทนัทีท่ี
พระราชบญัญติัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้พระราชบญัญติั
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 รวมทั้ ง 
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2543 และพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2548 ถกูยกเลิก 
 4.1.1  วิเคราะห์กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประเทศไทยชั้นก่อนฟ้องคดีซ่ึงผูถู้กกล่าวหา
ว่ากระท าความผดิเป็นเด็กและเยาวชน 
  4.1.1.1 ขอบเขตในการคุม้ครองสิทธิผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน 
   ค าว่า “เด็กท่ีกระท าผดิกฎหมาย” หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปีท่ีเขา้สู่กระบวนการ
ยุ ติ ธรรมโดยถู กกล่ าวหาว่ ากระท าความผิ ดทางอาญา  ด้วยอายุ ท่ี ย ังน้อยมีความเปราะบาง 
สูงจึงท าให้เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจ าต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเป็นพิเศษกว่าการ
คุม้ครองสิทธิผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กท่ีกระท าความผิดส่วน
ใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากปัญหาทางจิตใจหรือปัญหาเชิงเศรษฐกิจสังคม และหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อ

                                                
312 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินคดีอาญา (คดีธรรมดา) ตาม “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” เร่ิมตั้งแต่
การสืบสวนของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  การร้องขอให้ศาลยุติธรรมออกหมายคน้และหมายจับ  การที่
ศาลสืบพยานบุคคลไวล้่วงหนา้ การร้องขอใหป้ล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมขงัหรือจ าคุกโดยผิดกฎหมาย การฝากขงั
หรือผดัฟ้อง การปล่อยชัว่คราวหรือการประกนัตวั การไต่สวนคดีชนัสูตรพลิกศพ การสอบสวน การฟ้องคดีอาญา
และคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกบัคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา การสืบพยาน และการสืบพยานเด็ก พยาน 
หลกัฐาน การท าค  าพิพากษาและค าสั่งในศาลชั้นตน้ การอุทธรณ์ฎีกา ไปจนถึงการบงัคบัตามค าพิพากษา อภยัโทษ 
เปลี่ยนโทษและลดโทษ. คน้ควา้เพิ่มเติมจาก  จรูญวิทย ์ ทองสอน, วนัดี  ถิ่นวงษ์ม่อม และ

 
มนต์ชยั ชนินทรลีลา.  

(2554). “ยอ่หลกั “วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553” ที่มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกับ “วิธีพิจารณา
ความอาญา” และ “วิธีพิจารณาความแพ่ง” สืบคน้เม่ือ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2555, จาก www.coj.go.th/ntbjc/userfiles 
/file/ARTICLE.pdf 
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ของการกระท าความผดิ ความรุนแรง การถกูทอดท้ิงและการถกูเลือกปฏิบติัมาก่อน313 ดงันั้นนานา
อารยประเทศเลง็เห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงรวมตวักนัหาแนวทางแกไ้ขจนไดอ้อกกฎหมายมาหลาย
ฉบบัท่ีใชใ้นการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน เช่น อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ซ่ึงประเทศ
ไทยก็เป็นรัฐภาคีประเทศหน่ึงในอนุสญัญาดงักล่าวจึงตอ้งปรับเปล่ียนกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้ง
กบัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ดงันั้นส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงคือ บุคคลใดจะเป็นผูไ้ดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมายว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน และจะมีวิธีการคุม้ครองสิทธิให้แก่
เด็กอยา่งไรจึงจะไม่ขดักบัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงจะตอ้งตั้งอยูภ่ายใตป้ระโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นส าคญั 

 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิ ธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดใ้หค้  านิยามของค าว่า “เด็ก” หมายความว่าบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์314 ประกอบกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดนิ้ยามว่า “เด็ก” หมายความว่า ผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์แต่ไม่รวมผูท่ี้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ซ่ึงหลกัโดยทัว่ไปเม่ือมีการท าผดิเกิดข้ึนและเกิด
ความเสียหายแก่สงัคม ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งถกูน าตวัมาลงโทษตามท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้แต่
ส าหรับกรณีของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด จะมีกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองเด็ก เพื่อใช้
ด  าเนินการกบัผูก้ระท าความผดิและในขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะของการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กไว้
เป็นการเฉพาะซ่ึงมีความแตกต่างไปจากวิธีการด าเนินคดีกบัผูใ้หญ่ โดยศาลอาจจะไม่ใชว้ิธีลงโทษก็
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความรับผิดตามช่วงอายุของผูก้ระท าความผิดท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะ เช่น เด็กอายไุม่เกิน 10 ปี กระท าความผดิเด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ315 หรือในกรณีเด็กอายุกว่า 
10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปีกระท าความผิดไม่ตอ้งรับโทษแต่ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งตวัไปยงั
สถานฝึกอบรมหรือองค์กรท่ีศาลเห็นสมควร316 และผูใ้ดอายุกว่า 15 ปี แต่ต ่ากว่า 18 ปี กระท า
ความผดิศาลอาจลดโทษใหก่ึ้งหน่ึง หรืออาจใชว้ิธีการเดียวกนักบัเด็กอายุกว่า 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี 
ก็ไดแ้ลว้แต่กรณี317 หากพิจารณาตามขอ้กฎหมายเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแยกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า

                                                
313 Unicef  ประเทศไทย.  “เดก็ที่กระท าผิดกฎหมาย”  น. 1.  สืบคน้เม่ือ 24  มิถุนายน 2555, จาก 

http://www. unicef.org/thailand/tha/protection_6548.html  
314 ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา  4 
315 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 วรรคแรก 
316 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 (1) และ (5) 
317 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 
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ความผิด คือ อายุของผูต้ ้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวนัท่ีกระท า
ความผดิ318 ดงันั้นเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิก็คือผูท่ี้อายุกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีนั้นเอง319  
 หลกัประกนัอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในทางกฎหมายอนัเป็นการให้ความคุม้ครองแก่
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน โดยใชว้ิธีการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ
ดว้ยวิธีการท่ีมีลกัษณะพิเศษภายใตห้ลกัการท่ีว่าเด็กควรไดรั้บการดูแลดว้ยความเมตตาและไดรั้บ
การแกไ้ขมากกว่าการลงโทษจ าคุก ดงันั้นสิทธิท่ีจะไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจึงมีดงัน้ี 
 1. สิทธิท่ีจะได้รับการสันนิษฐานทางกฎหมายไวก่้อนว่าผูต้ ้องหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผดิ หรือไดรั้บการสนันิษฐานว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะไดรั้บการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย 
การกระท าอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะท าไดเ้ท่าท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น การบงัคบัใหเ้บิก
ความหรือสารภาพผดิจะกระท ามิได ้หลกัประกนัน้ีมิไดใ้ชแ้ต่กบัเด็กแต่เพียงอย่างเดียวยงัน ามาใช้
กบัผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ดว้ย ซ่ึงหลกักฎหมายดงักล่าวถือว่าเป็นสากลท่ีใชก้นัอยูท่ัว่โลก320 
 2. เด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดย
ค านึงถึงความตอ้งการของเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ีตอ้งลงโทษในทางอาญา เมื่อไดก้ระท าการอนั
กฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลานั้นบญัญติัว่าเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้น
จะหนกักว่าโทษท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลากระท าความผดิมิได ้นอกจากนั้นจะไมม่เีดก็
คนใดถกูกล่าวหา ตั้งขอ้หา หรือฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการกระท าหรืองดเวน้การกระท า
ซ่ึงไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศขณะท่ีการกระท าหรืองดเวน้การ
กระท านั้น กล่าวคือผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะถกูด าเนินคดีไดต่้อเมื่อกฎหมายก าหนดว่าการ
กระท าของผูก้ระท านั้นเป็นความผดิ ถา้กฎหมายมิไดก้  าหนดไวว้่าการกระท าดงักล่าวเป็นความผิด
จะด าเนินการต่อผูก้ระท านั้นมิได ้และการลงโทษเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งมีกฎหมายก าหนดและจะ
ลงโทษหนกักว่าท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ม่ได้321 

                                                
318 อจัฉรียา  ชูตินนัทน์.  (2555). “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553. ” วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. น. 143. 
319 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์  (2554).  การกระท าความผิดของเดก็และ

เยาวชน.  น. 1-6.  
320 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 39  วรรคสอง ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเดก็ ขอ้ 40 
321 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี พ.ศ. 2550 มาตรา 39  วรรคแรก ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเดก็ ขอ้ 40 
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 3. การจดัหาล่ามในชั้นสอบสวนหากผูถ้กูกล่าวหาเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีไม่สามารถพดู
หรือเขา้ใจภาษาไทยได้ รัฐจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาล่ามให้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย322 ล่ามในท่ีน้ีหมาย
รวมถึงล่ามภาษามือดว้ย  
 4. สิทธิท่ีจะมีท่ีปรึกษากฎหมายให้รัฐเป็นผูจ้ดัหาตั้งแต่ในชั้นถามค าให้การ เพื่อเป็น
การคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนนั้น323โดยปกติเด็กทุกคนท่ีถกูลิดรอนสิทธิเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลนั และคดัคา้นการปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายในการท่ีถกูลิดรอนเสรีภาพต่อหน่วยงานท่ีมีอ  านาจได้ โดยเฉพาะเด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหา
หรือตั้งขอ้หาว่าไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญาอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
ทางอ่ืนท่ีเหมาะสมเพื่อการเตรียมตวัต่อสูค้ดี อนัเป็นสิทธิท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้มีตั้งแต่ในชั้นสอบสวนซ่ึง
ผูต้อ้งหาเป็นเด็กหรือเยาวชน 
 5. สิทธิท่ีจะไดรั้บการควบคุมแยกต่างหากจากผูใ้หญ่ กรณีพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจจ าตอ้งควบคุมเด็กไวก่้อนส่งตวัไปยงัศาลหรือสถานพินิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อมิใหเ้ดก็รับรู้
และไดรั้บการถ่ายทอดพฤติกรรมท่ีไม่ดีจากผูใ้หญ่ และมิใหเ้ด็กหรือเยาวชนถกูผูใ้หญ่ท าร้าย324 
 6. สิทธิท่ีเด็กหรือเยาวชนจะไดรั้บการปล่อยตวัในกรณีการจบัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น 
มีการใส่กุญแจมือในขณะถกูควบคุมตวัหรือจบักุมแลว้ไม่รีบส่งตวัเด็กหรือเยาวชนให้กบัพนักงาน
สอบสวนในทนัที เป็นตน้325 
 7. หา้มใชเ้คร่ืองพนัธนาการกบัเด็ก เพราะเด็กทุกคนท่ีถกูลิดรอนสิทธิเสรีภาพ หรือถูก
กล่าวหาหรือตั้งขอ้หาซ่ึงถือว่าไดก้ระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญายงัจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัโดย
เคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละเคารพต่อคุณค่าของเด็กหรือเยาวชนนั้น326  
 

                                                
322  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

มาตรา 70 วรรค 2 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 40.2ข(6) 
323  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 120 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 40 และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 
324  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 75 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 37 (3) 
325

  อจัฉรียา  ชูตินนัทน์.  (2555).  เล่มเดิม.  น. 149. 
326 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

มาตรา 69 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 37 (ค) และ 40.2 ข(1) 
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 8. สิทธิในการไดรั้บแจง้การจบักุมเด็กหรือเยาวชน327 เจา้พนกังานผูจ้บักุมหรือควบคุม
เด็กหรือเยาวชนตอ้งรีบแจง้การจบักุมหรือควบคุมไปยงับิดามารดา  ผูป้กครอง หรือ บุคคลท่ีเด็ก
หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยโดยไมช่กัชา้ เพื่อประโยชน์ของเด็กในเร่ืองของการปล่อยชัว่คราว328 
 9. สิทธิท่ีจะได้รับการปกปิดมิให้น าประวติัการกระท าความผิดอาญาของเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณาใหเ้ป็นผลร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมแก่เด็กและเยาวชน เวน้
แต่เป็นการใชป้ระกอบดุลยพินิจของศาลเพื่อก  าหนดวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
ซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผดิหรือเป็นจ าเลยท่ีอยูใ่นระหว่างการควบคุมดูแลของบุคคลหรือองค์การ
ใดๆ จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูทั้ งทางร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมให้มีโอกาสกลบัคืนสู่สังคม 
รวมทั้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรมและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์329 
 10. สิทธิไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ หรือบนัทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่า
กระท าความผดิในชั้นจบักุม เวน้แต่เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน330 
 11. เด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ย
การแบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนๆ 
เด็กและเยาวชนท่ีเป็นชาวต่างชาติมีสิทธิท่ีจะร้องขอให้หน่วยงานด าเนินการติดต่อและสามารถ
ขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยได้331 
 
 
 

                                                
327 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 69 วรรค 2 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 40.2ข(2) 
328 ชชัญาภา  พนัธุมจินดา.  (2552). ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเดก็ระหว่างสอบสวน:

ศึกษากรณีเดก็เป็นผู้ ต้องหา.  น. 47-50. 
329 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 84 
330 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 76 
331 สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัสุรินทร์.  สิทธิและหน้าท่ีของเดก็และเยาวชน.  

น. 1. 
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 ในประเทศไทยนอกจากสิทธิท่ีไดรั้บรองและคุม้ครองดงักล่าวในขา้งตน้แลว้ยงัเพิ่มเติม
ในเร่ืองการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา332 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นมาตรการท่ีใชใ้นการแกไ้ข 
บ าบดัฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี333 
 1. กระท าความผดิอาญาซ่ึงมีอตัราโทษใหจ้  าคุกอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม  
 2. ตอ้งปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  หมายความว่า
แมเ้ด็กหรือเยาวชนจะไดรั้บโทษอนัเป็นการกระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษมา
ก่อนก็สามารถใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาได ้เพราะการรับโทษดงักล่าวมิไดเ้กิดจาก
การกระท าความผิดโดยเจตนาในกรณีประมาท ส่วนกรณีลหุโทษซ่ึงอตัราโทษเพียงเล็กน้อยก็
สามารถท่ีจะน ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้งน ามาฟ้องร้องด าเนินคดีให้เด็กหรือเยาวชน
เขา้สู่กระบวนการยติุธรรมโดยไม่จ  าเป็นได ้ 
 3. หากเด็กหรือเยาวชนส านึก334 ในการกระท าก่อนฟ้องคดี  

                                                
332 แนวคิดในเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” หรือ R.J. (Restorative Justice) เพื่อผนัเด็ก

ออกจากกระบวนการยติุธรรม โดย “ศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” อาศยัการตีความ “พระ
ราช บญัญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 95.” 
น ามาใชค้ร้ังแรกในช่ือ  “การประชุมกลุ่มเยยีวยาแกไ้ข” ต่อมาถูกน ามาเป็นส่วนหน่ึงในมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดป้ระกาศเป็นนโยบายกระบวนทศัน์ใหม่
ของศาลเยาวชนและครอบครัวทัว่ประเทศ ศึกษาเพิ่มเติม จรูญวิทย  ์ ทองสอน

 
 และคณะ. (2554). “ย่อหลกั “วิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” ที่มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกบั “วิธีพิจารณาความอาญา” และ “วิธี 
พิจารณาความแพ่ง” (ตอนที่ 1) . สืบคน้เม่ือ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2555, น. 56 จาก www.coj.go.th/ntbjc/ userfiles/ 
file/ARTICLE.pdf   

333 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 86-94 

334 นายวชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “รู้ส านึก” คือ การแสดงออกถึงความ 
เห็นใจการยอมรับว่าตวัเองไดก้่อความเสียหายใหก้บัผูเ้สียหายหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนข้ึนในชุมชน โดยให้
เขาแสดงออกซ่ึงการรู้ส านึกว่าเขายนิยอมที่จะเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น หรือยนิยอมว่าตวัเองจะไม่กระท า
ความเดือดร้อนใหก้บัเพื่อนบา้นอีกและแสดงความเอื้ออาทรต่อกนั อนัน้ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงว่ารู้ส านึก ซ่ึง
กระบวนการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะทราบว่าผูก้ระท าความผิดนั้นรู้ส านึกหรือไม่ตอ้งเกิดจากการพูดคุยกนั และค าว่า  “รับ
สารภาพ” เป็นเพียงเง่ือนไขของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าศาลจะตอ้งสอบค าให้การจ าเลยต่อไปเท่านั้น 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20 (สมยัสามญัทัว่ไป) เป็นพิเศษ วนัศุกร์ที่ 2 
เมษายน 2553 น. 53 และนายอนุศกัดิ์  คงมาลยั ยงัใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในการประชุมคร้ังเดียวกนัว่า การรับสารภาพ
นั้นเท่ากบัเดก็รับว่าเป็นอาชญากรจึงไม่ไดเ้ป็นการช่วยเหลือเดก็ใหบู้รณาการตวัเองต่อไปในสังคมไดดี้ น. 57. 
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  4. เมื่อค  านึงถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย 
สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผิดแลว้ หากผูอ้  านวยการสถานพินิจ พิจารณา
เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลบัตวัเป็นคนดีไดโ้ดยไม่ตอ้งฟ้อง ให้จดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
ให้เด็กหรือเยาวชนใช้ในการปฏิบัติ335 และหากจ าเป็นอาจก าหนดให้บิดามารดาหรือผูป้กครอง
ปฏิบติัดว้ยก็ได ้เพื่อแกไ้ขปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน หรือชดเชยความเสียหาย
แก่ผูเ้สียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ชุมชนและสังคม ทั้งน้ี การจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิตอ้งไดรั้บความยนิยอมทั้งจากผูเ้สียหาย ผูก้ระท าความผิด และน าแผนแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟเูสนอต่อพนกังานอยัการเพื่อพิจารณาต่อไป ถา้พนกังานอยัการไม่เห็นชอบดว้ยกบัแผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูจะมีค าสัง่ใหแ้กไ้ขแผนบ าบดัฟ้ืนฟหูรือสัง่ด  าเนินคดีต่อไป โดยผูอ้  านวยการสถาน
พินิจแจง้ค  าสั่งของพนักงานอยัการไปยงัพนักงานสอบสวนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ หากพนักงาน
อยัการเห็นว่าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟไูดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนให้พนักงาน
อยัการเห็นชอบกับแผนดงักล่าว และให้มีการด าเนินการตามแผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูดงักล่าวได้
ในทนัทีพร้อมทั้งรายงานใหศ้าลทราบ แต่ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟนูั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ใหศ้าลพิจารณาสัง่ตามท่ีเห็นสมควรโดยให้มีค  าสั่งภายใน 30 วนันับ
แต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน ภายหลงัจากท่ีศาลไดรั้บรายงานแลว้ศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจในการสั่งให้
ปรับปรุงแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟใูหม่ หรือสัง่ใหก้ลบัเขา้สู่การด าเนินคดีต่อไป336  
 ในการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด337 ฝ่ายผูเ้สียหาย338 และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เขา้ร่วม 
 

                                                
335 “การแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู” หมายความว่า มาตรการที่ก  าหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุน

เดก็หรือเยาวชนใหส้ามารถอยูก่บัครอบครัวและชุมชนไดโ้ดยปกติสุข เช่น การรับค าปรึกษาแนะน า การเขา้ร่วม
กิจกรรมบ าบดั การเขา้ร่วมกิจกรรมทางเลือก การศึกษา หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ พระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4   

336 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 86 

337 ระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท า
แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554  ขอ้ 6 (1) ฝ่ายเด็กหรือเยาวชน ไดแ้ก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผูป้กครอง 
บุคคลหรือผูแ้ทนองคก์ารที่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนร้องขอ 

338 ระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท า
แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554  ขอ้ 6 (2) ฝ่ายผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ผูเ้สียหาย บิดามารดา หรือผูป้กครองผูเ้สียหายใน
กรณีผูเ้สียหายเป็นผูเ้ยาว ์และบุคคลซ่ึงผูเ้สียหายร้องขอ 
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ประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแ้ทนชุมชน339 หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง หรือพนักงาน 
อยัการดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูให้แลว้เสร็จและเสนอให้พนักงานอยัการ
พิจารณาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูอาจ
ก าหนดวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด อนัเป็นวิธีการไม่จ  ากดัอิสรภาพ เช่น ว่ากล่าวตกัเตือนเด็กหรือ
เยาวชนนั้นแลว้ปล่อยตวัไป ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นมอบให้แก่บิดามารดาหรือผูป้กครองไป 
โดยวางขอ้ก  าหนดให้ระวงัเด็กหรือเยาวชนนั้นมิให้ก่อเหตุร้าย ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นมอบ
ใหแ้ก่บุคคลหรือองคก์ารท่ีศาลเห็นสมควรไป เพ่ือดูแลอบรมและสัง่สอน ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชน
นั้นไป โดยก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นไวด้ว้ย ปรับหรือให้ชดใช้
เยยีวยาความเสียหายโดยให้ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ไม่เกิน  30 ชัว่โมง 
ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งไม่เกิน 1 ปี340  
 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟนูั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอยัการทราบ
และแจง้ใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป เม่ือมีการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้น
แลว้ ใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจรายงานใหพ้นกังานอยัการทราบ หากพนกังานอยัการเห็นชอบให้มี
อ  านาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชน ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการให้เป็นท่ีสุดและสิทธิการน า

                                                
339 เครือข่ายการท างานดา้นการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู เช่น มูลนิธิศูนย์พิทกัษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายเด็กและ

เยาวชนภาคเหนือตอนบน  (ท าใหเ้ดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง) เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเยาวชนในชุมชน ดว้ยกระบวนการ
สืบสานภูมิปัญญา (เรียนรู้รากเหงา้ เท่าทนัสังคม ก  าหนดอนาคตตนเอง) และผลกัดนันโยบายการศึกษาทางเลือก) 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี มูลนิธิสยาม กมัมาจล.  (2553). “เครือข่ายเดก็และเยาวชนภาคเหนือตอนบน”  น. 1. 
http://www.scbfoundation.com/foundations_overview_th.php?fid=98&frmName=&frmDesc=&frmProvince=0
&frmCat=0&max=15 

340 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 87 
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คดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงับ341 ทั้ งน้ีไม่ตดัสิทธิผูมี้ส่วนได้เสียท่ีจะด าเนินคดีส่วนแพ่งและให้
ผูอ้  านวยการสถานพินิจรายงานค าสัง่ไม่ฟ้องใหศ้าลทราบ342  

  ในระหว่างจดัท าและปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟู343 ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการงดการสอบปากค าหรือด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนไวก่้อน ทั้งน้ีมิให้
นบัระยะเวลาในการจดัท าและการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟรูวมเขา้ในก าหนดระยะเวลาผดั
ฟ้อง344 
 4.1.1.2  อ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต  ารวจในการด าเนินคดีกบัผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน 
  บทบาทของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอ  านาจหน้าท่ีสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาโดยทัว่ไป การสอบสวนจะกระท าเร่ิมตั้งแต่รวบรวมพยานหลกัฐานทั้งหลายท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหรู้้ตวัผูก้ระท าความผดิ แลว้น าผูก้ระท าความผิดมาพิสูจน์ความผิดท่ีไดก้ระท าลงซ่ึง 
ผูต้อ้งหา จ  าเลย และผูท่ี้ถกูผูเ้สียหายฟ้องแต่ก่อนศาลประทบัฟ้อง345 จะตอ้งท าการพิสูจน์ว่าตนมิได้
กระท าความผดิ ส่วนในคดีเด็กและเยาวชนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจมีอ  านาจในการเป็นผูจ้บักุม ควบคุมตวั 
และสอบสวนคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่าเป็นผูก้ระท าการอนักฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผดิและเป็นผูร้วบรวมส านวนการสอบสวนในคดีดงักล่าวดว้ย 

                                                
341 ในคดีอาญาธรรมดา สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปดัง่ต่อไปน้ี (1) โดยความตายของผูก้ระท า

ผิด (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตวั เม่ือไดถ้อนค าร้องทุกข ์ถอนฟ้องหรือยอมความกนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (3) 
เม่ือคดีเลิกกนัตามมาตรา 37 (4) เม่ือมีค  าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟ้้อง  (5) เม่ือมีกฎหมายออกใช้
ภายหลงัการกระท าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น (6) เม่ือคดีขาดอายคุวาม (7) เม่ือมีกฎหมายยกเวน้โทษ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 

342 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 88 

343 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 78ประกอบกบัมาตรา 89 

344 จรูญวิทย ์ ทองสอน
 
,วนัดี  ถิ่นวงษม่์อม  และ

 
มนตช์ยั ชนินทรลีลา.  (2554).  ย่อหลัก วิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกับ วิธีพิจารณาความอาญา และ วิธีพิจารณาความแพ่ง  
น. 1-33. 

345 คณิต  ณ นคร.  (2555).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  น. 134. 
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  ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผดิ เจา้หนา้ท่ีต  ารวจมีอ  านาจในการจบักุมเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระท าความผดินั้น346ซ่ึงหลกัพิจารณาการออกหมายจบัเด็กหรือเยาวชนมีดงัน้ี347 
    1. ใหพ้ยายามเล่ียงการออกหมายจบัโดยใชว้ิธีติดตามตวัเด็กหรือเยาวชนดว้ยวิธี
อ่ืนก่อน เช่น ควรออกหมายเรียกก่อน 
    2. มีเหตุท่ีจะออกหมายจบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
66  
     2.1 เมื่อมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา ซ่ึง
มีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกินสามปี  
     2.2  เมื่อมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผดิอาญา และ
มีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน 
    3. ใหศ้าลค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคญั คือ ดูเร่ืองอาย ุ
เพศ อนาคตของเด็กหรือเยาวชน 
    4. หา้มมิใหอ้อกหมายจบัซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชน
อยา่งรุนแรงโดยไม่จ  าเป็น 
  การออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนจะสังเกตได้ว่ามีเง่ือนไขมากกว่าการออกหมายจับ
ผูใ้หญ่ อนัเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อเป็นการมุ่งปกป้องคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนจึง
ท าให้การออกหมายจบัเด็กหรือเยาวชนเป็นไปไดย้าก  แต่เมื่อไดม้ีการออกหมายจบัตามกฎหมาย
แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการจบักุมผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี 
  กรณีท่ีหน่ึง หลักเกณฑ์ในการจับกุมเด็ก 348 ห้ามมิให้ท าการจับกุมเด็กเว ้นแต่จะมี
กฎหมายใหจ้บักุมไดซ่ึ้งมีหลกัการดงัน้ี  
    1. เด็กไดก้ระท าความผดิซ่ึงหนา้ 
    2. มีหมายจบั 
    3. มีค  าสัง่ศาล349 

                                                
346  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 66 
347  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 67 
348  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 4 “เดก็” หมายความว่า บุคคลอายไุม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
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  กรณีท่ีสอง หลกัเกณฑ์ในการจับกุมเยาวชน 350 การจบักุมเยาวชนจะกระท าได้เมื่อมี
หมายจบัหรือค าสัง่ของศาลเวน้แต่351 
    1. เยาวชนไดก้ระท าความผดิซ่ึงหนา้352 ไดแ้ก่ ความผดิซ่ึงเห็นก าลงักระท าหรือ
พบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม่มีความสงสยัเลยว่าเขาไดก้ระท าผดิมาแลว้สดๆ และความผิดอาญาดงั
ระบุไวใ้นบญัชีทา้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ี ใหถื้อว่าความผดินั้นเป็นความผิดซ่ึง
หนา้ในกรณี (1) เม่ือบุคคลหน่ึงถกูไล่จบัดัง่ผูก้ระท าความผดิโดยมีเสียงร้องเอะอะ (2) เมื่อพบบุคคล
หน่ึงแทบจะทนัทีทนัใดหลงัจากการกระท าผดิในถ่ินแถวใกลเ้คียงกบัท่ีเกิดเหตุนั้น และมีส่ิงของท่ี
ไดม้าจากการกระท าผิด หรือมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวตัถุอย่างอ่ืนอนัสันนิษฐานไดว้่าไดใ้ชใ้นการ
กระท าผดิ หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจกัษท่ี์เส้ือผา้หรือเน้ือตวัของผูน้ั้น 
    2. เมื่อพบเยาวชนมีพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่าเยาวชนน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
ภยนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น 
    3. เมื่อมีเหตุท่ีจะออกหมายจบัเยาวชนคือ เมื่อมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใด
น่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยาน 
หลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน353 และจะตอ้งเป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจขอให้ศาล
ออกหมายจบัได ้
    4. เป็นการจบัเยาวชนท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถกูปล่อยชัว่คราว 
  เมื่อครบหลกัเกณฑใ์นเหตุแห่งการจบักุมแลว้ต่อมาก็จะเป็นวิธีการจบักุมและควบคุมตวั
เด็กหรือเยาวชนโดยใหเ้จา้พนกังานต ารวจปฏิบติัการ ดงัน้ี354 
    1. กระท าการโดยละมุนละม่อมโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
    2. การจบัหรือควบคุมตวัจะตอ้งไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชนนั้น 

                                                                                                                                       
349  ค  าสั่งศาลตามมาตรา 66 หมายถึง อ  านาจทัว่ไปของศาลในการออกค าสั่งใหจ้บักุม เช่นในกรณีละเมิด

อ  านาจศาล หรือค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 (4) และศาลมีค าสั่ง
ให้จับกุมหรือกักขงัลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือบริวารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 
จตัวา (2) และกรณีที่ศาลหมายเรียกใหเ้ดก็หรือเยาวชนมาศาลตามมาตรา 128 

350 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 4 “เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

351  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78 
352  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 80 
353  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 66 อนุ 2 
354  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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    3. หา้มมิใหใ้ชว้ิธีการควบคุมเกินกว่าท่ีจ  าเป็นเพื่อป้องกนัการหลบหนี หรือเพื่อ
ความปลอดภยัของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอ่ืน 
    4. มิใหใ้ชเ้คร่ืองพนัธนาการแก่เด็กไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
อนัมิอาจหลีกเล่ียงได ้เพื่อป้องกนัการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือ
บุคคลอ่ืน 
  ในชั้นจบักุมเด็กหรือเยาวชน กฎหมายห้ามมิให้ถามค าให้การผูถู้กจบัและถอ้ยค าของ
เด็กหรือเยาวชนในชั้นจบักุมมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานเพ่ือพิสูจน์ความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ซ่ึงมีความแตกต่างจากการจบักุมผูใ้หญ่ท่ีไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ถามค าให้การแต่อย่างใด โดยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 84(2) ใหสิ้ทธิแก่ผูถ้กูจบัท่ีจะไม่ให้การหรือให้การ
ก็ได ้เพราะถอ้ยค าของผูถ้กูจบัอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาได  ้และภายหลงัจากท่ีมีการ
จบักุมเจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีท าการจบักุมมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนดงัน้ี355 
    1. แจง้แก่เด็กหรือเยาวชนว่าเขาตอ้งถกูจบั 
    2. แจง้ขอ้กล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ เช่น ผูต้อ้งหามีสิทธิพบ
และปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายเป็นการเฉพาะตวั สามารถใหท่ี้ปรึกษากฎหมายหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจ
เขา้ฟังการสอบปากค าตนไดใ้นชั้นสอบสวน ไดรั้บการเยีย่มหรือติดต่อกบัญาติไดต้ามสมควร ไดรั้บ
การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดเจ็บป่วย 
    3. ตอ้งแสดงหมายจบั 
    4. หากผูถ้กูจบัประสงค์จะติดต่อส่ือสารหรือปรึกษาหารือกบับุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยเฉพาะแต่กรณีท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการจบักุมและอยู่ในวิสัยท่ีพนักงานสอบสวนสามารถจะ
กระท าโดยใหด้  าเนินการตามสมควรแก่กรณีโดยไม่ชกัชา้ 
    5. ท าบนัทึกการจบักุมโดยแจง้ขอ้กล่าวหาและรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุแห่งการ
จบัใหผู้ถ้กูจบัทราบแต่หา้มมิใหถ้ามค าใหก้ารผูถ้กูจบั 
    6. ให้น าตัวผูถู้กจับไปยงัท่ีท าการของพนักงานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีท่ีถูกจับ
ทนัที  
  นอกจากนั้นเจา้พนักงานต ารวจผูท้  าการจับกุมยงัมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติต่อบิดา มารดา 
ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองคก์าร ซ่ึงเด็กอาศยัอยูใ่นขณะเขา้ท าการจบักุมดงัน้ี356  

                                                
355 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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    1. ในการจบักุมไม่มีบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซ่ึงเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาศยัอยูด่ว้ยขณะถกูจบั เจา้พนกังานผูจ้บัจะตอ้งแจง้ต่อบุคคลดงักล่าวคนใดคนหน่ึง
ใหท้ราบถึงการจบักุมในโอกาสแรกเท่าท่ีสามารถกระท าได ้
    2. ขณะจบักุมมีบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซ่ึงเด็กหรือ
เยาวชนอาศยัอยู่ด้วยในขณะนั้นให้แจ้งเหตุแห่งการจับกุมต่อบุคคลดังกล่าว และถา้เป็นกรณี
ความผดิอาญาซ่ึงมีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หจ้  าคุกไม่เกินหา้ปี เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ
ผูท้  าการจับกุมจะสั่งให้บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนนั้น
อาศยัอยูด่ว้ยเป็นผูน้  าตวัเด็กหรือเยาวชนไปยงัท่ีท าการของพนกังานสอบสวนก็ได้ 
  อ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจผูรั้บผดิชอบ357 ในการสอบสวนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผิดหรือต้องหาว่ากระท าความผิด  เมื่อพนักงานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชน
มาแลว้และเป็นคดีท่ีตอ้งพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นกรณีเด็กถกูจบั 
ถกูเรียกมา ส่งตวัมา เขา้หาเอง หรือมาปรากฏตวัอยูต่่อหนา้พนกังานสอบสวนหรือมีผูน้  าเขา้มอบตวั
ต่อพนกังานสอบสวน ใหพ้นกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีท่ีถกูจบัปฏิบติั358 ดงัน้ี 
    1. ท าการสอบถามเด็กเบ้ืองตน้โดยจะตอ้งกระท าในสถานท่ีท่ีเหมาะสมและไม่
เลือกปฏิบติั การสอบถามเด็กเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย ช่ือตวั ช่ือสกุล อายุ สัญชาติ ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ี
เกิด และอาชีพของเด็กหรือเยาวชน รวมตลอดไปถึงช่ือตวั ช่ือสกุล และรายละเอียดเก่ียวกบับิดา 
มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ด้วย นอกจากนั้นต้องแจง้ข้อ

                                                
357  เน่ืองจากปัจจุบันยงัมีข้อสับสนในประเด็นของพนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบ คือพนักงานสอบสวน 

ที่มูลคดีเกิด หรือพนักงานสอบสวนท่ีผูต้อ้งหามีถิ่นท่ีอยู่ ตามเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราช 
บญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางไดใ้ห้ข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวว่า พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบให้ถือตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 18 วรรค 3 ความผิดอาญาไดเ้กิดในเขตอ านาจของพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติ
ใหเ้ป็นหนา้ที่พนกังานสอบสวนผูน้ั้นเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นเพื่อด  าเนินคดี เวน้แต่เม่ือมีเหตุ
จ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกจึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผูต้ ้องหามีที่อยู่หรือถูกจับเป็นผู ้รับผิดชอบ
ด าเนินการสอบสวน เช่น ผูต้อ้งหามีภูมิล  าเนาอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ กระท าความผิดที่จงัหวดัล  าพูน เจ้าหน้าที่ต  ารวจ
จบักุมตวัไดท้ี่จงัหวดัล  าพูน ในกรณีดงักล่าวพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบคือพนกังานสอบสวนจงัหวดัล  าพูน  
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กล่าวหาใหแ้ก่เด็ก เยาวชน หรือผูดู้แลเด็กหรือเยาวชนใหท้ราบ และตอ้งแจง้ผูอ้  านวยการสถานพินิจ
เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย359 
    2. ไม่น าผูต้ ้องหาหรือผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไปปะปนกับ
ผูต้ ้องหาอ่ืน หรือปะปนกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องซ่ึงอยู่ในสถานท่ีนั้ นอนัมีลกัษณะเป็นการ
ประจานเด็กหรือเยาวชน 
    3. ตอ้งใชภ้าษาหรือถอ้ยค าท่ีท าใหเ้ด็กหรือเยาวชนสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ถา้
ไม่สามารถส่ือสารหรือไม่เขา้ใจภาษาไทยก็ใหจ้ดัหาล่ามให้ 
    4. จัดหาเทคโนโลยีส่ิงอ  านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออ่ืนให้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
    5. หากเด็กหรือเยาวชนประสงคจ์ะติดต่อส่ือสารหรือปรึกษาหารือกบัผูป้กครอง 
บุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย และอยู่ในวิสัยท่ีจะด าเนินการได้ให้
ด  าเนินการตามสมควรโดยไม่ชกัชา้ 
  เมื่อพนักงานสอบสวนท าการสอบถามเบ้ืองต้นและแจง้ข้อกล่าวหาแลว้360 ขั้นตอน
ต่อมาท่ีจะด าเนินการต่อผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกล่าวคือ                                              
  ประเภทท่ี 1 กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกเรียกมา ส่งตวัมา เขา้หาเอง มาปรากฏตวัอยู่ต่อ
หน้า หรือมีผูน้  าเขา้มอบตวัต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134 กล่าวคือ  
    1. ตอ้งสอบสวนดว้ยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง และเป็นธรรม ในกรณีสอบสวนเด็ก
หรือเยาวชนใหพ้นกังานสอบสวนรีบด าเนินการสอบสวนในเบ้ืองตน้ และส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งความเห็นไปยงัพนักงานอยัการ เพื่อให้พนักงานอยัการยื่นฟ้องต่อศาลให้ทนัภายใน  30 

                                                
359 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 82 เม่ือผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเดก็ไดรั้บแจง้การจบักุมเดก็หรือเยาวชน หรือไดรั้บตวัเด็กหรือ
เยาวชน แลว้ ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี (1) สั่งใหพ้นกังานคุมประพฤติสืบเสาะขอ้เทจ็จริง (ตามมาตรา 36 (1)) เวน้
แต่ในคดีซ่ึงมีอตัราโทษใหจ้ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถา้เห็นว่าการสืบเสาะ
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่จ าเป็นแก่คดีจะสั่งงดการสืบเสาะขอ้เทจ็จริงนั้นเสียกไ็ด ้แลว้ใหแ้จง้ไปยงัพนกังานสอบสวน
ที่เกี่ยวขอ้ง (2) ท ารายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงขอ้เท็จจริงตามมาตรา  36 (1) แลว้ส่งรายงานและ
ความเห็นนั้นไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี และถา้มีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อ
ศาล ใหเ้สนอรายงานและความเห็นนั้นต่อศาล พร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกบัการลงโทษหรือการใชว้ิธีการส าหรับ
เดก็และเยาวชนดว้ย 
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มาตรา 70 

DPU



 
 

 

223 

วนั361 แต่ถา้กระท าการไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว ถึงแมว้่าจะไม่มีการจับพนักงาน
สอบสวนก็ยงัคงตอ้งขอผดัฟ้องต่อศาล362 ตามหลกักฎหมายการขอผดัฟ้องซ่ึงมีความจ าเป็น363เช่น 
ยงัสอบสวนไม่เสร็จเพราะตอ้งสอบปากค าพยานอีกหลายปาก หรืออยู่ในระหว่างส่งพยานเอกสาร
หรือวตัถุพยานไปตรวจพิสูจน์ เป็นตน้ และจะตอ้งเป็นคดีอาญาท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงให้จ  าคุกเกิน
หกเดือนแต่ไม่เกินหา้ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม ส่วนในกรณีเหตุจ าเป็นจึงตอ้งขอผดั
ฟ้องต่อ364 เช่น รอสอบสวนพยานเพ่ิมเติม รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอสอบประวติัผูต้อ้งหา 
รอผลการตรวจสอบลายพิมพน้ิ์วมือผูต้อ้งหารอผลการตรวจชนัสูตรบาดแผล รอฟังรายงานการ
สืบเสาะขอ้เท็จจริงจากสถานพินิจ เป็นตน้ และตอ้งใชก้บัคดีอาญาท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงให้จ  าคุก
เกินหา้ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
    2. ใหโ้อกาสผูต้อ้งหาท่ีจะแกข้อ้กล่าวหาและแสดงขอ้เท็จจริงอนัเป็นประโยชน์
แก่ตนได ้
    3. หากเห็นว่ามีเหตุท่ีจะออกหมายขงั หมายควบคุม พนกังานสอบสวนมีอ  านาจ
สัง่ใหผู้ต้อ้งหาไปศาล เพื่อขอออกหมายขงัโดยทนัที 
  การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อ
กล่าวหาและสอบปากค าจะตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยู่ดว้ยทุกคร้ัง พร้อม
ทั้งแจง้ดว้ยว่าเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารหรือใหก้ารก็ได ้และถอ้ยค าของเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได ้ทั้งน้ีเม่ือค านึงถึงอาย ุเพศ และสภาพจิตของเด็ก
หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผดิแต่ละรายโดยเร่ิมมีผลใชม้าตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 ซ่ึงการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนเกิดปัญหาในทางปฏิบติัเป็นอย่างมาก การตีความในส่วน
ของการใชส้หวิชาชีพเขา้ร่วมถามค าใหก้ารผูต้อ้งหา พนักงานสอบสวนจ าตอ้งจดัให้มีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการสอบสวนหรือไม่ ก่อนท่ีจะมีการใชพ้ระราชบัญญติัศาล
                                                

361  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 78 วรรคแรก 

362  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 78 ประกอบคู่มือการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง น. 27. 

363  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 78 วรรค 2 

364  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 78 วรรค 3 
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เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การสอบสวนเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดม้ีบญัญติัให้ตอ้งใชส้หวิชาชีพเขา้
ร่วมในการสอบสวน365 แต่ตามแนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวน366 และศาลเยาวชนและครอบครัว367  
มีความเห็นในทิศทางเดียวกนัคือ การแจง้ขอ้กล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่า
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ไม่จ  าต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการสอบสวน 
เพราะตามกฎหมายไดร้ะบุไวแ้ต่เพียงว่าการแจง้ขอ้กล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงตอ้ง
หาว่ากระท าความผดิจะตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วมอยูด่ว้ยทุกคร้ัง เมื่อผูต้อ้งหา
มีท่ีปรึกษากฎหมายคอยดูแลในชั้นสอบสวนตั้งแต่การถามปากค าของพนักงานสอบสวน ผูต้อ้งหา
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแลว้ นอกจากนั้นกฎหมายยงัไดก้  าหนดให้
บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยเขา้ร่วมรับฟังการ
สอบสวนก็ได ้เจตนารมณ์ของกฎหมายเล็งเห็นถึงความอ่อนเยาวข์องเด็กหรือเยาวชนนั้น จึงให้
บุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กเขา้ร่วมในการสอบสวน เพ่ือลดอาการกดดนัท่ีจะเกิดข้ึนในจิตใจของเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มิไดม้ีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของสหวิชาชีพในชั้นสอบสวนไวจึ้งท าให้เกิดการตีความในประเด็นดังกล่าวว่า  หากกฎหมาย
ตอ้งการจะใหม้ีสหวิชาชีพร่วมอยูด่ว้ยก็ยอ่มจะตอ้งบญัญติัไวใ้หช้ดัเจน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ให้น าบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ดงันั้นเม่ือพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บญัญติัเร่ืองบุคคลท่ีจะอยูร่่วมดว้ยกบัผูต้อ้งหา
ท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในการสอบปากค าของพนักงานสอบสวนไวแ้ลว้ จึงไม่สามารถน ากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2, 133 กบัทวิ มาใชก้บักรณีน้ีโดยอนุโลมไดอี้กต่อไป ดงันั้นนับ
แต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ในกรณีการแจง้ข้อกล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่า

                                                
365  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2 ประกอบกบัมาตรา 133 ทวิอนัเป็นมาตรฐาน

ขั้นต ่าท่ีกฎหมายไดใ้หก้ารรับรองและคุม้ครอง 
366  บนัทึกขอ้ความ ส่วนราชการ ตร.ที0่011.25/2056 วนัที่ 20 พฤษภาคม 2554 เร่ือง แนวทางปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553  
367  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.  (2554).  ค  าถาม-ค าตอบคดีอาญาตามกฎหมายใหม่  
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กระท าความผิดจึงมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางท่ีไม่จ  าตอ้งมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนร้องขอ และพนักงานอยัการอยู่ดว้ยตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 133 ทวิ และมาตรา 134/2 แต่จะตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนร่วม
อยูด่ว้ยทุกคร้ัง พร้อมทั้งแจง้ดว้ยว่าเด็กหรือเยาวชนมีสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารหรือใหก้ารก็ได ้และถอ้ยค า
ของเด็กหรือเยาวชนอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได ้ทั้งน้ี เม่ือค านึงถึงอาย ุเพศ และ
สภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดแต่ละราย368 เวน้แต่มีเหตุสมควรและ
จ าเป็นให้สอบปากค าผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี369 แต่พนกังานอยัการไดว้างหลกัและระเบียบในการด าเนินคดีเด็ก
หรือเยาวชนอนัเป็นการสอบสวนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย370 คือ 
    1. การสอบสวนตอ้งมีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์  
    2. พนกังานสอบสวนจะตอ้งด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 12 ทวิ, 133 ทวิ  
    3. ในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผูต้ ้องหาท่ีมีอายุไม่เกินสิบแปดปี  
พนักงานสอบสวนตอ้งถามผูต้อ้งหาว่ามีทนายหรือท่ีปรึกษากฎหมายหรือไม่ ถา้ไม่มีให้รัฐจดัหา
ทนายให้371 การถามค าใหก้ารกบัผูต้อ้งหาท่ีมีอายุไม่เกินสิบแปดปีตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วม
ดว้ยทุกคร้ัง  
    4. พนกังานสอบสวนจะตอ้งด าเนินการแยกผูก้ระท าออกเป็นสดัส่วนในสภาพท่ี
ท่ีเหมาะสมและมีพนกังานอยัการ ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย แต่หากเป็นคดีท่ีมีอตัราโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีข้ึนไป หรือในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปี และถา้ผูต้อ้งหาร้องขอ 
ตอ้งมีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีผูต้อ้งหาร้องขอ และพนักงานอยัการเขา้ร่วมใน
การถามปากค าดว้ยเสมอ372  
    5. ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไป หรือในคดีท่ีมีอตัราโทษ
จ าคุกอยา่งสูงไม่ถึงสามปี และผูเ้สียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กร้องขอหรือในคดีท าร้ายร่างกายเด็ก
อายไุม่เกินสิบแปดปี พนกังานสอบสวนตอ้งด าเนินการแยกกระท าเป็นสดัส่วนในสถานท่ีเหมาะสม

                                                
368  บนัทึกขอ้ความ ส่วนราชการ ตร.ที0่011.25/2056.  เล่มเดิม.  น. 6. 
369  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.  (2554).  เล่มเดิม.  ขอ้17. 
370  ส านกังานอยัการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัแพร่ เอกสารเผยแพร่ http://www.phr-

ju.ago.go.th/webpage/work-2.html#work30 สืบคน้เม่ือวนัที่ 13/12/55 
371  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ 
372  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ตรีประกอบกบัมาตรา 133 ทวิ 
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ส าหรับเด็ก และมีพนกังานอยัการ นกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอร่วมถาม
ปากค าดว้ย373  
    6. ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่ ซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได ้
พนกังานสอบสวนตอ้งด าเนินการถามปากค าเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู่ร่วม
ดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไวใ้นส านวนการสอบสวนและมิให้ถือว่าการถาม
ปากค ากระท าไปแลว้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
    7. ในคดีท่ีพนกังานสอบสวนมีความจ าเป็นตอ้งจดัให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
ในฐานะผูเ้สียหายหรือพยานช้ีตวัผูต้อ้งหา พนกังานสอบสวนตอ้งด าเนินการ374 
    8. ทั้งน้ีการด าเนินการของพนักงานสอบสวนดงักล่าว พนักงานอยัการจะตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบอยัการสูงสุดว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 11-15 
  ดงันั้น ความเห็นของพนกังานอยัการเมื่อค  านึงถึงอาย ุเพศ และสภาพจิตใจของเด็กและ
เยาวชนนั้นให้พนักงานสอบสวนสอบปากค าเด็กและเยาวชนผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนนั้นเองซ่ึงตอ้งบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิประกอบกบัมาตรา 134/2 ถึงแมว้่าจะมิไดม้ีการบญัญติัถอ้ยค าให้
มีการสอบสวนผา่นสหวิชาชีพไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวก็ตาม375 โดยอาศยัมาตรา 6 ดงันั้นการ
สอบปากค าเด็กหรือเยาวชนจะต้องมีท่ีปรึกษากฎหมายรวมถึงนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการเขา้ร่วมการสอบสวนด้วยจึงเป็นการนวิธีพิจารณาความ
อาญามาปรับใชโ้ดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย376 
  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมีไวเ้พื่อให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงมีวุฒิภาวะนอ้ย โดยจะท าให้เด็กหรือเยาวชนเขา้ใจ
ค าถามของพนักงานสอบสวนและสามารถตอบค าถามไดต้รงตามความมุ่งหมายท่ีกฎหมายไดใ้ห ้
ความคุม้ครองสิทธิแก่เด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในทางกฎหมาย ดงันั้นการสอบสวน

                                                
373 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ 
374  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ตรีประกอบกบัมาตรา 133 ทวิวรรคหา้ 
375  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 75 
376  หนงัสือราชการส านกักฎหมายและวิชาการศาลยติุธรรมส านกังานศาลยติุธรรม ที่ ศย 016 (ส)/47807 

ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2554 เร่ือง ปัญหาการตีความมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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โดยไม่มีสหวิชาชีพจึงถือได้ว่า เด็กหรือเยาวชนนั้ นไม่ได้รับการคุ้มครอง ตามแนวค าพิพากษา 
ศาลอุทธรณ์ภาค 5377 คดีเยาวชนเป็นผูต้อ้งหาร่วมกนัน าเขา้ยาบา้ ยาไอซ์ จ  านวนมาก ซ่ึงมีโทษถึง
ประหารชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเหตุท่ีพนักงานสอบสวนไม่สอบสวนผูต้ ้องหาต่อหน้าสหวิชาชีพ 
โดยตีความขยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133ทวิ ประกอบ 134/2 ในคดีดงักล่าว
โจทก์อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลจังหวดัเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงวินิจฉัยว่าการ
สอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้องให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  
บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการสอบสวนพร้อมกนั การสอบสวนผูต้อ้งหาท่ี
เป็นเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปีโดยไม่มีบุคคลดงักล่าวพร้อมกนัไดก้็ต่อเมื่อเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
อย่างยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอบุคคลดงักล่าวมาพร้อมกันได้ แต่ตอ้งมีบุคคลหน่ึงบุคคลใด
ดงักล่าวร่วมอยู่ดว้ยในการสอบสวนและตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลดงักล่าวในส านวนการ
สอบสวน378 คดีน้ีตามบนัทึกค าให้การกบับนัทึกแจง้ขอ้หาเพ่ิมเติมดงักล่าว และค าเบิกความของ
พนักงานสอบสวนไม่ปรากฏว่ามีบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้มแ้ต่เพียงคนเดียว  คงมีแต่
ทนายความซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 เท่านั้น ซ่ึงมิใช่เป็น
บุคคลตามท่ีมาตรา 133 ทวิระบุไว ้ทั้งไม่ใช่เจตนารมณ์ของการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่
เกินสิบแปดปี ส่วนท่ีโจทกอุ์ทธรณ์ว่า ในคดีน้ีไม่ใช่ความผดิตามท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 133 ทวิ ระบุไว ้การท่ีไม่มีสหวิชาชีพเขา้ร่วมดว้ยจึงไม่ขดัต่อมาตรา 134/2 นั้น ศาลอุทธรณ์
ภาค 5 แผนกคดีเยาวชนฯเห็นชอบกบัค าวินิจฉยัของศาลชั้นตน้ท่ีไม่น าบทบญัญติัมาจ ากดัความผดิท่ี
จะน ามาใชใ้นการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปีและยงัเห็นดว้ยอีกว่ากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 134/2 มีเจตนารมณ์ให้ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีซ่ึงยงัมี
สภาพจิตใจและวุฒิภาวะไม่เพียงพอต่อการถูกด าเนินคดีให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง เหมาะสมมี
มาตรฐานด้านการยุติธรรม ซ่ึงเป็นการค านึงถึงตัวผูต้ ้องหาท่ีเป็นเด็กโดยตรง ซ่ึงกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาตรา 133 ทวิท่ีจ  ากดัความผดิไวเ้พื่อประโยชน์ของการสอบสวนเฉพาะผูเ้สียหายและ
พยานไม่ให้การสอบสวนในความผิดอ่ืนมาเป็นอุปสรรคขดัขวางท าให้คดีเกิดความล่าชา้โดยไม่
จ  าเป็น ดังนั้นบทบัญญัติจึงได้จ  ากัดความผิดในการสอบสวนผูเ้สียหายและพยาน แต่หลกัการ
ดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีท่ีกฎหมายค านึงถึงตวั

                                                
377 ค าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 203/2554 ลงวนัที่ในการอ่านค าพิพากษา 14 กุมภาพนัธ์ 2554 ความ

อาญาเร่ือง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  ศึกษาเพิ่มเติม สอบสวน 599 ศูนย์กลางพนักงาน
สอบสวนกฎหมาย.  (2554).  สืบคน้เม่ือวนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.sobsuan.com/modules 
.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110482 

378 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ ประกอบมาตรา 134/2 
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เด็กโดยตรงไม่ได ้นอกจากน้ีอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการจ ากดัความผิดซ่ึงท าให้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2 เป็นไปอย่างจ ากดั และก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กท่ีมีสภาพจิตใจและวุฒิภาวะต ่าใกลเ้คียงกนัไดรั้บการสอบสวนท่ีไม่มีมาตรฐาน
เดียวกัน เป็นการเลือกปฏิบัติ ท่ีไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมอันเป็นข้อท่ีไม่ควรเกิดข้ึนใน
กระบวนการยติุธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเยาวชนฯ จึงเห็นว่าการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็น
เด็กอายุยงัไม่เกินสิบแปดปีพนักงานสอบสวนจะตอ้งค านึงถึงเด็กเป็นส าคญั  ในคดีน้ีมีอตัราโทษ
สูงสุดถึงประหารชีวิต เด็กท่ีเป็นผูต้ ้องหาถูกด าเนินคดีย่อมจะมีจิตใจไหวหวัน่ก่อให้เกิดการ
สอบสวนคลาดเคล่ือนไดง่้าย การด าเนินการสอบสวนจึงตอ้งมีบุคคลท่ีกฎหมายก าหนดเขา้ร่วมอยู่
ดว้ย เมื่อพนกังานสอบสวนไม่ด  าเนินการตามกฎหมายดงักล่าวเลย  การสอบสวนจ าเลยทั้งสองจึง
เป็นการสอบสวนท่ีไม่ชอบ เท่ากบัไม่มีการสอบสวน มิใช่เป็นเพียงเร่ืองถอ้ยค าใดๆ ท่ีผูต้อ้งหาใหไ้ว้
ต่อพนกังานสอบสวนก่อนท่ีจะด าเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2 ซ่ึงไม่
อาจรับฟังเป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ความผิดไดต้ามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
134/4 วรรคสาม ดงัท่ีศาลชั้นตน้วินิจฉัยมาเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีพนักงานอยัการโจทก์ จึงไม่มีอ  านาจ
ฟ้องจ าเลยทั้งสองตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120379 อย่างไรก็ตามค าพิพากษาดังกล่าว 
ในขา้งต้นเป็นกรณีท่ีศาลมีค  าพิพากษาก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัสหวิชาชีพ
เป็นอยา่งมากถึงขนาดขาดเสียมิไดใ้นการสอบสวน ส่งผลท าใหผู้ก้ระท าความผดิไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมายถึงขั้นการสอบสวนนั้นไม่ชอบ พนกังานอยัการไม่มีสิทธิฟ้อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 5252/2545 ท่ีไดว้ินิจฉยัในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่ไม่อาจรอนกัจิตวิทยาหรือ
นกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการถามปากค าพร้อมกนัได  ้
พนกังานสอบสวนตอ้งด าเนินการบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นส านวน
การสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากค านั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย380 ดังนั้นการสอบสวน
ผูต้ ้องหาอายุไม่เกินสิบแปดปีพนักงานสอบสวนจะต้องแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานท่ีท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กและใหม้ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอและพนกังาน
อยัการเขา้ร่วมในการสอบสวนนั้นดว้ย อนัเป็นการบงัคบัโดยเด็ดขาดว่าพนักงานสอบสวนตอ้งจดั
ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอและพนักงานอยัการเข้าร่วมในการ

                                                
379  แนวฎีกาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อ.ธานิศ  เกศวพิทกัษ ์อ่านเพิ่มเติมสอบสวน 599 

ศูนยก์ลางพนกังานสอบสวนกฎหมาย. (2554).  สืบคน้เม่ือวนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก 
http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110482 

380  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิประกอบมาตรา 134 ตรี 
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สอบสวนผูต้อ้งหาท่ีมีอายไุม่เกินสิบแปดปี เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่ ซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่
อาจรอบุคคลดงักล่าวพร้อมกนัไดต้ามมาตรา 134 ตรี ประกอบดว้ยมาตรา 133 ทวิวรรคหา้ เช่นคดีท่ี
จ  าเลยกระท าผดิต่อพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 และถูกสอบสวนขณะมีอายุ 17 ปี 
11 เดือน 14 วนั ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ตรี 
(ปัจจุบนั 134/2) ประกอบดว้ยมาตรา 133 ทวิ พนกังานสอบสวนไดส้อบถามจ าเลยซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาในขณะ
ท าการสอบสวนว่าจ  าเลยมีทนายความหรือไม่ ตอ้งการทนายความหรือผูใ้ดท่ีจ  าเลยไวว้างใจเขา้ร่วม
ฟังการสอบสวนหรือไม่ จ  าเลยตอบว่า จ  าเลยไม่มีทนายความและไม่ตอ้งการผูใ้ดเขา้ร่วมฟังการ
สอบสวน พนกังานสอบสวนจึงมิไดจ้ดัใหม้ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ 
และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการสอบสวนดว้ย ดงันั้น เม่ือไม่ปรากฏกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งท่ี
มีเหตุอนัควรไม่อาจรอได ้การสอบสวนดงักล่าวจึงขดัต่อมาตรา 134 ตรีประกอบดว้ยมาตรา 133 ทวิ 
ถือว่ามิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้น พนักงานอยัการจึงไม่มีอ  านาจฟ้องจ าเลย381 ตามฎีกาน้ี
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้มีความเห็นว่า พนักงานอัยการไม่มีอ  านาจฟ้อง ถา้ในการ
สอบสวนเด็กหรือเยาวชนท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็ก
ร้องขอ และพนกังานอยัการร่วมในการสอบสวนนั้น ล  าพงัการถามเด็กหรือเยาวชนและดว้ยความ
ประสงคข์องเด็กหรือเยาวชนนั้น ไมต่อ้งการใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ร่วมในการสอบสวน ไม่ถือว่า
เป็นกรณีเร่งด่วนถึงขนาดท่ีไม่สามารถรอได ้กรณีการสอบสวนโดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการร่วมในการสอบสวนนั้น ย่อมมีผลทั้งในทาง
คุม้ครองเด็กและเป็นการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐ ว่ามีความสอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย382 ซ่ึงผูต้ ้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความเป็นธรรม และมีสิทธิให้
ทนายความ หรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบสวนของตนไดน้ัน่เอง383 
  ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนถกูเรียกมา ส่งตวัมา เขา้หาพนกังานสอบสวนเองโดยมิไดเ้ป็น
การถกูจบั พนกังานสอบสวนไม่จ าตอ้งน าตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไปตรวจสอบการจบั แต่จะให้เด็ก
หรือเยาวชนนั้นไปยงัศาลเพ่ือขอออกค าสัง่ควบคุมหรือคุมขงั เพราะพนักงานสอบสวนไม่มีอ  านาจ
ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนคงมีแต่เพียงอ  านาจสั่งให้เด็กหรือเยาวชนไปศาล เพ่ือขอให้ศาลออก
หมายควบคุม ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่ไปตามค าสัง่ก็ไม่มีอ  านาจท่ีจะจบัเด็กหรือเยาวชนนั้นไดเ้พราะ

                                                
381  ค าพิพากษาศาลฎีกา วิ.อาญา ภาค 1-2 (2552) สืบคน้เม่ือวนัที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2555, จาก  

http://www.lawsiam.com/?name=webboard&file=read&id=2277  
382  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (7) 
383  คณิต  ณ นคร.  (2555).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  น. 456-457. 
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ไม่มีหมายจบั384และเจา้หน้าท่ีต  ารวจก็ไม่สามารถท่ีจะจบักุมผูต้อ้งหาไดโ้ดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีจะจบัผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่มีหมายจบั385โดยศาลจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
    1. ก่อนมีค าสัง่ทุกคร้ังใหศ้าลสอบถามเด็กหรือเยาวชนหรือท่ีปรึกษากฎหมายว่า
จะมขีอ้คดัคา้นประการใดหรือไม ่หากมีขอ้คดัคา้นก็ใหบ้นัทึกไวแ้ลว้พิจารณาสัง่ตามท่ีเห็นสมควร386 
    2. ใหศ้าลค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
เป็นส าคญั387  
    3. การควบคุมหรือคุมขงัเด็กหรือเยาวชนใหก้ระท าเป็นทางเลือกสุดทา้ย388 
  ประเภทท่ี 2 กรณีเด็กหรือเยาวชนถกูจบั จะตอ้งส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปยงัศาลเยาวชน
และครอบครัว389 เพื่อตรวจสอบการจบัภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไป
ถึงท่ีท าการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ แต่ถา้เป็นกรณีท่ีพนกังานสอบสวนเห็นว่าควรจะใช้
วิธีการเปรียบเทียบปรับและสามารถท าการเปรียบเทียบปรับได ้เมื่อท าการเปรียบเทียบปรับแลว้ก็
ไม่จ  าตอ้งน าตวัผูก้ระท าความผิดส่งศาลเพื่อตรวจสอบการจบัอีก 
  การ เปรียบเทียบปรับเป็นวิ ธีการผ ันคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ ออกจากการพิจารณา 
คดีของศาลโดยพนกังานสอบสวน ซ่ึงคดีท่ีพนกังานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับไดมี้ดงัน้ี390  
    1.  คดีความผดิลหุโทษหรือความผดิท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกว่าความผดิลหุโทษ  
    2. คดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยา่งสูงไม่เกิน 10,000 บาท  

                                                
384 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134 
385  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 71 ประกอบกบัมาตรา 66 
386  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 74 วรรคแรก 
387  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 74 วรรค 2  
388  ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองบวัล  าภู.  (2554).  สรุปแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ศาล

เยาวชนฯ พ.ศ. 2553 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับแนวทางปฏิบติัและการบงัคับใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 
พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 31พฤษภาคม 2554 ณห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบวัล  าภู. เอกสาร
เผยแพร่ หนา้ 4 สืบคน้เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ 
http://www.coj.go.th/nbljc/userfiles/file/SaroobMeetting.pdf 

389  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 74 การนบัระยะเวลา 24 ชัว่โมงไม่ใหน้บัเวลาเดินทางตามปกติจากท่ีท าการของพนกังานสอบสวนมาศาล 

390 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37 
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    3. คดีความผดิภาษีอากรท่ีมีโทษปรับอยา่งสูงไม่เกิน 10,000 บาท 
    4. คดีซ่ึงเปรียบเทียบไดต้ามกฎหมายอ่ืน 
  ในคดีท่ีพนกังานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได ้ถา้พนกังานสอบสวนเห็นว่าเด็ก
ไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุกและเด็กกบัผูเ้สียหายยินยอมให้เปรียบเทียบปรับได้391 เมื่อเด็กน าเงินมา
ช าระค่าปรับตามท่ีถูกเปรียบเทียบปรับแลว้ คดีเป็นอนัเลิกกนั สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไป392 พนกังานอยัการไม่สามารถด าเนินคดีกบัเด็กไดอี้กต่อไป เช่น คดีเด็กขบัรถโดยไม่มีใบอนุญาต 
คดีเด็กขบัรถโดยไม่สวมหมวกนิรภยั คดีเด็กท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นไม่เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กาย393 
หรือขบัรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดีการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีต  ารวจ
ในบางกรณีตอ้งระดมก าลงัต ารวจจากหลายทอ้งท่ีและใชท้รัพยากรจ านวนมากเพื่อการสกดัจับ
ผูก้ระท าความผิดแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าผลลพัธ์จะไม่คุม้ค่ากับส่ิงท่ีลงทุนไป การจับผูก้ระท า
ความผดิเพื่อด าเนินคดีและการพิพากษาลงโทษหรือการคุมความประพฤติก็ยงัคงไม่สามารถยบัย ั้ง 
(deterrence) ปัญหาดังกล่าวไดพ้ิจารณาจากกรณีเด็กแว๊นท่ียงัคงมีผูม้าแข่งรายใหม่เขา้สู่สนาม
ประลองความเร็วเสมอๆ394 แม้ว่ ากฎหมายจะก าหนดให้พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบ 
ปรับไดก้็ตาม แต่ในคดีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กอายุต  ่ากว่า 15 ปี พนักงานสอบสวนใชอ้  านาจ
เปรียบเทียบปรับกบับุคคลดงักล่าวไม่ได้395 เพราะการปรับเป็นโทษในทางอาญาและถึงแมว้่าบุคคล
อายุต  ่ากว่า 15 ปีเมื่อกระท าความผิดไม่ต้องรับโทษก็ตาม ดงันั้นพนักงานสอบสวนจึงตอ้งส่งไป
ตรวจสอบการจบัในทุกคดี ผูท่ี้จะน าส่งตวัผูก้ระท าความผดิไปตรวจสอบการจบัยงัศาลมีได้ 2 กรณี 
คือ 1. ส่งโดยพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ396 หรือ 2. ส่งโดยบิดามารดาผูป้กครองหรือองคก์ารซ่ึง
เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย ทั้งน้ี ตามท่ีพนักงานสอบสวนมอบหมาย กรณีท่ีพนักงานสอบสวน

                                                
391  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 38 
392  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 
393  สกุลยชุ หอพิบูลสุข.  (2555).  กระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับเดก็ในประเทศไทย. สืบคน้เม่ือ

วนัที่ 14 ธนัวาคม 2555  http://www.thoeng.ago.go.th/Link/pagesks7.htm  
394 สกุลยชุ หอพิบูลสุข, และนางณัฏฐิรา หอพิบูลสุข.  (2555).  เดก็แวน้กบัเดก็สกอ็ย.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 

14 ธนัวาคม 2555  http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=9741& 
Itemid=11 

395  บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การเปรียบเทียบตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เร่ืองเสร็จที่ 573/2555. น. 2-3 

396 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 72 วรรคหน่ึง 
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เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล พนกังานสอบสวนจะเรียกประกนัจากบุคคลดงักล่าวตามควร
แก่กรณีก็ได้397 ในกรณีดงักล่าวพนกังานสอบสวนก็ตอ้งมาศาลเพื่อใหศ้าลท าการไต่สวนดว้ย  
 การส่งผูก้ระท าความผดิไปตรวจสอบการจบัโดยพนกังานสอบสวนมีแนวปฏิบติัดงัน้ี398 
    1. ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้เจา้หนา้ท่ีศาลก่อนออกจากสถานีต ารวจว่าจะมีการ
น าเด็กหรือเยาวชนมาศาลเพื่อตรวจสอบการจบั เพื่อให้เจา้หน้าท่ีศาลจะไดแ้จง้ท่ีปรึกษากฎหมาย 
สถานพินิจ และผูพ้ิพากษาเวร 
    2. ใหพ้นกังานสอบสวนพาบิดามารดา ผูป้กครองหรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชน
อาศยัอยูด่ว้ยมาศาลรวมทั้งแจง้ใหเ้ตรียมหลกัทรัพยม์าประกนัดว้ย 
    3. ใหพ้นกังานสอบสวนน าทะเบียนราษฎร์หรือประวติัเด็กหรือเยาวชนมาศาล
ดว้ยเพื่อตรวจสอบอาย ุ
    4. ใหพ้นกังานสอบสวนส่งส านวนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้อ้  านวยการสถาน
พินิจดว้ยในวนัท่ีมาตรวจสอบการจบั 
    5. ในการตรวจสอบการจบักุมใหพ้นกังานสอบสวนถ่ายภาพเด็กหรือเยาวชนท่ี
ถกูจบัพร้อมรับรองส าเนาโดยพนกังานสอบสวน เพื่อประกอบในการไต่สวนดว้ย 
    6. ค าร้องตรวจสอบการจบักุมประกอบดว้ย (เรียงเอกสารตามล าดบั) 
     (1)  ค าร้องตรวจสอบการจบักุมของพนกังานสอบสวน 
     (2)  ส าเนาบนัทึกการจบักุม 
     (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีมีรูปผูถ้กูจบั 
     (4)  ส าเนาทะเบียนบา้นผูถ้กูจบั 
     (5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนราษฎร์ของผูป้กครองและ 
ผูถ้กูจบั 
     (6) ภาพถ่ายผูถ้กูจบัและรับรองภาพถ่ายโดยพนกังานสอบสวน399 

                                                
397  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 72 วรรคสอง 
398  ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองบวัล  าภู.  (2554).  สรุปแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ศาล 

เยาวชนฯ พ.ศ. 2553 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับแนวทางปฏิบติัและการบงัคับใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 
พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบวัล  าภู. เอกสาร
เผยแพร่ หนา้ 2 อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.coj.go.th/nbljc/userfiles/file/SaroobMeetting.pdf  สืบคน้เม่ือวนัที่ 
12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

399 โปรดดูเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของการตรวจสอบการจบัไดท่ี้ภาคผนวก 
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  การตรวจสอบขั้นตอนการจับของเจ้าหน้าท่ีต  ารวจแต่เดิมไม่ได้มีการบัญญัติไวใ้น
กฎหมาย เมื่อเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจบัเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิแลว้จะท าการถามปากค าให้แลว้
เสร็จภายใน 24 ชัว่โมงและน าตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งยงัสถานพินิจ400 ปัจจุบนัเมื่อมีการจบักุมเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิจะตอ้งส่งเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยงัศาลเยาวชนและครอบครัว(ศาลท่ี
ทอ้งท่ีความผดิเกิด) เพื่อตรวจสอบการจบัว่าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายหรือไม่ ถา้การจบัไม่ชอบ
ก็ไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได ้ศาลตอ้งมีค  าสัง่ปล่อยตวัเด็กและเยาวชนนั้นไป401 แต่
มีขอ้น่าสังเกตว่า แมก้ารจับกุมเป็นไปโดยไม่ชอบและศาลมีค าสั่งให้ปล่อยตวัไปก็ตาม แต่การ
สอบสวนยงัตอ้งด าเนินการต่อไปและขอหมายจบัผูต้อ้งหาใหม่ เพื่อใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาฟ้องภายใน
ก าหนดระยะเวลาโดยจะต้องมีการตรวจสอบการจบัใหม่ หากฟ้องไม่ทนัก็ต้องขอผดัฟ้อง การ
ตรวจสอบการจบัโดยศาลถือไดว้่าเป็นการคุม้ครองสิทธิซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานตามอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยท่ีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดส่วน
ใหญ่อยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะยากไร้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย402 
  บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการตรวจสอบการจบัมีดงัน้ี 
    1. เป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดจริงหรือไม่ ตรวจสอบช่ือ-
ช่ือสกุล อาย ุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกบัผูต้อ้งหาใช่หรือไม่ 
    2. การจับเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่403 หากตรวจสอบแลว้การจับ
เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายก็ใหป้ล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนไป การแยกการจบักุมเด็กกบัการจบักมุ
เยาวชนออกจากกนั กล่าวคือห้ามมิให้จับกุมเด็กเวน้แต่เด็กนั้นไดก้ระท าความผิดซ่ึงหน้าหรือมี
หมายจบัหรือมีค าสั่งของศาล ส่วนการจบักุมเยาวชนให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา คือเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78 

                                                
400 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

มาตรา 50  
401 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 72 
402 อภิรดี โพธ์ิพร้อม.  (2554). “นิติธรรมกา้วไกล 8 ปี แห่งการรอคอย...พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” วารสารศาลยติุธรรมปริทัศน์. น. 122. 
403 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 66 
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    3. การปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น 
ตรวจสอบว่ามีการท าร้ายร่างกายหรือไม่404 
    4. ตรวจสอบว่ามีการส่งตวัเด็กหรือเยาวชนมาศาลภายในเวลา 24 ชัว่โมง ตาม
มาตรา 72 หรือไม่ กรณีพนกังานสอบสวนน าตวัเด็กหรือเยาวชนส่งศาลเพื่อตรวจสอบการจบัเกิน
ระยะเวลา 24 ชัว่โมงไม่นบัระยะเวลาเดินทางตามปกติจากท่ีท าการพนกังานสอบสวนมาศาลให้ยก
ค าร้อง 
    5. ใหศ้าลตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใหถ้า้เด็กหรือเยาวชนท่ียงัไม่มีท่ีปรึกษากฎหมาย 
กรณีเด็กหรือเยาวชนมีท่ีปรึกษากฎหมายแลว้แต่ท่ีปรึกษากฎหมายไม่มาศาล ให้ศาลตั้งท่ีปรึกษา
กฎหมายใหเ้ด็กหรือเยาวชนนั้นใหม่ การแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายโดยศาล เด็กหรือเยาวชนไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย405 
    6. ถา้ปรากฏแน่ชดัว่า เด็กมีอายไุม่เกิน 10 ปีในขณะกระท าความผดิ ศาลควรจะ
สัง่ใหพ้นกังานสอบสวนมอบตวัเด็กให้บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กอาศยัอยู่
ดว้ย หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กรับตวัไป406  
    7. ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนถกูจบักุมขอ้หาเสพยาเสพติด แมศ้าลตรวจสอบการ
จบัแลว้ปรากฏว่าการจบักุมเป็นไปโดยมิชอบ ศาลตอ้งพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไป
ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.
2545 เน่ืองจากการจบักุมท่ีมิชอบเป็นคนละส่วนกบัการด าเนินคดีซ่ึงแยกต่างหากจากกนั และตาม
มาตรา 19 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การส่งไปตรวจพิสูจน์การ
เสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาส่งตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดไปควบคุมเพื่อ
ตรวจพิสูจน์ท่ีศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ดงันั้นพนักงานสอบสวนก็ยงัคงมีหน้าท่ีตอ้งน า
เด็กหรือเยาวชนไปส่งตามค าสัง่ศาล 
    8. คดีท่ีเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงอยู่ในอ านาจของศาล
เยาวชนและครอบครัวโดยตอ้งน าตวัมาตรวจสอบการจบักุมทุกคดี407 

                                                
404 จิรนิติ  หะวานนท.์  (2555).  สารอธิบดีผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงวันท่ี 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555.  น. 2-3. 
405 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 123 
406 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 77 
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  กล่าวโดยสรุปขอ้บกพร่องท่ีท าใหก้ารจบัไม่ชอบ เช่น ไม่ตรวจสอบอายเุด็กหรือเยาวชน
ใหถ้กูตอ้ง ไม่แจง้บิดามารดา ผูป้กครอง มีการใส่กุญแจมือ ประจาน ควบคุมโดยไม่มีความจ าเป็น 
ปฏิบติัดว้ยการพดูจาไม่เหมาะสม จบัแลว้ไม่น าส่งพนักงานสอบสวนทนัที ถามค าให้การของผูถู้ก
จบัว่ารับหรือปฏิเสธขอ้กล่าวหา ไม่แจง้สิทธิตามกฎหมายแจง้เพียงว่าเขาจะถกูจบั จึงท าใหท่ี้ปรึกษา
กฎหมายคดัคา้นได ้ในการตรวจสอบการจบัศาลอาจเรียกตวัผูจ้บัไปไต่สวน นอกจากนั้นยงัตอ้งมี
หอ้งควบคุมเฉพาะเด็กหรือเยาวชนแยกชายหญิงออกจากกนั แต่อยา่งไรก็ดีการตรวจสอบการจบันั้น
ถึงแมว้่าจะมีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัไว ้แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัเกิดความสับสน
อยูบ่างประการ เช่นในกรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี เมื่อท าการจบักุมก็ยงัคงตอ้งส่งไปตรวจสอบการจบั
เช่นเดียวกัน โดยมิไดม้ีขอ้ยกเวน้ว่ามิต้องน าตัวเด็กไปตรวจสอบการจับ 408ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ท่ี
กฎหมายตอ้งการคุม้ครองสิทธิเด็กมิให้เจา้พนักงานจบักุมเด็กโดยมิไดเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของ
กฎหมายดังก ล่ าว  ฉะนั้ นเด็ กไม่ว่ าอายุ เท่ าไรเม่ื อถูกจับต้องตรวจสอบการจับกุ มทุกกรณี 
แมพ้นกังานสอบสวนจะตอ้งน าตวัไปส่งใหแ้ก่พนกังานอยัการ409 ก็ตาม แต่ตอ้งเป็นกระบวนการท่ี
กระท าภายหลงัจากการตรวจสอบการจบักุมแลว้  
  ตวัอยา่งคดีท่ีจบัมาแลว้แต่ไม่ตอ้งน าไปตรวจสอบการจบัซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัว
จงัหวดันครสวรรค์ท าเร่ืองสอบถามมายงัศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในส่วนของผูก้ระท า
ความผดิท่ีมีอายุ 17 ปี410 มีการออกหมายจบัไวแ้ลว้ แต่มาจบัตวัไดใ้นตอนอายุ 19 ปี จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบการจบัหรือไม่ ซ่ึงกรณีดงักล่าวก็ไดรั้บค าตอบว่า ไม่ตอ้งน าไปตรวจสอบการจบัยงัศาล
แต่จะตอ้งน าตวัผูก้ระท าความผดิมายงัศาลเพื่อใหมี้ค  าสัง่ควบคุมตวัผูต้อ้งหา เพราะต ารวจมีอ  านาจ
ควบคุมผูต้อ้งหาไดเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็น411 

                                                                                                                                       
407 คู่มือการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  น. 28-29. 
408  จิรนิติ  หะวานนท.์  (2555).  สารอธิบดีผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555.  น. 3. 
409

  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 77วรรคสอง(1) 

410  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.  (2555).  ค  าถามเกี่ยวกบัการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัศาล
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2555 จาก http://dc400.4shared.com/doc/px6LUyw8/preview001.png 
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  เม่ือตรวจสอบการจบัแลว้ การจบัเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายศาลจะมีค าสั่งอย่างหน่ึง
อยา่งใดดงัน้ี 
    1. มอบตวัเด็กหรือเยาวชนใหแ้ก่บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึง
เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย412 ทั้งน้ี บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การท่ีเด็กหรือเยาวชน
อาศยัอยูด่ว้ยตอ้งท าบนัทึกการรับมอบตวัเด็กหรือเยาวชนไวโ้ดยระบุเง่ือนตามกฎหมาย413 
    2. ควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนไวใ้นสถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควร ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าการกระท าของเด็กหรือเยาวชนมี
ลกัษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อผูอ่ื้นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุอนัสมควรประการอ่ืนเช่นจะ
หลบหนี414 
    3. ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไวใ้นเรือนจ าหรือสถานท่ีอ่ืนตามกฎหมายวิธี
พิจาณาความอาญามาตรา 89/1 วรรคหน่ึง ถา้เยาวชนนั้นมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีลกัษณะ 
หรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อบุคคลอ่ืนหรือมีอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์415  
  ในกรณีการจับเป็นไปโดยมิชอบ เมื่อศาลท าการตรวจสอบแลว้จะมีค  าสั่งให้ปล่อย
ผูก้ระท าความผิดนั้น ให้พนักงานสอบสวนรีบด าเนินการสอบสวนและส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งความเห็นไปยงัพนกังานอยัการเพือ่ยืน่ฟ้องต่อศาลใหท้นัภายในก าหนด 30 วนันับแต่วนัท่ี
เด็กหรือเยาวชนนั้นถกูจบั ตามบทบญัญติัดงักล่าวมิไดก้ล่าวถึงว่าตอ้งเป็นการจบักุมเด็กหรือเยาวชน
ท่ีชอบดว้ยกฎหมายจึงจะท าการสอบสวนได ้ซ่ึงเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีบญัญติัไวถ้า้ตอ้งการจะ
ให้ เ ป็น เ ช่นนั้ นก็ต้องก าหนดไว้ให้ชัด เจนในตัวบทกฎหมายดังก ล่าว  ดังนั้ นกฎหมาย 
ตอ้งการเพียงเมื่อมีการจบักุมเท่านั้น พนกังานสอบสวนก็มีอ  านาจสอบสวนคดีไดโ้ดยไม่ตอ้งไปดูว่า
การจบักุมดงักล่าวจะชอบหรือไม่ เน่ืองจากการจบักุมกบัการสอบสวนแยกต่างหากจากกนั อีกทั้ง
การตรวจสอบการจบัเป็นเร่ืองของการจบักุมมิใช่เร่ืองของการสอบสวน ดงันั้นการตรวจสอบการ
จับจึงไม่มีผลเก่ียวข้องกับการสอบสวนแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนยงัคงมีหน้าท่ีต้องรีบ
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มาตรา 73 วรรคหน่ึง 
413  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

มาตรา 128 
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ด าเนินการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จเพื่อใหพ้นักงานอยัการยื่นฟ้องต่อศาลให้ทนัภายใน 30 วนันับแต่
วนัท่ีจบักุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดได้ หากการสอบสวนไม่แลว้เสร็จภายใน
ก าหนด 30 วนั พนกังานสอบสวนก็ตอ้งขอผดัฟ้องต่อศาลตามกฎหมาย416 เมื่อพนักงานสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนเสร็จ ใหส่้งส านวนพร้อมความเห็นสัง่ฟ้องไปยงัพนกังานอยัการเพ่ือฟ้องคดีต่อ
ศาล แต่ยงัไม่มีตวัผูต้อ้งหาพนกังานสอบสวนจะจบักุมโดยไม่มีหมายจบัมิได ้จึงควรเรียกผูต้อ้งหา
มาพบเสียก่อน หากผูต้อ้งหาไม่มาพบตามก าหนดให้พนักงานสอบสวนมาขอศาลออกหมายจับ
ผูต้อ้งหาเพื่อน าตวัมาฟ้องคดีต่อศาล 
 การด าเนินการกรณีเด็ก ท่ีถูกจับหรือควบคุมมีอายุไม่เกิน 10 ปี ในขณะกระท า
ความผดิ417 
    1. การด าเนินการต่อตวัเด็ก หากพบว่าเด็กท่ีถกูจบัหรือถกูควบคุมอายไุม่เกินสิบ
ปีในขณะกระท าความผดิ ใหส้ถานพินิจและคุม้ครองเด็กหรืองคก์ารท่ีเด็กถกูควบคุมอยู่นั้นรายงาน
ใหศ้าลทราบ เพื่อใหศ้าลมีค าสัง่ปล่อยตวัเด็ก418 
    2. การด าเนินการสอบสวน กรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัอายุเด็กว่าจะเกินสิบปีใน 
ขณะกระท าความผิดหรือไม่ ให้พนักงานสอบสวนมีอ  านาจด าเนินการสอบสวนตามประมวลวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 419 แต่ถา้เป็นกรณีแน่ชัดว่าเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี
ในขณะกระท าความผดิใหด้  าเนินการสอบสวนดงัน้ี 
     1. ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท าความเห็นส่งไปยงัพนกังานอยัการพร้อมดว้ยส านวน
ว่า เด็กไดก้ระท าความผดิหรือไม่ไดก้ระท าความผิด หรือพยานหลกัฐานรับฟังไม่ได้ว่าเด็กกระท า
ความผดิตามท่ีถกูล่าวหา 
     2. ให้พนักงานสอบสวนมอบตัวเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดา
มารดา ผูป้กครองหรือบุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กอาศยัอยู่ด้วย ในกรณีท่ีเด็กไม่มีบิดา มารดา 
ผูป้กครองบุคคลหรือองคก์ารดงักล่าว ใหส่้งตวัเด็กไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการ
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คุม้ครองเด็กในโอกาสแรกท่ีกระท าได ้แต่ตอ้งภายในก าหนดเวลาไม่เกินยีสิ่บส่ีชัว่โมงนับแต่เวลาท่ี
เด็กนั้นมาถึงสถานท่ีท าการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ 
     3. กรณีท่ีพนกังานอยัการเห็นชอบดว้ยว่าเด็กไม่ไดก้ระท าความผิดตามท่ีถูก
กล่าวหาหรือพยานหลกัฐานรับฟังไม่ได้ว่าเด็กกระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ให้พนักงาน
สอบสวนแจง้บิดา มารดา ผูป้กครองหรือองคก์ารซ่ึงเด็กอาศยัอยูด่ว้ยหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีแลว้แต่
กรณี ให้ทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าได้แต่ตอ้งไม่เกินสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีทราบความเห็นของ
พนกังานางอยัการ 
     4. กรณีท่ีพนกังานอยัการเห็นว่าเด็กไดก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหาให้
พนกังานสอบสวนส่งตวัเด็กไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กในโอกาส
แรกท่ีกระท าได ้แต่ตอ้งภายในเวลาไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบความเห็นของพนกังานอยัการ 
เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 
 4.1.1.3 บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชน 
  กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนไดมี้ก  าหนดหลกัประกนัอนัเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในทางกฎหมายซ่ึงให้ความคุ้มครองแก่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน โดยได้
ก  าหนดการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนไวเ้ป็นพิเศษภายใตห้ลกัการท่ีว่า  เด็กควรไดรั้บการดูแล
ดว้ยความเมตตาและไดรั้บการแกไ้ขมากกว่าการลงโทษจ าคุก ดงันั้นจึงไดม้ีการรับรองและคุม้ครอง
สิทธิในเร่ืองท่ีปรึกษากฎหมาย อนัเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อคดัคา้นการปฏิบติัท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายในการท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกลิดรอนเสรีภาพจากหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ เด็กทุก
คนท่ีถกูกล่าวหาหรือตั้งขอ้หาว่าไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญาอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมเพื่อการเตรียมตวัต่อสูค้ดี  
  การมีท่ีปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนของผูถู้กกล่าวหาซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน 
ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจยงัคงจดัหาทนายความใหก้บัผูต้อ้งหาในชั้นสอบสวนเพ่ือเป็นการคุม้ครอง
สิทธิเด็กหรือเยาวชนนั้นได้420 ภายหลงัจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผลบงัคบัใชใ้นส่วนของการให้ค  าปรึกษาทางดา้นกฎหมาย
ในชั้นสอบสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการใชท้นายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมาย และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบภายใน 2 ปีนับแต่

                                                
420 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 120 ประกอบกบั อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ ขอ้ 40 และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 

DPU



 
 

 

239 

วนัท่ีกฎหมายประกาศใช้421 ซ่ึงไดม้ีการก าหนดบทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายไวอ้ย่างชดัเจนให้ท า
การคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่แจง้ขอ้กล่าวหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชนซ่ึง
ตอ้งหาว่ากระท าความผดิทุกคร้ัง422  
  บทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติไว ้คร้ังแรกโดยมี
สาระส าคญัคือ423 หา้มมิใหเ้ด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิดมี
ทนายความว่าคดีแทนในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน แต่ให้เด็กหรือเยาวชนมีท่ีปรึกษา 
กฎหมายเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีท านองเดียวกบัทนายความได้ ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไม่มีท่ีปรึกษา
กฎหมาย ให้ศาลแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ว่าจะประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
ท่านศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทยัไดอ้ธิบายถึงบทบาทและหน้าท่ีของผูท่ี้จะให้ค  าปรึกษาทาง
กฎหมายไวด้งัน้ี424 
    1. มาตราน้ีหา้มมิให้เด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นคดีอาญามีทนายความ ส่วนคดีแพ่ง
นั้นแมจ้ะมีการฟ้องยงัศาลคดีเด็กและเยาวชนก็คงมีทนายความได ้ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็น
โจทกห์รือเป็นจ าเลย 
    2. มาตราน้ีอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนท่ีถูกฟ้องเป็นคดีอาญามีท่ีปรึกษากฎหมาย 
ได ้ท่ีปรึกษากฎหมายจะท าหนา้ท่ีอย่างเดียวกนักบัทนายความนั้นเองคือ ช่วยเหลือด าเนินคดีแทน
เด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย การท่ีก  าหนดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย
ส าหรับศาลคดีเด็กและเยาวชนแทนทนายความซ่ึงเป็นการเปล่ียนช่ือเสียงนั้นก็เพราะคดีเด็ก
ประสงค์จะบญัญติัเร่ืองการว่าคดีแทนเด็กออกไปเป็นพิเศษเพื่อท่ีจะไดก้  าหนดให้การมี ท่ีปรึกษา
กฎหมายมีลกัษณะเนน้หนกัใชใ้นทางสงเคราะห์เด็ก 
    3. ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและไม่มีท่ีปรึกษากฎหมาย 
มาตราน้ีบงัคบัใหศ้าลแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายให้เด็กหรือเยาวชนนั้นเสมอไป ทั้งน้ีไม่ว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นประสงคห์รือไม่และไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นตอ้งหาว่ากระท าความผดิอนัมีโทษร้ายแรง
หรือไม ่

                                                
421 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 205 
422 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา75วรรค 2 
423 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 47 
424 หยดุ  แสงอุทยั.  (2495).  ค าอธิบายกฎหมายศาลเดก็.  น.  465-479.  
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    4. ความคิดท่ีให้มีท่ีปรึกษากฎหมายนั้ นก็เพ่ือจะช่วยให้มีการพิจารณาเก่ียวกับ 
ตวัเด็กในทุกแง่ทุกมุม เพราะอาจเป็นไปได้ว่าพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ ผูอ้  านวยการ
สถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุม้ครองเด็ก พนกังานคุมประพฤติ และพนักงานอ่ืนหลงหู
หลงตาหรือท ารายงานหรือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลผดิพลาด ท่ีปรึกษากฎหมายนอกจากจะตอ้งคอย
ระมดัระวงัมิให้เด็กถูกลงโทษหรือรับวิธีการส าหรับเด็กเพราะพยานเบิกความเท็จแลว้ ยงัตอ้งมี
ความรู้ในทางการว่าคดีดว้ยวิธีการซกัคา้นพยานและท่ีปรึกษากฎหมายยงัตอ้งสามารถแถลงต่อศาล
ถึงฐานะอนัแทจ้ริงของเด็กไดด้ว้ย  
    5. บทบาทในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษากฎหมายมีความส าคญัมาก เพราะท่ี
ปรึกษากฎหมายเป็นบุคคลคนเดียวนอกจากบิดา มารดาหรือผูป้กครองท่ีอยู่นอกวงงานศาลคดีเด็ก
และเยาวชนท่ีไดม้ีโอกาสไดพ้บและสนทนากบัเด็กหรือเยาวชน ดงันั้นท่ีปรึกษากฎหมายจ าตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายตามกฎหมาย
ฉบบัดงักล่าว425ไดเ้ป็น 2 กรณีคือ 
     1. เป็นทนายความตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นหรือ 
     2. ไดรั้บปริญญาทางกฎหมายไม่ต ่ากว่าขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้
จดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษากฎหมายในศาลคดีเด็กและเยาวชน ส าหรับท่ีปรึกษากฎหมายท่ีไม่ไดเ้ป็น
ทนายความแต่มีจิตใจสงเคราะห์เด็กก็สามารถท าหน้าท่ีท่ีปรึกษากฎหมายได้ โดยหน้าท่ีของท่ี
ปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการใชว้ิชากฎหมายจึงไดก้  าหนดว่าตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทางกฎหมาย 
หลักการในเร่ืองคุณสมบัติของท่ีปรึกษากฎหมายก็ใช้เร่ือยมา จนในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการ
เปล่ียนแปลงมาเป็นพระราชจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวก็ยงัคงยนืยนัหลกัการดงักล่าว426 

                                                
425 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 48 
426  พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  
 มาตรา 83 ในศาลที่มีอ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  จ าเลยจะมีทนายความแกค้ดีแทน

ไม่ได ้แต่ใหจ้  าเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ท  านองเดียวกบัทนายความไดใ้นกรณีที่จ  าเลยไม่มีที่ปรึกษา
กฎหมาย ใหศ้าลแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายให้ เวน้แต่จ าเลยนั้นไม่ตอ้งการและศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นแก่คดี จะไม่
แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใหก้ไ็ด ้

 มาตรา 84 ท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นทนายความตามกฎหมายว่าดว้ยทนายความ หรือ  
 (2) ไดรั้บปริญญาทางกฎหมายไม่ต ่ากว่าชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและไดจ้ดทะเบียนเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายตามมาตรา 85 
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  ปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553 ไดว้างหลกัเกณฑใ์นเร่ืองท่ีปรึกษากฎหมายไวด้งัน้ี 
    1. ในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จ าเลยจะมีทนายความแก้
คดีแทนไม่ได ้แต่ให้จ  าเลยมีท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีท านองเดียวกบัทนายความได ้ใน
กรณีท่ีจ  าเลยไม่มีท่ีปรึกษากฎหมายใหศ้าลแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายให้427 
    2. ท่ีปรึกษากฎหมายต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วย
ทนายความและผา่นการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา 
การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา428  
  คุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งเป็นทนายความและผา่นการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาจึงมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
อนัถือได ้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายดว้ยเหตุผลปรากฏตามรายงานการ
ประชุมโดยนายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ (กรรมาธิการ) ว่า “ปัจจุบันน้ีคนท่ีไปช่วยเหลือเด็กมีแต่
ทนายความเท่านั้น ไม่มีคนท่ีจบกฎหมายไปเป็นท่ีปรึกษากฎหมายเลย โดยเฉพาะเป็นท่ีประจกัษ์กนั
ว่า คนท่ีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเด็กในศาล คนท่ีเป็นทนายความท่ีผ่านการอบรมผ่านกฎหมายเรียนมา
อย่างดีกับคนท่ีไม่ไดท้  าอาชีพทนายความ สภาทนายความไม่ได้อบรม คุณภาพย่อมแตกต่างกัน 
ดงันั้นเราไม่อยากจะใหเ้ด็ก เยาวชนไดรั้บการดูแลจากคนท่ีมาช่วยเหลือ 2 มาตรฐาน”429 ประกอบ
กับนายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัยซ่ึงให้เหตุผลว่า “กลุ่มท่ีไม่ใช้ทนายความจะไม่มีคนควบคุมใน
มาตรฐานวิชาชีพ” ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าใหผู้ท่ี้ไม่ใช่ทนายความขาดคุณสมบติัการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายตั้งแต่แรก เม่ือคุณสมบติัเร่ิมตน้ของการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายจะต้องเป็นทนายความ  
จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาถึงท่ีมาของทนายความ ซ่ึงบุคคลท่ีจะเป็นทนายความไดจ้ะตอ้งสมคัรสอบ 
ใบ อนุญาตว่าความ คุณสมบติัของผูท่ี้จะผา่นการอบรมตามระเบียบของส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความ
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                                                
427  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 

มาตรา 120 
428  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 

มาตรา 121 
429 รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20 (สมยัสามญัทัว่ไป) เป็นพิเศษ วนัศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553  

น. 96-98. 
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  คุณสมบติัของผูส้มคัรสอบในอนุญาตว่าความ 
    1.  มีสญัชาติไทย  
    2.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบนัท่ี
สภาทนายความอนุมติั  
    3.  ไม่เป็นผูป้ระพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดีและไม่เป็นผูไ้ด้
กระท า การใด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าไม่น่าไวว้างใจในความซ่ือสตัยสุ์จริต  
    4.  ไม่อยู่ในระหว่างตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก หรือเป็น
บุคคลลม้ละลาย  
    5.  ไม่เป็นโรคติดต่อซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม  
  การฝึกอบรมวิชาว่าความแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 

  ภาคทฤษฎี การฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความจะจดัให้มีการ
บรรยายทางวิชาการในหัวขอ้ต่างๆ 16 วนั โดยผูเ้ขา้รับการอบรมวิชาว่าความจะเขา้รับการอบรม
หรือไม่ก็ได ้ไม่เช็คเวลาเรียน เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีแลว้จะท าการสอบความรู้ใน
ภาคทฤษฎี ผูท่ี้สอบไม่ผา่นส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความจะไม่ส่งเขา้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบติั และ
ถือว่าไม่ผา่นการฝึกอบรมวิชาว่าความ แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมคัรฝึกอบรมตามท่ีส านกัฝึกอบรมไดก้  าหนดไว ้ 
 ภาคปฏิบัต ิผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมท่ีสอบผ่านภาคทฤษฎีจะตอ้งฝึกอบรมภาคปฏิบติัอีก
ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ตามก าหนดเวลาท่ีส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความไดป้ระกาศและก าหนด ให้ส านัก
ฝึกอบรมฯ จดัส่งผูท่ี้ผา่นการสอบภาคทฤษฎีไปฝึกอบรมภาคปฏิบติั ณ ส านักงานทนายความฝ่าย 
องค์กรกฎหมายต่างๆ ทัว่ประเทศ หรือในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดแ้จ้งให้ส านักฝึกอบรม
ทราบว่าไดม้ีส านักงานท่ีจะฝึกภาคปฏิบติัแลว้ ส านักฝึกอบรมจะพิจารณาจดัส่งไปฝึกภาคปฏิบติั
ตามท่ี ได้แจ้งไว ้ ทั้ งน้ี  ในการเข้าฝึ กอบรมภาคปฏิบั ติ ของผู ้ เข้ารับการอบรมน้ี  ทนายความ 
ผูค้วบคุมการฝึกและเซ็นรับรองและประเมินผลการฝึกอบรมภาคปฏิบติัจะตอ้งเป็นทนายความผูท่ี้
ใบอนุญาตจนถึงวนัเร่ิมฝึกภาคปฏิบติั มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดปีข้ึนไป 
  การฝึกอบรมความรู้ภาคปฏิบัติ  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความจะจัดให้มีการบรรยาย 
ทางวิชาการในหัวขอ้ต่างๆ 8 วนั โดยจะเร่ิมบรรยายในเดือนท่ีห้าของการฝึกภาคปฏิบติั และเมื่อ
เสร็จส้ินการฝึกอบรมภาคปฏิบติัแลว้จะท าการสอบความรู้ในภาคปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีปฏิบัติต่างๆ 
ตามกฎหมายในหน้าท่ีของทนายความ ผูท่ี้สอบไม่ผ่านภาคปฏิบติัสามารถข้ึนทะเบียนการสอบภาคปฏิบติั 
ไวไ้ดเ้พ่ือใชสิ้ทธ์ิในการสอบภาคปฏิบติัในรุ่นต่อไป โดยไม่ตอ้งเขา้รับการสอบภาคทฤษฎีและฝึก
ภาคปฏิบติัอีก ทั้งน้ีผูข้อข้ึนทะเบียนจะตอ้งรักษาสิทธ์ิและเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพให้
ต่อเน่ืองกนัตามก าหนดเวลาท่ีส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความก าหนด 
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  การสอบปากเปล่า ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลว้ ให้
เขา้รับการสอบปากเปล่าตามก าหนดวนัเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความก าหนด 
  การอบรมจริยธรรมและมารยาททนายความ ผูท่ี้เขา้รับการอบรมท่ีผ่านการสอบปาก
เปล่าแลว้จะตอ้งเขา้รับการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความตามวนัท่ีส านักฝึกอบรมฯได ้
ก  าหนดไวเ้ป็นเวลา 3ชัว่โมง ผูท่ี้ผา่นการอบรมจริยธรรมและมารยาททนายความดงักล่าวจึงจะถือว่า
เป็นผูผ้า่นการอบรมวิชาว่าความ และมีสิทธ์ิในการยืน่ค  าขอจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทนายความต่อไป430 
  การไดใ้บอนุญาตว่าความอนัเป็นคุณสมบติัของทนายความนอกจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ในขา้งตน้ ตามขอ้บงัคบัสภาทนายความว่าดว้ยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529 ขอ้ 5 วรรค 2 ผู ้
ท่ีไดเ้คยปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดีในศาลมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2 ปี431 โดยบุคคลดงักล่าว
อาจขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาสัง่ยกเวน้ใหจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความไดโ้ดย
ไม่ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมตามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ได้ ผูเ้ขียนเห็นว่าบุคคลท่ีเคยปฏิบติัหน้าท่ี
เก่ียวกบัการพิจารณาคดีในศาลมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีมิไดม้ีการบญัญติัห้ามมิให้หมายรวมไปถึงผู ้
พิพากษาสมทบ432 เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบติัของผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบในเร่ืองของพ้ืน
ความรู้ซ่ึงให้เป็นไปตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงคือ เป็นผูไ้ด้ประกาศนียบัตรไม่ต  ่ากว่ามธัยม 
ศึกษาตอนต้นสายสามญัหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า คือชั้น ม.6 หรือ ม.ศ.3 หรือม.3 

                                                
430 สถาบนักฎหมายไทย มหาวิทยาลยัรามค าแห่ง.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 3  ธนัวาคม  2555, จาก 

http://www.thailaw.ru.ac.th/component/content/article/65.html  
431 คือบุคคลตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 38 ดงัน้ี ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูพ้ิพากษา 

ตุลาการศาลทหาร พนกังานอยัการ อยัการทหารหรือทนายความตามกฎหมายว่าดว้ยธรรมนูญศาลทหาร 
432  ผูพ้ิพากษาสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

                 1. มีอายไุม่นอ้ยกว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
                 2. มีหรือเคยมีบุตรมาแลว้หรือเคยท างานเกี่ยวขอ้งกบัการสงเคราะห์หรือการอบรมเดก็มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปี 

 3. ไดรั้บการอบรมในเร่ืองความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหนา้ที่ตุลาการมาแลว้
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                 4. มีคุณสมบติัที่จะเป็นขา้ราชการตุลาการไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ  
เวน้แต่ในเร่ืองพื้นความรู้ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
                 5. ไม่เป็นขา้ราชการประจ า ขา้ราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ 
                 6. มีอธัยาศยัและประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ผูพ้ิพากษาสมทบให้
ด  ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
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หลกัสูตรปัจจุบนั ซ่ึงบุคคลในกลุ่มดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ถึงแมว้่าจะมิไดผ้่านการอบรมจากสภา
ทนายความก็สามารถขอข้ึนทะเบียนเป็นทนายความไดเ้พราะไดท้ าหน้าท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดี
ในศาลมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
  การเป็นท่ีปรึกษากฎหมายนอกจากจะตอ้งเป็นทนายความท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากสภา
ทนายความแลว้ ยงัตอ้งผา่นการอบรมเก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบั
จิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาล
ฎีกา ซ่ึงการอบรมดงักล่าวยงัไม่ไดข้อ้สรุปว่าจะจดัโดยศาลหรือสภาทนายความหรือหน่วยงานใด 
เพราะขณะน้ียงัไม่มีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ และให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลรับจด
แจง้ผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย433 การแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายโดยศาลจะไดรั้บค่าป่วย
การตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด  โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงั434 

  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการตั้ งเวรของท่ีปรึกษากฎหมายให้
ประธานสภาทนายความจงัหวดัจดัส่งรายช่ือเวรท่ีปรึกษากฎหมายโดยให้มีช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์
บา้นและเบอร์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อสะดวกในการติดต่อ รายช่ือผูเ้ขา้เวรท่ีปรึกษากฎหมายเดือน
ถดัไปใหส่้งถึงศาลก่อนสปัดาห์สุดทา้ย โดยจดัเวรทุกวนัๆ ละหน่ึงคน หากติดต่อผูท่ี้ข้ึนเวรไม่ไดใ้ห้
ติดต่อประธานสภาทนายความจังหวัดเพื่อให้มาเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ทั้ งน้ีประธานสภาทนายความ 
จงัหวดัอาจมอบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายอ่ืนมาท าแทนก็ได ้
  จากการศึกษาในส่วนของท่ีปรึกษากฎหมายจะพบว่าคุณสมบัติเร่ิมแรกจะตอ้งเป็น
ทนายความตามท่ีสภาทนายความไดก้  าหนด ระยะเวลาในการผลิตบุคลากรดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
ท่ีปรึกษากฎหมายยงัตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จิตวิทยา การสังคม
สงเคราะห์ รวมถึงมีความรู้ตามท่ีประธานศาลฎีกาไดก้  าหนด บทบาทหน้าท่ีของท่ีปรึกษากฎหมาย
จะเขา้มาคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กตั้งแต่ในชั้นถามค าให้การ กรณีเด็กหรือเยาวชนปรากฏตวัต่อหน้า
พนักงานสอบสวนโดยสมคัรใจ แต่ถา้เป็นกรณีเด็กหรือเยาวชนถูกจับท่ีปรึกษากฎหมายจะถูก
แต่งตั้งโดยศาล ท่ีปรึกษากฎหมายไม่จ  าตอ้งอยู่ประจ าในสถานีต ารวจหรือศาล แต่จะตอ้งพร้อม
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดทุ้กเวลาอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ท่ี

                                                
433  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 122 
434  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 123 
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ปรึกษากฎหมายท่ีแต่งตั้งให้แต่ชั้นตรวจสอบการจบักุมให้เป็นไปจนกว่าคดีจะเสร็จ โดยให้ระบุ
อ  านาจหนา้ท่ีในใบแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใหค้รบ435 
 4.1.1.4  การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรับผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน 
  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาท่ีไดมี้การเพ่ิมเขา้มาในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยมีการระบุอ  านาจของผูท่ี้จะใชม้าตรการดงักล่าวใน
การกลั่นกรองคดีไว้อย่ างชัดเจน ซ่ึ งแบ่งเป็น 2  ส่วนคือในชั้ นก่อนฟ้องเป็นบทบาทหน้าท่ี 
ของพนกังานอยัการและในชั้นพิจารณาเป็นบทบาทหนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี436 
    1. คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งหาว่ากระท าความผดิอาญา ซ่ึงมีอตัราโทษอยา่งสูงท่ี
กฎหมายก าหนดไวใ้หจ้  าคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
    2. เด็กหรือเยาวชนนั้นตอ้งไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
    3. เด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี 
    4. หากผูอ้  านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลบัตน
เป็นคนดีได ้โดยไม่ตอ้งฟ้อง เมื่อค  านึงถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผดิแลว้ ใหจ้ดัท าแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟใูหเ้ด็กหรือเยาวชนปฏิบติั และหากจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองเด็กหรือเยาวชน อาจ
ก าหนดใหบิ้ดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือผูแ้ทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ยปฏิบติั
ดว้ยก็ได  ้ ทั้งน้ี เพื่อแกไ้ขปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทนหรือ
ชดเชยความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแลว้เสนอ
ความเห็นประกอบแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตู่อพนกังานอยัการเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี การจดัท าแผนแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้สียหาย และเด็กหรือเยาวชนดว้ย 

                                                
435 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองบวัล  าภู.  (2554).  สรุปแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ศาล

เยาวชนฯ พ.ศ. 2553จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแนวทางปฏิบติัและการบงัคับใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 
พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบวัล  าภู. เอกสาร
เผยแพร่ หนา้ 3 อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.coj.go.th/nbljc/userfiles/file/SaroobMeetting.pdf  สืบคน้เม่ือวนัที่ 
12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

436 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 86 
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  พนกังานอยัการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ437 ซ่ึงท าหนา้ท่ีฟ้องคดีอาญาโดยทัว่ไปต่อศาลและ
ด าเนินคดีในฐานะโจทก์ การพิจารณาและสั่งคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูต้ ้องหาพนักงาน
อยัการตอ้งตรวจส านวนอยา่งละเอียดรอบคอบ และจะตอ้งพิจารณาสัง่คดีให้ทนัภายในก าหนดอายุ
ความ438 หากเป็นคดีความผดิอนัยอมความไดผู้เ้สียหายตอ้งร้องทุกขภ์ายในสามเดือน439 โดยจะตอ้ง
น ารายงานการสืบเสาะของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
การพิจารณาจะตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนยิง่กว่าการลงโทษ ส่วนของ
กลางท่ีใชใ้นการกระท าความผดิพนกังานอยัการมีอ  านาจสัง่เรียกให้ผูต้อ้งหาคืนหรือใชร้าคาทรัพย์
แก่ผูเ้สียหายได้440 นอกจากนั้นกรณีท่ีเด็กถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด เช่น ขายยาเสพ
ติด ละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีเด็กกระท าความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พนักงานอยัการ 
จะมีมาตรการนอกเหนือจากการสอบสวนปกติโดยอาจใชดุ้ลยพินิจในกรณีท่ีจะป้องปรามมากกว่า
ปราบปราม อาทิเช่นในกรณีเด็กกระท าความผดิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็สามารถใชว้ิธีกนัเด็กไวเ้ป็น
พยานเป็นตน้ การใชเ้ด็กหรือเยาวชนเป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผดิปัจจุบนัพบว่ามีการบงัคบั
ใหเ้ด็กกระท าผดิเพ่ิมมากข้ึน441 
  ส่วนในกรณีเมื่อตรวจส านวนโดยละเอียดรอบคอบแลว้พนักงานอยัการมีความเห็นสั่ง
ฟ้อง กรณีตอ้งเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นและตอ้งใหค้วามเห็น “เห็นควรสัง่ฟ้อง”442 และก่อน
มีค าสัง่ฟ้องหรือไม่ฟ้อง โดยการสัง่ฟ้องจากการพิจารณาพยานหลกัฐานแต่ถา้พยานหลกัฐานยงัไม่
แน่ชัดก็ต้องสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมตามรูปคดี กรณีสั่งไม่ฟ้องเม่ือพิจารณาจากพยานหลกัฐานใน
ส านวนการสอบสวนโดยละเอียดรอบคอบแลว้ คดีมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอท่ีจะฟ้องร้อง หรือ
การฟ้องคดีใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงแห่งชาติ หรือผลประโยชน์อนั

                                                
437 หน่วยงานของพนกังานอยัการแต่เดิมเรียกว่า “กรมอยัการ” สังกดักระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2534 ไดแ้ยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระอยูภ่ายใตก้ารก  ากบัดูแลของนายกรัฐมนตรีมีช่ือเรียกว่า ส านกังาน
อยัการสูงสุด และมีอยัการสูงสุด (อธิบดีกรมอยัการเดิม) เป็นผูบ้งัคบับญัชา 

438  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 
439  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 
440  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 
441   อรรถพล  ใหญ่สว่าง.  (2553, กุมภาพนัธ-์มีนาคม).  อยัการกบัการคุม้ครองสิทธิ (เดก็).  วารสาร

ยติุธรรม, 10(3).  น. 67-68. 
442  ระเบียบกรมอยัการว่าดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 ขอ้ 32 
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ส าคญัของประเทศ443 ให้พนักงานอยัการท าความเห็นสั่งไม่ฟ้องเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั
ชั้น 
  การคุม้ครองเด็ก444 ในชั้นสอบสวนโดยพนกังานอยัการกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไวด้งัน้ี 
    1. ใหพ้นกังานอยัการ445 ท่ีไดรั้บมอบหมาย446 ไปยงัสถานท่ีตามวนัเวลาท่ีไดรั้บ
แจง้จากพนักงานสอบสวนเพื่อจดบนัทึกค าร้องทุกข์ การถามปากค าเด็กในฐานะผูเ้สียหายหรือ
พยาน การช้ีตวัผูต้อ้งหา การสอบสวนผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเด็กในชั้นสอบสวนตอ้งใชก้ริยาและภาษาท่ี
เหมาะสม ค านึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอนัจะ
ส่งผลใหข้อ้เท็จจริงคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง อีกทั้งตอ้งไม่ตอกย  ้าจิตใจเด็กซ่ึงบอบช ้ าให้
เลวร้ายยิ่งข้ึน ในกรณีจ าเป็นโดยมีเหตุอนัควรอาจถามปากค าเด็กผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ก็ได ้และก่อนจะด าเนินการคุม้ครองเด็กจะตอ้งตรวจสอบส่ิงต่างๆดงัน้ีก่อน 
     1.1 สถานท่ีท่ีท าการสอบสวนต้องแยกกระท าเป็นส่วนสัดและมีความ
เหมาะสมส าหรับเด็กรวมทั้งจดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการสอบปากค า เพื่อน าออกถ่ายทอดได้
อยา่งต่อเน่ืองและเก็บไวเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดี 

     1.2  สถานท่ีท่ีจัดให้มีการช้ีตวัผูต้ ้องหาตอ้งมีความเหมาะสมและสามารถ
ป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งหาเห็นตวัผูเ้สียหายหรือพยานได ้

     1.3 ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และถา้
พนกังานสอบสวนยงัไม่ไดด้  าเนินการให้มีการสอบสวนโดยแยกเป็นส่วนสัดและบนัทึกภาพและ
เสียงในการถามปากค าหรือจัดให้มีการช้ีตัวผูต้ ้องหา พนักงานอยัการจะแจ้งไปยงัพนักงานสอบสวน 
ให้ด  าเนินการอย่างถูกต้อง หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยให้ท าบันทึกคัดค้านแล้วแจ้งไปยงั

                                                
443  ระเบียบกรมอยัการว่าดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 ขอ้ 51 
444 “การคุม้ครองเดก็” หมายความถึง การเขา้ร่วมในการจดบนัทึกค าร้องทุกขใ์นกรณีที่เดก็เป็นผูเ้สียหาย 

การถามปากค าเดก็ในฐานผูเ้สียหายหรือพยาน การช้ีตวัผูต้อ้งหา การสอบสวนผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเดก็ในชั้นสอบสวน 
และการถามปากค าหรือสืบพยานในการไต่สวนการตาย การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีส าหรับเดก็เป็น
พิเศษในชั้นศาล 

445 “พนกังานอยัการ” หมายความถึง 
 1. ในกรุงเทพมหานคร พนกังานอยัการที่ไดรั้บมอบหมาย 
 2. ในต่างจงัหวดั พนกังานอยัการประจ าส านกังานอยัการต่างๆ 
446  เม่ือพนกังานอยัการไดรั้บส านวนการสอบสวนแลว้ ใหพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้ว่าเป็นคดีท่ีตอ้งคุม้ครอง

เดก็ตามกฎหมายหรือไม่ หากเป็นคดีที่ตอ้งคุม้ครองเดก็แต่พนกังานสอบสวนไม่ไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ใหพ้นกังานอยัการสั่งไม่รับส านวนการสอบสวนและส่งคืนส านวนการสอบสวนไปยงัพนกังาน
สอบสวนเพื่อด าเนินการใหถู้กตอ้ง 
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พนกังานสอบสวนใหท้ราบและงดการเขา้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน ท ารายงานพร้อมส าเนา
บนัทึกค าคดัคา้นเสนอผูอ้  านวยการศนูย์447 

  ในกรณีไม่มีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอให้พิจารณาว่าเป็น
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอบุคคลดงักล่าวหรือไม่ ถา้มีหลกัฐานว่าเป็น
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่โดยมีเหตุอนัควรก็ให้ด  าเนินการเขา้คุม้ครองเด็กต่อไป แต่หากไม่เป็น
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่โดยไม่มีเหตุอนัควร ใหพ้นกังานอยัการด าเนินการท าบนัทึกคดัคา้นแจง้
ไปยงัพนักงานสอบสวนเพ่ือทราบและงดการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน และให้ท า
รายงานพร้อมส าเนาบนัทึกคดัคา้นเสนอผูอ้  านวยการศนูย์448 
    2. เมื่อพนกังานสอบสวนด าเนินการสอบสวนไปก่อนโดยไม่รอพนกังานอยัการ 
ใหพ้นกังานอยัการพิจารณาว่ามีเหตุอนัจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่ซ่ึงมีเหตุอนัควรหรือไม่ หากเห็นว่าไม่
เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งโดยไม่มีเหตุอนัควร ให้ท าบันทึกคัดค้านแจ้งไปยงัพนักงาน
สอบสวนเพื่อทราบแลว้รายงานพร้อมส าเนาบนัทึกคดัคา้นเสนอผูอ้  านวยการศนูยท์ราบ449 

         3. ให้ท าบันทึกรายงานการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวนตามแบบรายงาน 
ท่ีก  าหนดว่าไดด้  าเนินการดงักล่าวในวนัใด คร้ังใด ร่วมกบัผูใ้ด และด าเนินการไปอย่างไร ถา้เหตุท่ี
ไดจ้ดัการไปนั้นสมควรจะใหป้รากฏถึงเจตนาเพ่ือผลใดๆ ก็ใหบ้นัทึกเหตุนั้นให้ปรากฏไวด้ว้ยแลว้
เสนอผูอ้  านวยการศูนยท์ราบ ในคดีส าคญัให้ศูนยอ์  านวยการรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
จนถึงอยัการสูงสุด และให้ศูนยอ์  านวยการเก็บรักษาแบบรายงานการเขา้ร่วมคุม้ครองเด็กในชั้น
สอบสวนเพื่อส่งใหพ้นกังานอยัการผูรั้บผดิชอบรวมเขา้ไวใ้นส านวนคดีอาญาต่อไป450 

         4. การเขา้ร่วมในการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน หากพนกังานอยัการไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนหรือพบขอ้บกพร่องของพนักงานสอบสวนอนัอาจท าให้คดี
เสียหายได ้ ใหพ้นกังานอยัการแจง้พนกังานสอบสวนให้ด  าเนินการ ถา้พนักงานสอบสวนเพิกเฉย
ใหท้ าบนัทึกไวใ้นแบบรายงานแลว้รายงานต่อผูอ้  านวยการศนูยเ์พื่อแจง้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือผูว้่าราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี451 

                                                
447 “ผูอ้  านวยการศูนย”์ หมายความถึง อธิบดีอยัการฝ่ายคดีอาญา หรืออยัการจงัหวดัผูป้ฏิบติัหนา้ที่

ประจ า ณ ส านกังานอยัการจงัหวดันั้น หรืออยัการจงัหวดัประจ าศาลจงัหวดัแลว้แต่กรณี 
448 ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็ในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 11 ประกอบขอ้ 12 
449  ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 13 
450  ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 14 
451  ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ในคดีอาญา พ.ศ. 2543 ขอ้ 15 
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  อน่ึง พนกังานอยัการผูเ้ขา้ร่วมคุม้ครองเด็กในกรุงเทพมหานครไม่ใช่พนักงานอยัการผู ้
ปฏิบัติราชการประจ าศูนยอ์  านวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานครเหมือนเช่นใน
ต่างจังหวดั แต่เป็นพนักงานอยัการซ่ึงปฏิบติัราชการประจ าอยู่ส านักงานอ่ืน เพื่อให้การเข้าร่วม
คุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนบรรลุผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส านักงานอยัการสูงสุด
และศูนยอ์  านวยการคุม้ครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานครจึงก  าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติม
ดงัต่อไปน้ี452 
    1. พนกังานอยัการผูป้ฏิบติัหน้าท่ีอยู่เวรการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน ซ่ึงมี
อาวุโสสูงสุดในแต่ละวนัเป็นหวัหนา้เวร ตอ้งรับผิดชอบทั้งการปฏิบติัหน้าท่ีร่วมคุม้ครองเด็กดว้ย
ตนเองและจดัส่งพนกังานอยัการผูอ้ยูเ่วรไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 
    2. ค าสั่งส านักงานอยัการสูงสุด ให้พนักงานอยัการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ เวร การ
คุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนในกรุงเทพมหานครในท้องท่ีตามเขตอ านาจศาล พนักงานอยัการ 
ผูไ้ดรั้บค าสัง่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตอ านาจศาลตามค าสัง่นั้นจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขและ
ถา้ในระหว่างนั้นได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติรายการท่ีอ่ืน หากยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน 
อยัการผูน้ั้นจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วรการคุม้ครองเด็กในทอ้งท่ีตามเขตอ านาจศาลท่ีระบุในค าสั่ง 
จะงดเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยอา้งว่าไดรั้บค าสัง่ใหไ้ปปฏิบติัราชการท่ีอ่ืนแลว้ไม่ได ้
    3. ในวนัเวลาราชการ ใหพ้นกังานอยัการผูป้ฏิบติัหน้าท่ีอยู่เวรการคุ้มครองเด็ก
ในชั้นสอบสวนลงช่ือในบญัชีลงเวลาปฏิบติัราชการในวนัท่ีก  าหนดและอยู่ปฏิบติัราชการ ณ ศูนย์
ย่อยศูนยใ์ดศูนยห์น่ึงท่ีมีช่ือในค าสั่ง ส่วนนอกเวลาราชการให้เตรียมความพร้อม ณ ท่ีพกัของตน
ตลอดเวลาท่ีเขา้เวรปฏิบติัหนา้ท่ี ในวนัหยดุราชการใหพ้นกังานอยัการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วรคุม้ครอง
เด็กในชั้นสอบสวน ลงช่ือในบญัชีลงเวลาปฏิบติัรายการในวนัท่ีก  าหนดและอยู่ปฏิบติัรายการ ณ 
สถานท่ีท่ีก  าหนดดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.หลงัจากนั้นให้เตรียมพร้อม ณ ท่ีพกั
ของตนตลอดเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วร 
    4. พนักงานอัยการผูป้ฏิบัติหน้าท่ีอยู่ เวรการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน 
ตอ้งแจง้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน ท่ีบา้น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และหมายเลขโทรศพัท์ติดตามตวัท่ี
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอต่อศูนยอ์  านวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถ
ติดต่อประสานงานไดต้ลอดเวลา 

                                                
452 ค าสั่งส านกังานอยัการสูงสุด ท่ี 51/2544 เร่ือง ก  าหนดอ านาจหน้าที่และให้พนักงานอยัการปฏิบติั

หนา้ที่การคุม้ครองเดก็ในคดีอาญาในกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2544  
 บนัทึกขอ้ความ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายอ  านวยความยติุธรรมชั้นสอบสวน ท่ี อส.0019(อย.)/ว 10 

ลงวนัที1่0 มิถุนายน 2551 เร่ือง ซักซ้อมความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีการคุม้ครองเดก็ในชั้นสอบสวน 
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    5. พนกังานอยัการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วรการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนไม่ตอ้ง
ปฏิบติัราชการในหนา้ท่ีราชการประจ าของตน โดยใหส่้งมอบงานในหนา้ท่ีรายการประจ าของตนท่ี
มีอยูใ่นวนันั้นแก่อยัการพิเศษฝ่าย เพ่ือใหอ้ยัการพิเศษฝ่ายมอบหมายงานท่ีไดใ้หก้บัพนักงานอยัการ
อ่ืนปฏิบติัหน้าท่ีแทน ในระหว่างวนัเวลาท่ีพนักงานอยัการผูส่้งมอบไปปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรการ
คุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวน 
    6. พนกังานอยัการผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วรการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนจะตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ท่ีเป็นเวรโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีเวรไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุได ้
รับค าสัง่ส านกังานอยัการสูงสุดใหป้ฏิบติัราชการอ่ืนในเวลาเดียวกนัก็ดี หรืองานในหน้าท่ีราชการ
ประจ าของตนมีความส าคญัจนไม่อาจมอบหมายให้ผูอ่ื้นปฏิบติัหน้าท่ีแทนไดก้็ดีหรือมีเหตุจ  าเป็น
อ่ืนใดก็ดี หากค าสัง่เป็นเวรยงัไม่มีการยกเลิกจะตอ้งมีบนัทึกขออนุญาตผูอ้  านวยการศูนยง์ดเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่วรการคุม้ครองเด็ก โดยขอแลกเปล่ียนหรือใหพ้นกังานอยัการอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
หรือใหศ้นูยจ์ดัหาพนกังานอยัการอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทน เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงสามารถงดเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่เวรการคุม้ครองเด็กได ้โดยจะน าค  าสั่งหรืองานในหน้าท่ีราชการประจ าหรือเหตุ
จ าเป็นอ่ืนใดมาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพื่องดเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองดเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยพลการไม่ได ้
  อน่ึงหากมีเหตุจ  าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถขออนุญาตผูอ้  านวยการศูนยไ์ดท้ัน  ให้แจ้ง
พนักงานอยัการผูม้ีอาวุโสสูงสุดผูป้ฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าเวรหรือเลขานุการศูนยท์ราบในทนัทีเพื่อ
พิจารณาด าเนินการ 
    7. การปฏิบติัหนา้ท่ีคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนของพนักงานอยัการ เป็นการ
ปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกบัพนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ 
รวมทั้งทนายความ กรณีเด็กเป็นผูต้อ้งหาในลกัษณะสหวิชาชีพและส านักงานอยัการสูงสุดได้มี
ค  าสั่งให้พนักงานอยัการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรการคุ้มครองเด็กในชั้นสอบสวน ในวนัหน่ึง  ๆในจ านวน 
ท่ีเพียงพอกับปริมาณคดีท่ีจะด าเนินการแลว้รวมทั้งการด าเนินการเข้าร่วมคุ้มครองเด็กมีการ
มอบหมายล่วงหน้า จึงควรไปด าเนินการตรงตามก าหนดเวลาและห้ามพนักงานอยัการผูป้ฏิบัติ
หนา้ท่ีการคุม้ครองเด็กในชั้นสอบสวนเป็นผูเ้ล่ือนการด าเนินการคุม้ครองเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากศนูยฯ์และโดยความเห็นชอบร่วมกนัของสหวิชาชีพ453 
  หมายเหตุ พนกังานอยัการผูช่้วยท่ีอยูร่ะหว่างฝึกอบรมยงัมีประสบการณ์นอ้ย ไม่ควรให้
รับผดิชอบเขา้ร่วมในการคุม้ครองเด็กคดีอาญา แต่ควรใหร่้วมสงัเกตการเพื่อเรียนรู้การปฏิบติังาน454 

                                                
453 คู่มือการปฏิบติังานในการเขา้ร่วมคุม้ครองเดก็ในชั้นสอบสวน.  (2552).  น. 24-26. 
454 หนังสือส านักงานอยัการสูงสุด ที่ อส (สฝปผ.)0018/ว238 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เร่ืองซักซ้อม 

ความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ที่การคุม้ครองเดก็ในคดีอาญา 
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  ในการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจ เชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด455 ฝ่ายผูเ้สียหาย456 และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เขา้ร่วม
ประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผูแ้ทนชุมชน 457 หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
พนกังานอยัการดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟใูหแ้ลว้เสร็จและเสนอใหพ้นกังาน
อยัการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
อาจก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ให้ว่ากล่าวตักเตือนและก าหนดเง่ือนไขให้เด็กหรือเยาวชน
ปฏิบัติ หากจ าเป็นอาจก าหนดให้บิดามารดา ผูป้กครอง ปฏิบัติด้วยก็ได้ ให้ชดใช้เยียวยาความ
เสียหายโดยท างานบริการสงัคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 30 ชัว่โมง หรือน ามาตรการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งมาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนแบบ
ไม่จ  ากดัอิสรภาพ458 ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งไม่เกิน 1 ปี459 
  ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามแผนแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟูตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนแกไ้ขบ าบัด
ฟ้ืนฟนูั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจรายงานไปยงัพนักงานอยัการและ
แจง้ใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป เม่ือมีการปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้นแลว้
ให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอยัการทราบ  หากพนักงานอยัการเห็นชอบให้มี
อ  านาจสัง่ไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้น ค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการใหเ้ป็นท่ีสุดและสิทธิการน า
                                                

455 ระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท า
แผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554 ข้อ 6 (1) ฝ่ายเด็กหรือเยาวชน ไดแ้ก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผูป้กครอง บุคคล 
หรือผูแ้ทนองคก์ารที่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงเดก็หรือเยาวชนร้องขอ 

456  ระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท า
แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554  ขอ้ 6 (2) ฝ่ายผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ผูเ้สียหาย บิดามารดา หรือผูป้กครองผูเ้สียหายใน
กรณีผูเ้สียหายเป็นผูเ้ยาว ์และบุคคลซ่ึงผูเ้สียหายร้องขอ 

457 เครือข่ายการท างานด้านการแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น มูลนิธิศูนยพ์ิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนภาคเหนือตอนบน (ท าใหเ้ดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง) เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา (สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเยาวชนในชุมชน ดว้ยกระบวนการ
สืบสานภูมิปัญญา (เรียนรู้รากเหงา้ เท่าทนัสังคม ก  าหนดอนาคตตนเอง) และผลกัดนันโยบายการศึกษาทางเลือก) 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีมูลนิธิสยามกมัมาจล.  (2553). “เครือข่ายเดก็และเยาวชนภาคเหนือตอนบน.” น. 1. 

458 วิธีการที่ไม่จ ากดัอิสรภาพ เช่น ว่ากล่าวตกัเตือนเด็กหรือเยาวชนนั้นแลว้ปล่อยตวัไป ปล่อยตวัเด็ก
หรือเยาวชนนั้นมอบใหแ้ก่บิดามารดาหรือผูป้กครองไป โดยวางขอ้ก  าหนดให้ระวงัเด็กหรือเยาวชนนั้นมิให้ก่อ
เหตุร้าย ปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นมอบให้แก่บุคคลหรือองค์การท่ีศาลเห็นสมควรไป เพื่อดูแลอบรมและสั่ง
สอน ปล่อยตวัเดก็หรือเยาวชนนั้นไป โดยก าหนดเง่ือนไขเพี่อคุมความประพฤติของเดก็หรือเยาวชนนั้นไวด้ว้ยปรับ 

459 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 87 
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คดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั460 ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะด าเนินคดีในส่วนแพ่งและให้
ผูอ้  านวยการสถานพินิจรายงานค าสัง่ไม่ฟ้องไปยงัศาล461  
  ในระหว่างจัดท าและปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟู ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการงดการสอบปากค าหรือด าเนินการใดๆ เฉพาะกบัเด็กหรือเยาวชนไวก่้อน ทั้งน้ีมิให้
นับระยะเวลาในการจัดท าและการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูรวมเข้าในก าหนดระยะเวลา 
ผดัฟ้อง462 
  บทบาทของพนกังานอยัการในการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟกูบัการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท า
ความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนถือไดว้่าเป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นเสน้ทางหน่ึง
ท่ีจะกันคดีไม่ให้เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ และดว้ยความพร้อมของพนักงาน
อยัการในการจดัให้มีการคุม้ครองสิทธิแก่เด็กอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีชดัเจนแน่นอนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนในทางปฏิบติั การตรวจสอบความถูกต้องในทางกฎหมายของพนักงาน
อยัการกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์เป็นผูต้อ้งหาจึงมีลกัษณะของการคุม้ครองสิทธิ
ใหแ้ก่ผูต้อ้งหาอยา่งแทจ้ริง 
 4.1.2 วิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยซ่ึงผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชนในชั้นพิจารณาคดี 
  4.1.2.1 บทบาทผูพ้ิพากษาในการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญากบัผูถู้ก
กล่าวหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 
  ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจในการวินิจฉัยคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระท าผิด โดย
พิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนนั้ นเป็นผู ้กระท าผิดจริงตามฟ้องหรือไม่  และควรจะใช้วิธีการอย่างไร 
เพ่ือปรับปรุงหรือป้องกันมิให้เด็กหรือเยาวชนนั้ นกลายเป็นผูก้ระท าผิดอีก ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจึงมีอ  านาจพิพากษาลงโทษ หรือใชว้ิธีการส าหรับเด็กหรือสั่งให้คุมประพฤติเด็กหรือ
เยาวชนไดต้ามแต่จะเห็นสมควรอนัเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล 

                                                
460 ในคดีอาญาธรรมดา สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องยอ่มระงบัไปดัง่ต่อไปน้ี (1) โดยความตายของผูก้ระท า

ผิด (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตวั เม่ือไดถ้อนค าร้องทุกข ์ถอนฟ้องหรือยอมความกนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  (3) 
เม่ือคดีเลิกกนัตามมาตรา 37 (4) เม่ือมีค  าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟ้้อง  (5) เม่ือมีกฎหมายออกใช้
ภายหลงัการกระท าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น (6) เม่ือคดีขาดอายุความ (7) เม่ือมีกฎหมายยกเวน้โทษ (ป.วิ.อ. 
มาตรา 39).   

461  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 88 

462 จรูญวิทย ์ ทองสอน
 
, วนัดี  ถิ่นวงษม่์อม  และ

 
มนตช์ยั ชนินทรลีลา.  เล่มเดิม. น. 1-33. 
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  องค์คณะผูพ้ิพากษาท่ีท าหน้าท่ีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงกระท าผิดต่อกฎหมาย
อาญาจะตอ้งประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผูพ้ิพากษาสมทบอีก 2 คนอย่างน้อยคน
หน่ึงตอ้งเป็นสตรี463 ผูพ้ิพากษาสมทบจะเป็นผูท่ี้คณะกรรมการตุลาการคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีอายไุม่
นอ้ยกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ เคยมีบุตรหรือเคยท างานเก่ียวกบัการสงเคราะห์หรือการอบรมเด็กมาไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี ไดรั้บการอบรมในเร่ืองความส าคญัของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าท่ีตุลาการ
มาแลว้ มีคุณสมบติัท่ีเป็นขา้ราชการตุลาการไดแ้ต่ไม่ใช่ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ มีอธัยาศยัและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว และหลงัจากไดรั้บคัดเลือกแลว้จะไดรั้บการโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งให้เป็นผูพ้ิพากษา
สมทบโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี464  
  การด าเนินคดีในชั้นศาลคดีอาญากบัเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยไม่ตอ้งด าเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด465 ใหใ้ชถ้อ้ยค าท่ีจ  าเลยสามารถเขา้ใจไดง่้าย ให้
โอกาสจ าเลยรวมทั้งบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีจ  าเลยอาศยัอยู่ หรือบุคคลท่ีให้การศึกษา 
หรือใหท้ าการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้งดว้ย แถลงขอ้เท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นตลอดจน
ระบุและซกัถามพยานไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ ในระหว่างท่ีมีการพิจารณาคดีนั้น ศาลท่ีมีอ  านาจรับ
พิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชนไดน้ั้น อายุของเด็กหรือเยาวชนในวนัท่ีความผิดเกิดหรือขณะกระท า
ความผดิตอ้งมีอายไุม่ถึง 18 ปี ถึงแมจ้ะไดห้ลบหนีไปจนมีอายุเกินกว่า 18 ปี เช่น หลบหนีไปตอน
อายุ 10 ปีจนอายุถึง 28 ปีก็ยงัสามารถน าคดีมาฟ้องยงัศาลเยาวชนและครอบครัวได้ ตามนัยค า
พิพากษาฎีกาท่ี 1382/2523466 
  เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผิดในส่วนของมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณามีสาระส าคญัดงัน้ี  
     1. กระท าความผดิอาญาซ่ึงมีอตัราโทษให้จ  าคุกอย่างสูงไม่เกิน 20 ปีไม่ว่าจะมี
โทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม  

                                                
463 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 23 
464 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 25 
465 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2553 

มาตรา 114 
466 สถาบนัพฒันาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ.  (2012).  เดก็ท าผิดกฎหมาย.   น. 1.  สืบคน้เม่ือ 25  
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     2. ถา้ปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้  าคุกมาก่อน เวน้แต่เป็นความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
     3. ก่อนมีค  าพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าโดยผูเ้สียหาย
ยนิยอมและโจทกไ์ม่คดัคา้น  
     4. เมื่อขอ้เท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภยัร้ายแรงต่อสังคมเกิน
สมควร  
     5. ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตนเป็นคนดีได ้และ  
     6. ผูเ้สียหายอาจไดรั้บการชดเชย โดยศาลมีค าสั่งให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ
หรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรใหจ้ดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟเูสนอต่อศาลภายใน 30 วนั นับแต่ศาลมี
ค  าสั่งให้จดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟู หากศาลเห็นชอบดว้ยก็ให้ด  าเนินการตามแผนนั้นและให้มี
ค  าสัง่จ  าหน่ายคดีไวช้ัว่คราว หากศาลไม่เห็นชอบให้ด  าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ขอ้บงัคบัของ
ประธานศาลฎีกาในการประชุมผูท่ี้เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าแผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟู467 ให้ผูอ้  านวยการ
สถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรเป็นผูป้ระสานงานในการประชุม โดยให้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีพนกังานอยัการจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยก็ได้468  
   ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟท่ีูศาลเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหรือมีเหตุจ  าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจฯหรือ
บุคคลท่ีศาลสั่งให้จดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูรายงานให้ศาลทราบ และให้ศาลพิจารณาสั่งตามท่ี
เห็นสมควรหรือยกคดีข้ึนพิจารณาต่อไป แต่ถา้ปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้นแลว้ให้
ผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ หรือบุคคลท่ีศาลสั่งให้จดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูรายงานต่อศาล  หาก
ศาลเห็นชอบดว้ยใหศ้าลสัง่จ  าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ถือว่าสิทธิการน าคดีอาญามา
ฟ้องเป็นอนัระงบั เท่ากับว่าห้ามมิให้ผูเ้สียหายฟ้องคดีอาญาต่อเด็กหรือเยาวชน เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก แต่ถา้ผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก
ไม่อนุญาตใหฟ้้องผูเ้สียหายจะร้องต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตก็ได ้ค  าสั่งศาลให้เป็นท่ีสุด ทั้งน้ีไม่ตดั
สิทธิผูม้ีส่วนได้เสียท่ีจะด าเนินคดีส่วนแพ่ง469 ในกรณีจดัท าแผนแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูไม่ส าเร็จให้

                                                
467  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 90 
468   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา  90 ประกอบมาตรา 91 
469 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 92 
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ด าเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนต่อไป ห้ามมิให้น าข้อเท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีได้มาจากการ
ประชุมจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟมูาใชอ้า้งต่อศาล470 อนัเป็นโทษแก่เยาวชนนั้น 
   ศาลเยาวชนและครอบครัว471 มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ในคดีดงัต่อ ไปน้ี  

1. คดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิ  
     2. คดีอาญาท่ีศาลซ่ึงมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมา472  
     3. คดีครอบครัว  
     4. คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ และ  
     5. คดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบญัญติั  
    นอกจากน้ีศาลอาจขอให ้“ผูเ้ช่ียวชาญ” ดา้นการแพทย ์จิตวิทยาการใหค้  าปรึกษาแนะน า 
การสงัคมสงเคราะห์ การคุม้ครองสวสัดิภาพ รวมตลอดไปถึงใหค้  าปรึกษาแนะน าและใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัสภาพร่างกาย สภาพจิต สวสัดิภาพและความเป็นอยูข่องเด็กหรือเยาวชนบุคคลในครอบครัว 

                                                
470 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 93 
471  ให้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางข้ึนในกรุงเทพมหานคร และศาลเยาวชนและครอบครัว 

ข้ึนในทุกจงัหวดั (ถือเป็นการยบุเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น) และในจังหวดัที่มีศาลมากกว่าหน่ึงศาล 
(ศาลจังหวดัท่ีตั้งอยู่ในอ าเภออื่น) หากมีความจ าเป็นจะเปิดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวดัที่ยงั  
มิไดมี้แผนกคดีเยาวชนนั้นอีกก็ได้ ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน  
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 8 

 อธิบดีผู ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู ้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ทัว่ราชอาณาจกัร โดยมีรองอธิบดีฯ เป็นผูช่้วย และอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค (มีอ  านาจหน้าที่ตามพระธรรมนูญศาล
ยติุธรรม มาตรา 14 และมาตรา 11 วรรคหน่ึง) เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานธุรการในส่วนศาลเยาวชน
และครอบครัว ตามที่อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมาย ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 19-21 

472 บุคคลอายไุม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ กระท าความผิด และเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจศาลที่มีอ  านาจพิจารณา  
คดีธรรมดา ถา้ศาลนั้นพิจารณาสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย แลว้เห็นว่าบุคคลนั้นยงัมีสภาพเช่น 
เดียวกบัเดก็หรือเยาวชน ใหมี้อ  านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีอ  านาจ และให้ถือว่า
บุคคลนั้นเป็นเดก็หรือเยาวชน แต่ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า เด็กหรือเยาวชนมีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ผูใ้หญ่) ให้มีอ  านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาได ้
ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 มาตรา 97 
วรรค 2 ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการโอนคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวไปยงัศาลอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 26 จะโอนคดีไปยงัศาลอื่นที่ใชว้ิธีพิจารณาคดีต่างกบัศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้ ตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 98 
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คู่ความ หรือบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง473 ทั้งน้ี ศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีหน้าท่ีในการรับจดแจง้ส่วน
ราชการหรือองคก์ารดา้นเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ท่ีประสงคจ์ะปฏิบติังานดา้นแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟ ูดา้นการสงัคมสงเคราะห์ หรือดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน าร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัว
แห่งทอ้งท่ีนั้น โดยในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูเ้ช่ียวชาญใหไ้ดรั้บค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพกัและค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนตามระเบียบท่ี กบศ. ก าหนด474  
   ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีเขตอ านาจในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติ 
หรือเพื่อประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชน ใหศ้าลในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด มีอ  านาจ
รับพิจารณาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด475 และในกรณีกระท าผิดร่วมกบั
บุคคลซ่ึงไม่ใช่เด็กหรือเยาวชน ใหแ้ยกฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว476  
   การพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวใหด้  าเนินการดงัน้ี  
     1. เมื่อศาลได้รับฟ้องคดี ให้ศาลแจง้ให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ ท่ีเด็ กหรือ
เยาวชนนั้นอยูใ่นเขตอ านาจ และบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย 
ให้ทราบถึงวนัและเวลานั่งพิจารณาของศาลโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีเห็นสมควรศาลอาจเรียกให้
บุคคลดงักล่าวมาฟังการพิจารณาดว้ยก็ได้477  
     2. เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรใหค้วบคุมเด็กหรือเยาวชนไวใ้นสถานพินิจหรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย และใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจฯหรือผูป้กครองสถานท่ีดงักล่าว
มีหน้าท่ีส่งตวัเด็กหรือเยาวชนมายงัศาล478 หรือถา้ศาลไดม้อบตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไวก้บับิดา 
มารดา ผูป้กครอง ให้ศาลออกหมายเรียกให้เด็กหรือเยาวชนนั้นมาศาล ถา้บุคคลดงักล่าวได้รับ

                                                
473 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 31 
474 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 32 ประกอบกบัมาตรา 33 
475 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 95 
476 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 96 
477 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 104 
478 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 102 
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หมายเรียกแลว้ไม่ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นมาโดยจงใจหรือโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหศ้าลมีอ  านาจ
สัง่ใหบุ้คคลเช่นว่านั้นช าระเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 บาทแก่ศาลภายในเวลาท่ีศาลเห็นสมควร479  
     3. เม่ือศาลเห็นสมควรจะมีค าสั่งปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชนชั่วคราวโดยไม่มี
ประกนัหรือมีประกนัหรือมีประกนัและหลกัประกนัก็ได้ หรือจะมอบตวัเด็กหรือเยาวชนแก่บิดา
มารดา ผูป้กครอง บุคคล หรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลหรือองคก์ารท่ีศาล
เห็นสมควรก็ได ้แต่ก่อนท่ีจะมีค าสั่งตอ้งเรียกผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ หรือผูป้กครองสถานท่ีมา
สอบถามความเห็นก่อน และในกรณีท่ีความผดิมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน 10 ปี ให้ศาลสอบถาม
ความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการแลว้แต่กรณีประกอบการพิจารณาปล่อย
ชัว่คราว เวน้แต่ไม่อาจสอบถามไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควรศาลจะงดการสอบถามเสียก็ได้ แต่ต้อง
บนัทึกเหตุนั้นไว้480  
     4. ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาล ห้ามมิให้ใช้เคร่ืองพนัธนาการแก่เด็ก เวน้แต่ 
ในคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงใหจ้  าคุกเกิน 10 ปี481 และการควบคุมเด็กหรือเยาวชนมาหรือไปจากศาล
หรือก่อนน าเขา้หอ้งพิจารณาหา้มมิใหค้วบคุมปะปนกบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีเป็นผูใ้หญ่482  
     5. การพิจารณาคดีอาญาใหก้ระท าในหอ้งท่ีมิใช่หอ้งพิจารณาคดีธรรมดา แต่ถา้
ไม่อยูใ่นวิสยัท่ีจะกระท าได ้ใหพ้ิจารณาคดีในหอ้งส าหรับพิจารณาคดีธรรมดาแต่ตอ้งไม่ปะปนกบั
การพิจารณาคดีธรรมดา483 และการพิจารณาคดีใหก้ระท าเป็นการลบัเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี 
เช่น จ  าเลย ท่ีปรึกษากฎหมายของจ าเลย ผูค้วบคุมตวัจ าเลย บิดา มารดา ผูป้กครอง โจทก์และทนาย
โจทก ์พยาน เป็นตน้เท่านั้นมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีได้484 

                                                
479 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 128 
480 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 126 
481 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 103 
482 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 129 
483 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 107 
484 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 108 ส่วนคดีอาญาธรรมดา ศาลตอ้งพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย ตามประมวลวิธีพิจารณาความ
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     6. จ าเลยจะมีทนายความในศาลแก้คดีแทนไม่ได้ แต่ให้จ  าเลยมีท่ีปรึกษา
กฎหมายเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีท านองเดียวกบัทนายความได ้กรณีท่ีจ  าเลยไม่มีท่ีปรึกษากฎหมายให้ศาล
แต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายให้485 ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งมีคุณสมบติัเป็นทนายความและผ่านการ
ฝึกอบรมวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ ความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตามขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา โดยใหไ้ดรั้บค่าป่วยการตามระเบียบท่ี กบศ. ก าหนด486  
     7. ในกรณีท่ีจ  าเลยไม่สามารถมาฟังการพิจารณาได ้ถา้ศาลเห็นสมควรศาลจะสัง่
ใหสื้บพยานในขอ้ท่ีไม่เก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าจ  าเลยไดก้ระท าความผดิตามฟ้องหรือไม่ ลบัหลงัจ  าเลย
ไดแ้ต่ตอ้งกระท าต่อหนา้ท่ีปรึกษากฎหมายของจ าเลยนั้น487    
     8. ถา้ศาลเห็นว่าจ  าเลยไม่ควรฟังค าใหก้ารของพยานในตอนหน่ึงตอนใด ศาลมี
อ  านาจสั่งให้จ  าเลยออกไปนอกห้องพิจารณาได ้แต่เม่ือสั่งให้จ  าเลยกลบัเขา้มาฟังการพิจารณาให้
ศาลแจง้ขอ้ความท่ีพยานเบิกความไปแลว้ใหจ้  าเลยทราบเท่าท่ีเห็นสมควร488 ถา้ศาลเห็นสมควรท่ีจะ
พูดกับจ าเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นว่าบุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอ  านาจสั่งให้
บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลท่ีศาลเห็นว่าไม่ควรอยูอ่อกไปนอกหอ้งพิจารณาได้489  

                                                                                                                                       

อาญามาตรา 172 เวน้แต่ศาลจะอนุญาตใหพ้ิจารณาลบัหลงัจ าเลย ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 
ทวิ.   

485 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 120  ส่วนในคดีอาญาธรรมดา หากจ าเลยไม่มีทนายความในคดีท่ีมีอตัราโทษประหารชีวิต ศาลตอ้งตั้ง
ทนายความให ้ถา้เป็นคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ถา้ไม่มีและจ าเลยตอ้งการ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยให้จ่ายเงิน
รางวลัและค่าใชจ่้ายแก่ทนายความท่ีศาลตั้งตามระเบียบท่ี กบศ. ก าหนดตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173.  

486 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 121-มาตรา 125 แต่ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบักฎหมายใหม่น้ี (21 พฤษภาคม 2554) มิให้น าคุณสมบติั 
“ที่ปรึกษากฎหมาย” ตามมาตรา 121 มาใชบ้งัคบั (ตอ้งเป็นทนายความและผ่านการอบรม ฯ) แต่ให้น ามาตรา 84 
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 2534 (ผูไ้ดรั้บปริญญาตรีทางกฎหมายหรือเทียบเท่าสามารถจด
ทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายได)้ มาใชบ้งัคบัจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 205 

487 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 127 

488 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 109 

489 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 110 
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     9. ก่อนช้ีขาดตัดสินคดี ผูพ้ิพากษาเจ้าของส านวนมีอ  านาจเรียกจ าเลยไปสอบถาม 
เป็นการเฉพาะตัวเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อหาและสาเหตุแห่งการกระท าความผิด บุคลิก 
ลกัษณะ ท่วงที วาจา และขอ้เท็จจริงซ่ึงเก่ียวกบัประวติั อายุ เพศ ความประพฤติ สติปัญญา การ 
ศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสยั อาชีพ และฐานะของจ าเลย ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้งปวง
เก่ียวกับจ าเลยและของบิดามารดาผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยู่ด้วยหรือบุคคลซ่ึงให้
การศึกษา ใหท้ าการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีจะตอ้งพิจารณา ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ทั้งน้ีใหก้ระท าในหอ้งท่ีเหมาะสมซ่ึงมิใช่ห้องพิจารณาคดีโดยมอบหมายให้ผู ้
พิพากษาสมทบกระท าการแทนได้490 และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาศาลมีอ  านาจเรียก
บิดามารดาผูป้กครองบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยู่ดว้ยมาเป็นพยานเพื่อสอบถามขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกับ
จ าเลยได้491  
     10. ในการพิจารณาและพิพากษาคดีใหศ้าลค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของ
เด็กหรือเยาวชนซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่ง
กว่าการท่ีจะลงโทษการพิพากษาคดีของศาลใหค้  านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิต
ของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกนัเป็นคนๆ ไป เพื่อจะไดล้งโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใชว้ิธีการ 
ส าหรับเด็กและเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัตัวเด็กหรือเยาวชนตามพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง แมเ้ด็กหรือ
เยาวชนนั้นจะไดก้ระท าความผดิร่วมกนั492  
     11. หา้มมิใหผู้ใ้ดบนัทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพรู์ป หรือบนัทึกเสียง แพร่เสียงของ
เด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผดิหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือโฆษณาขอ้ความซ่ึงปรากฏ

                                                
490 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 106 
491 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 111 
492 พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 119 มิได้มีว ัตถุประสงค์เพื่อลงโทษ แต่เพื่อแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่หวนกลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่ศาลมีบทบาทติดตามดูแลเด็กและเยาวชน
และมีอ  านาจแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาได้ตามมาตรา 137 อน่ึง ที่ประชุมผู ้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว 
กลาง เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบ “แนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลเยาวชนและ 
ครอบครัวกลาง” ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีเหตุผลหรือแนวทาง
พิจารณากรณีรอการลงโทษ กรณีส่งฝึกอบรม กรณีลงโทษจ าคุก ฯลฯ ทั้งน้ี ในทางปฏิบติัคดีเยาวชนส่วนใหญ่ท่ี
เยาวชนตอ้งรับโทษ ศาลมกัจะใชดุ้ลพินิจไปในทางรอการลงโทษและคุมความประพฤติไว ้รองลงไปคือการส่ง 
ฝึกและอบรม ส่วนการลงโทษจ าคุกมกัจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย.   
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ในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลท่ีอาจท า
ให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ช่ือตัว หรือช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้ น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติ 
การกระท าความผดิ หรือสถานท่ีอยู ่สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น เวน้แต่
การกระท าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยไดรั้บอนุญาตจากศาล หรือการกระท าท่ีจ  าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ493 ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 4.1.2.2  อ านาจการใชดุ้ลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณา
ยงัศาลอาญา  
  การใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน 494 มี
สาระส าคญัดงัน้ี  
     1. ศาลจะพิพากษาลงโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไดต่้อเมื่อไดรั้บ
ทราบรายงานและความเห็นจากผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กแลว้495  

                                                
493 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 130 ประกอบกบัมาตรา 192 
494 ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด หากเดก็อายกุว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ตอ้งรับโทษ แต่

ศาลใชว้ิธีการส าหรับเด็กได ้เช่น ว่ากล่าวตกัเตือนเด็ก  (และหรือบิดามารดา ผูป้กครอง ฯ) แลว้ปล่อยตวัไป ให้
มอบตวัเดก็นั้นใหแ้ก่บิดามารดาผูป้กครอง โดยวางขอ้ก  าหนดให้ระวงัเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาซ่ึงศาล
ก าหนด (ไม่เกิน 3 ปี) และก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซ่ึงบิดามารดา ผูป้กครอง จะตอ้งช าระต่อศาลไม่
เกินคร้ังละ 10,000 บาท ในเม่ือเดก็นั้นก่อเหตุร้ายข้ึน (ถา้ไม่ช าระเงิน ศาลจะสั่งใหย้ดึทรัพยสิ์นเพื่อใชเ้งินท่ีจะตอ้ง
ช าระตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77) โดยศาลจะก าหนดเง่ือนไขคุมความประพฤติเด็กเช่นเดียวกบัที่
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ดว้ยกไ็ด ้(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74)  

 กรณีเยาวชนอายกุว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 หากศาล
เห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษ ศาลอาจใชว้ิธีการส าหรับเดก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 (1) - (5) แต่
ถา้ศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษ ให้ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 กึ่งหน่ึง แล้ว
ลงโทษจ าคุก แต่อาจรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ และก าหนดเง่ือนไขคุมความประพฤติไวต้ามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 หรืออาจเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นส่งเดก็หรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม ฯ ตามมาตรา 
142 (1).   

495  พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 131 ส่วนคดีอาญาธรรมดา ศาลจะใชดุ้ลพินิจสั่งใหพ้นกังานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยก่อนมีค า
พิพากษา เฉพาะในคดีศาลที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพระราชบญัญติัวิธีด  าเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522.   
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     2. ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียงัไม่สมควรจะมีค  าพิพากษา 
หรือบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยูด่ว้ยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผูเ้สียหายแลว้
ศาลอาจมีค าสัง่ใหป้ล่อยตวัจ  าเลยชัว่คราว แลว้มอบตวัจ าเลยใหบุ้คคลดงักล่าวโดยไม่มีประกนั หรือ
มีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยก็ได ้โดยก าหนดเง่ือนไข เช่น ให้จ  าเลยรายงานตวัต่อ
พนกังานคุมประพฤติหรือเจา้พนกังานอ่ืนหรือบุคคลใดหรือองคก์ารดา้นเด็ก เขา้รับการแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟหูรือรับค าปรึกษาแนะน า เขา้ร่วมกิจกรรมบ าบดัหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใชว้ิธีการเพ่ือ
ความปลอดภยัภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร หรือส่งตวัจ  าเลยไปยงัสถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืน
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยสถานท่ีดงักล่าวยินยอมรับตวัจ  าเลยไวดู้แล
ชัว่คราว หรือจะใหใ้ชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินกว่าจ  าเลยนั้น
มีอายคุรบ 24 ปีบริบูรณ์ และในการน้ีศาลมีอ  านาจสัง่ใหบิ้ดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลย
อาศยัอยูด่ว้ยเขา้ร่วมกิจกรรมหรือรับค าปรึกษาแนะน าด้วยก็ได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
ประธานศาลฎีกา496 เม่ือจ  าเลยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด ใหศ้าลสัง่ยติุ
คดีโดยไม่ตอ้งมีค  าพิพากษาเก่ียวกบัการกระท าความผิดของจ าเลย เวน้แต่ค  าสั่งเก่ียวกบัของกลาง 
และใหถื้อว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั แต่ถา้จ  าเลยผดิเง่ือนไขก็ใหศ้าลยกคดีข้ึนพิจารณา
พิพากษาต่อไป497  
     3. การประชุมปรึกษาเพ่ือมีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง498 ในคดีอาญาทั่วไปการ
ประชุมปรึกษาเพ่ือมีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง ผูพิ้พากษาผูเ้ป็นหัวหน้าศาลหรือเจา้ของส านวนเป็น
ประธาน ถามผูพิ้พากษาท่ีนั่งพิจารณาทีละคน ให้แสดงความเห็นทุกประเด็นท่ีจะวินิจฉัยและ
ประธานออกความเห็นสุดทา้ย การวินิจฉยัใหถื้อตามเสียงขา้งมาก ปัญหาใดมีความเห็นแยง้กันเป็น
สองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายข้ึนไป หาเสียงขา้งมากมิได ้หากผูพิ้พากษาซ่ึงมีความเห็นเป็นผลร้าย
แก่จ  าเลยมากยอมเห็นดว้ยกบัผูพ้ิพากษาซ่ึงมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จ  าเลยนอ้ยกว่าก็ใหผู้พ้ิพากษาท่ี
มีอาวุโสสูงสุดซ่ึงเป็นองคค์ณะเป็นประธาน และให้ประธานของท่ีประชุมนั้นถามความเห็นของผู ้
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พิพากษาสมทบก่อนอ่านค าพิพากษา499 การอ่านค าพิพากษาให้กระท าเป็นการลบั500 และถา้เป็นไป
ไดใ้หศ้าลเรียกบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยูด่ว้ยมาฟังค าพิพากษา501  
     4. ห้ามมิให้โฆษณาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลโดยระบุช่ือหรือแสดง
ขอ้ความ หรือกระท าการดว้ยประการใดๆ อนัจะท าใหรู้้จกัตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นจ าเลย เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตจากศาล502  
     5. หากต่อมาความปรากฏต่อศาลเอง หรือปรากฏจากรายงานของผูอ้  านวยการ
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กหรือผูดู้แลหรือผูป้กครองสถานท่ี หรือปรากฏจากค าร้องของบิดา 
มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย หรือสถานท่ีท่ีก  าหนด ว่าขอ้เท็จจริง
หรือพฤติการณ์ เช่นประวติั อายุ เพศ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม บุคลิกลกัษณะ
สภาพร่างกายและสภาพจิตซ่ึงแตกต่างกนั และพฤติการณ์เฉพาะเร่ืองไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถา้
ศาลท่ีมีเขตอ านาจในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นก  าลงัรับโทษหรือถกูควบคุมตวัอยู่เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควร ใหมี้อ  านาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าพิพากษาหรือค าสัง่เก่ียวกบัการลงโทษหรือวิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนได้ โดยให้แจ้งไปยงัศาลท่ีพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ทราบ เช่น ปล่อยตัวไปก่อน
ก าหนดโดยมีการก าหนดเง่ือนไขคุมประพฤติดว้ยหรือไม่ก็ได้ และถา้โทษหรือวิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีก  าหนดภายหลงัหนกักว่าโทษหรือวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บอยู่ เด็กหรือ
เยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสัง่ท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นได้503ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างจากคดีคดีอาญาโดยทัว่ไป ห้ามมิให้แกไ้ขค าพิพากษาหรือค าสั่งซ่ึงอ่านแลว้ นอกจากแก้
ถอ้ยค าท่ีเขียนหรือพิมพผ์ดิพลาดเท่านั้น504 
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ความอาญามาตรา 177 ประกอบกบั 178 แต่ตอ้งอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งในศาลโดยเปิดเผยภายในเวลา 3 วนันับ
แต่เสร็จคดี แต่ถา้มีเหตุอนัสมควรจะจดรายงานเหตุนั้นแลว้เลื่อนไปอ่านวนัอื่นกไ็ด ้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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     6. ในกรณีท่ีศาลพิพากษาปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไปโดยมิได้พิพากษาว่า 
จ าเลยมีความผิด ถา้ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิดหรืออยู่ใน
สภาพแวดลอ้มหรือสถานท่ีอนัอาจชกัน าใหก้ระท าผดิ และเพื่อเป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็ก
หรือเยาวชนนั้น ศาลจะว่ากล่าวตกัเตือนเด็กหรือเยาวชนรวมทั้งบิดามารดาผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึง
เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย หรือองค์การท่ีรับเล้ียงดูเด็กหรือเยาวชนก็ได้ และให้ศาลมีอ  านาจ
ก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมประพฤติขอ้เดียวหรือหลายขอ้ไวใ้นค าพิพากษาเท่าท่ีจ  าเป็น โดยมีระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปีและต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยมีเง่ือนไขการ       
คุมความประพฤติ เช่น หา้มมิใหเ้ขา้ไปในสถานท่ีหรือทอ้งท่ีใดอนัอาจชกัน าให้เด็กหรือเยาวชนนั้น
กระท าผิด ห้ามมิให้ออกนอกสถานท่ีอยู่อาศยัในเวลากลางคืน เวน้แต่จะมีเหตุจ  าเป็นหรือไดรั้บ
อนุญาตจากบิดา มารดา ผูป้กครองฯ หา้มมิใหค้บหาสมาคมกบับุคคลท่ีอาจชกัน าไปสู่การกระท าผดิ 
ให้ไปรายงานตวัต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นคร้ังคราว (ไปพร้อม
ผูป้กครอง) ให้ไปศึกษา เขา้รับการฝึกอบรม รับค าปรึกษาแนะน า รับการรักษาแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ู
ประกอบสมัมาชีพ หรือใหเ้ด็กหรือเยาวชนเขา้รับการอบรมศีลธรรม จริยธรรมและหน้าท่ีพลเมือง 
เป็นตน้ ถา้ภายหลงัขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ศาลอาจเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติม
หรือเพิกถอนขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือทุกขอ้ หรือจะก าหนดเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติมก็ได้505 ทั้งน้ีโดยพนักงาน
คุมประพฤติ นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเด็กมีหนา้ท่ีสอดส่องท ารายงานเสนอต่อ
ศาล506ส่วนในคดีอาญาธรรมดา หากศาลเห็นว่าจ  าเลยไม่ไดก้ระท าผิด การกระท าของจ าเลยไม่เป็น
ความผดิ คดีขาดอายคุวามแลว้ มีเหตุตามกฎหมายท่ีจ  าเลยไม่ควรตอ้งรับโทษ หรือมีความสงสยัตาม
สมควรว่าจ  าเลยไดก้ระท าผิดหรือไม่ จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จ  าเลยแลศาลก็จะ
พิพากษายกฟ้องปล่อยตวัจ าเลยไป507  
    7. ศาลมีอ  านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือ
วิธีการเพ่ือความปลอดภยัได ้ดงัน้ี  
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      7.1  เปล่ียนโทษจ าคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยัโดยการส่งตวัเด็กหรือ
เยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมอนัเป็นการแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟูโดยมีการควบคุม508 ตามเวลาท่ีศาล
ก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายคุรบ 24 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงมีแนวทางพิจารณาท่ีศาล
จะใชดุ้ลพินิจส่งฝึกอบรม อาทิ จ  าเลยกระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนัซ ้ าหลายคร้ัง หรือกระท า
ความผดิอีกในระหว่างรอการลงโทษโดยไม่เข็ดหลาบ จ าเลยมีความประพฤติไปในทางท่ีเสียหาย
มาก เช่น ชอบเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืน ติดเกมส์การพนัน คบเพื่อนท่ีมีความเสียหายร้ายแรง
สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการกระท าความผดิซ ้าไม่อยูร่ะหว่างศึกษาเล่าเรียน ไม่เช่ือฟังผูป้กครอง เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัสามารถใช้ดุลยพินิจในการเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นส่งตัวไปฝึกและอบรมได้ เช่น 
ลงโทษจ าคุก 1 ปี เปล่ียนโทษจ าคุกเป็นส่งตวัไปฝึกและอบรม 2 ปี หรือลงโทษจ าคุก 15 ปี เปล่ียน
โทษจ าคุกเป็นส่งตวัไปฝึกและอบรม 3 ปี ก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาเหตุทั้งปวงเก่ียวกบัตวัเด็กหรือ
เยาวชนเป็นหลกั ส่วนในกรณีท่ีศาลไดพ้ิจารณาถึงความหนักเบาแห่งขอ้หาและพฤติการณ์แห่งคดี
แลว้ เห็นว่าควรจะควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนต่อไปอีกหลงัจากท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ 24 
ปีบริบูรณ์ ใหศ้าลระบุในค าพิพากษาโดยใหส่้งตวัเด็กไปจ าคุกไวใ้นเรือนจ าตามเวลาท่ีศาลก าหนด  
                  7.2 เปล่ียนโทษปรับ เป็นการคุมความประพฤติโดยจะก าหนดเง่ือนไขหรือ 
ไม่ก็ได้509  
     8. ถา้ศาลไดก้  าหนดระยะเวลาฝึกอบรมขั้นต ่าและขั้นสูงไว ้แต่ศาลอาจจะปล่อย
ตวัเด็กหรือเยาวชนไปในระหว่างระยะเวลาขั้นต ่าและขั้นสูงนั้นก็ได ้โดยศาลจะก าหนดเง่ือนไขคุม
ความประพฤติตามมาตรา 138 ดว้ยหรือไม่ก็ได ้แต่ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีก  าหนด ศาลมีอ  านาจออกหมายเรียกเด็กหรือเยาวชนและบิดามารดาผูป้กครอง บุคคลซ่ึงเด็กหรือ
เยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย หรือองค์การท่ีรับเล้ียงเด็กหรือเยาวชนมาตกัเตือน แต่ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว เม่ือบิดามารดาผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การดงักล่าวยินยอม 
หรือศาลเห็นสมควรใหศ้าลมีอ  านาจส่งตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไปควบคุมเพ่ือฝึกอบรมในสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชนหรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะน าทางจิตแห่งหน่ึงแห่งใด
ภายในระยะเวลาฝึกอบรมแต่ตอ้งไม่เกินก าหนดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่510  

                                                
508 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 4 
509 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 142 
510 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

มาตรา 143 
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     9. ศาลมีอ  านาจพิพากษาว่ามีความผดิ แต่รอการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษไว้
แลว้แต่รอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ไดถึ้งแมว้่า  
     9.1  เคยรับโทษจ าคุกหรือโทษอยา่งอ่ืนตามค าพิพากษามาก่อนแลว้  
     9.2  โทษท่ีจะลงเป็นโทษอยา่งอ่ืนนอกจากโทษจ าคุก511 

 
 

     9.3  ศาลสามารถจะก าหนดโทษจ าคุกเกินกว่า 3 ปี512 
     10. ในกรณีท่ีตอ้งโทษปรับไม่ว่าจะมีโทษจ าคุกดว้ยหรือไม่ก็ตาม ถา้เด็กหรือ
เยาวชนไม่ช าระค่าปรับ หา้มมิใหศ้าลสัง่กกัขงัเด็กหรือเยาวชนแทนค่าปรับ แต่ให้ส่งตวัไปควบคุม
เพื่อฝึกอบรมตามเวลาท่ีศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไม่มีเงินช าระ
ค่าปรับอาจยืน่ค  าร้องขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ตามบทบญัญติั
มาตรา 30/1-30/3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ในกรณีมีการช าระค่าปรับใหคิ้ดหกัระยะเวลาท่ีถกู
ควบคุมตวัออกจากค่าปรับท่ีจะตอ้งช าระอตัรา 200 บาทต่อหน่ึงวนั513  
    11. ในคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวไดพิ้พากษาหรือมีค าสั่งแลว้ ให้อุทธรณ์        
ค  าพิพากษาภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยตอ้งท าเป็นค าฟ้องอุทธรณ์ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคนับแต่วนัท่ีศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา เวน้แต่กรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษา 
หรือมีค าสัง่ก  าหนดวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาใช ้เช่น ว่ากล่าวตกัเตือนและปล่อยตวัเด็กไป
หรือเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภยัหรือการคุมความ เวน้แต่กรณีท่ีการใชว้ิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นการพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพ่ือ
ฝึกอบรมมีก  าหนดระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่สามารถอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เท็จจริงได้ อย่างไรก็ดีแม้
ดุลพินิจในการใชว้ิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา แต่ในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ์หรือฎีกาใน “เน้ือหาของคดี” ก็สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาเก่ียวกบัดุลพินิจในการใชว้ิธีการ
ส าหรับเด็กหรือเยาวชนไปพร้อมกนักบัเน้ือหาของคดีได ้เช่น การอุทธรณ์หรือฎีกาว่าจ  าเลยไม่ได้
กระท าความผดิตามฟ้องหรือพยานหลกัฐานของโจทกไ์ม่น่าเช่ือถือ เป็นตน้514 ในคดีซ่ึงหา้มอุทธรณ์

                                                
511 เช่น โทษ “ปรับ” ซ่ึงสามารถเปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ โดยจะก าหนดเง่ือนไขตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 138 ดว้ย
หรือไม่กไ็ด.้   

512 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 144 

513 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 145 

514 ตามนยัค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2595/2546 ประกอบกบั ฎีกาที่ 2383/2542 
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หากอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวดั หรือผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวรับรองให้
อุทธรณ์โดยเห็นว่าข้อความท่ีตัดสินนั้นเป็นปัญหาส าคัญอันควรน ามาสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาค และอนุญาตใหอุ้ทธรณ์ก็ใหรั้บอุทธรณ์นั้นไวพิ้จารณา515  
  สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้บังคับกระทรวง
ยติุธรรมมีผูอ้  านวยการสถานพินิจเป็นผูบ้งัคบับญัชา516 โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 หน่วยงานใหญ่ๆ คือ 
    1. หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีสืบเสาะคดี 
    2. หน่วยงานท่ีเป็นสถานแรกรับและสถานฝึกอบรม 
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัจะมีหน่วยงาน
ทั้งสองหน่วยงานครบถว้น แต่ส าหรับศาลจงัหวดัแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจะมีเฉพาะสถาน
แรกรับเท่านั้น ปัจจุบนัมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถานพินิจข้ึนในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจงัหวดัทุกแห่ง โดย
ก าหนดเขตอ านาจของสถานพินิจเท่ากับเขตอ านาจของศาลนั้น  ๆโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชนกรุงเทพมหานครแบ่งกิจการภายในสถานพินิจออกเป็น 4 กอง ดงัน้ี517  
    1. กองอ านวยการแบ่งหน่วยงานเป็น ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี ฝ่าย
การคลงั ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ ฝ่ายแผนงาน และฝ่ายฝึกอบรม 
    2. กองคุมประพฤติแบ่งหน่วยงานเป็นฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายประมวลขอ้เท็จจริง
คดีอาญา ฝ่ายประมวลขอ้เท็จจริงคดีแพ่ง ฝ่ายควบคุมและสอดส่อง ฝ่ายก ากบัการปกครอง 
    3. กองแพทยแ์บ่งหน่วยงานเป็น งานทางดา้นธุรการ ฝ่ายพยาบาลรักษาโรค
ทัว่ไป ฝ่ายพยาบาลโรคเฉพาะ ฝ่ายวินิจฉัยและการบริการโรคทัว่ไป ฝ่ายวิจยัดา้นสุขภาพจิต ฝ่าย
จิตวิทยา ฝ่ายเภสชักรรม ฝ่ายทนัตกรรม สถานบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

                                                
515 หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ศาลยติุธรรม.  (2554).  ยอ่หลกั”วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553” มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกบั ”วิธีพิจารณาความอาญา” และ ”วิธีพิจารณาความแพ่ง” ตอนที่ 2” น. 15. สืบคน้
เม่ือ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554, จาก www.library.coj.go.th 

516 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 34 วรรคแรก 

517 ทนงศกัดิ์   ดุลยกาญจน์ และพรรณพิไล  พาหุสจัจะลกัษณ์.  (2547).  คดีเก่ียวกับเดก็และเยาวชน 
(แพ่ง-อาญา). น. 21. 
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    4. กองแรกรับมีการแบ่งหน่วยงานเป็น งานธุรการ งานอภิบาลและพินิจและ
ฝึกอบรมเบ้ืองตน้ในสถานพินิจ 
  สถานพินิจมีอ  านาจดงัน้ี518 
    1. สืบเสาะและพินิจเร่ืองอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา การ
อบรมสุขภาพภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด
และของบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศยัอยู่ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ปวงเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิดเพ่ือรายงานต่อศาลอ านาจ
หนา้ท่ีในขอ้น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศาลจะไดท้ราบภูมิหลงัของเด็กรวมถึงพ่อแม่และผูป้กครองของ
เด็กด้วย พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผูสื้บเสาะข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานแสดงข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัเด็กและเยาวชนเสนอต่อศาลและส่งพนกังานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ โดยรายงานน้ี
พนกังานคุมประพฤติจะสรุปสาเหตุแห่งการกระท าผิดและความเห็นว่าควรใชว้ิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชน  เพ่ือเป็นแนวทางให้ศาลสั่งการเมื่อมีการฟ้องคดียงัศาล ในทางปฏิบติัพนักงานคุม
ประพฤติผูสื้บเสาะขอ้เท็จจริงจะสอบปากค าผูเ้สียหายอนัจะไดท้ราบความจริงจากทั้งสองฝ่าย คดี
เลก็นอ้ยผูอ้  านวยการสถานพินิจสัง่งดการสืบเสาะขอ้เท็จจริงก็ได ้รายละเอียดของการจดัท ารายงาน
แสดงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนนอกจากจะรายงานถึงส่ิงแวดลอ้มอนัเก่ียวกบัเด็กหรือ
เยาวชนแลว้ ในส่วนความประพฤติ นิสัย และสติปัญญา สถานพินิจจะตอ้งจดัให้ผูอ้  านวยการกอง
แรกรับเป็นผูจ้ดัท ารายงาน เรียกว่า “รายงานการพินิจ” ส่วนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและภาวะ
แห่งจิตของเด็กหรือเยาวชน สถานพินิจใหแ้พทยข์องกองแพทยท์ าการตรวจและท ารายงานเรียกว่า 
“รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางกาย” และ “รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางจิต” ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของ “รายงานแสดงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็กและเยาวชน” 
    2. สอดส่องความประพฤติของเด็กและเยาวชนตามค าสั่งศาล ขอ้น้ีเป็นหน้าท่ี
ของพนกังานคุมประพฤติ อาจกระท าโดยออกไปสอดส่องยงัท่ีอยูข่องเด็กและเยาวชนหรือโดยการ
รับรายงานตวัจากเด็กหรือเยาวชนผูถ้กูคุมประพฤติตามระยะเวลาท่ีศาลก าหนด 
    3. ควบคุมเด็กและเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดไว้ในระหว่างการ
สอบสวนหรือพิจารณาคดีหรือตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล  
    4. การสงเคราะห์และบ าบดัแกไ้ขเด็กและเยาวชนในระหว่างท่ีถูกควบคุมหรือ
ภายหลงัจากปล่อย ปัจจุบันสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีแผนก
สงเคราะห์หลงัปล่อย มีพนกังานสังคมสงเคราะห์คอยช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บการปล่อย
                                                

518 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 36 
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ตวัไปแลว้ในเร่ืองการส่งตวักลบัภูมิล  าเนา การหางาน และการหาผูอุ้ปการะในรายท่ีขาดผูป้กครอง 
นอกจากน้ีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมีการประสานงานและร่วมมือกบักรมพฒันาสงัคม
และสวสัดิการและกระทรวงแรงงาน ใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีปล่อยตวัไปไดมี้วิชาชีพเล้ียงตนเองและ
ไม่หวนกลบัไปกระท าผดิอีก 
    5. จดัใหม้ีการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างท่ีสอบสวน
หรือพิจารณาคดีหรือในระหว่างการควบคุมตวัในสถานพินิจ โดยทัว่ไปแพทยแ์ละพยาบาลจะมี
ประจ าท่ีสถานพินิจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพราะตอ้งท าหน้าท่ีตรวจพิเคราะห์กายและจิตเด็ก
และเยาวชน เน่ืองจากบางกรณีสาเหตุการกระท าผดิอาจเกิดจากความบกพร่องทางกายหรือจิต 
    6. จดัการศึกษา ฝึกและอบรม ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ซ่ึงอยู่ใน
ความควบคุม ขอ้น้ีเป็นขั้นตอนของศาล เม่ือศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมีความผิดจริงและสมควร
ควบคุมเด็กหรือเยาวชน เพื่อบ าบดัเยยีวยาและแกไ้ขใหก้ลบัตวัเป็นคนดี ศาลจะสั่งเด็กหรือเยาวชน
ไปรับการฝึกและอบรมทั้งวิชาสามญัและวิชาชีพยงัโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมของสถานพินิจฯ
ตามระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกินเวลาท่ีผูน้ั้นอายคุรบยีสิ่บส่ีปีบริบูรณ์ 
    7. ศึกษา ค้นควา้ สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนซ่ึงต้องหาว่า
กระท าความผดิโดยทัว่ไป พร้อมทั้งจดัท าสถิติการกระท าความผดิดงักล่าวของเด็กและเยาวชนและ
เผยแพร่วิธีป้องกนัหรือท าใหล้ดนอ้ยลงซ่ึงการกระท าความผดินั้น 
    8. ด าเนินการอ่ืนตามค าสัง่ศาลหรือตามท่ีก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบนั
กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนน าระบบการจ าแนกประเภทเด็กมาใชใ้นการด าเนินการกบั
เด็กและเยาวชนและยงัน ามาใชใ้นศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนดว้ย การน าวิธีการจ าแนกเด็ก
มาใชห้าสาเหตุของการกระท าผดิและวางแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู อนัเป็นการใชม้าตรการท่ีก  าหนด
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือสนบัสนุนเด็กหรือเยาวชนใหส้ามารถอยูก่บัครอบครัวและชุมชนได้
โดยปกติสุข เช่น การรับค าปรึกษาแนะน า การเขา้ร่วมกิจกรรมบ าบดั การเขา้ร่วมกิจกรรมทางเลือก 
การศึกษา หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ และยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูท่ี้ไดรั้บการแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟกูลบัคืนสู่สงัคม ส าหรับการจ าแนกในขั้นตน้ไดน้ าเคร่ืองมือประเมินทางจิตวิทยามาใช้
เพื่อคัดกรองปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน คือ แบบประเมินพฤติกรรมของเด็กซ่ึงกรม
สุขภาพจิตปรับปรุงและพฒันามาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 1 ของ 
Robert Goodman ซ่ึงเป็นจิตแพทยเ์ด็กชาวองักฤษ แบบประเมินพฤติกรรมเด็กประกอบดว้ย 3 ชุด 
แบ่งตามลกัษณะผูต้อบ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมเด็กอายุ 4-16 ปีส าหรับครู แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กอาย ุ4-16 ปีส าหรับพ่อแม่ ผูป้กครอง และแบบประเมินพฤติกรรมดว้ยตนเองอายุ 11-
16 ปีส าหรับเด็กประเมินตนเอง การน าแบบประเมิน SQD มาใชเ้ป็นการลดขั้นตอนการจ าแนก
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ไดม้าก และท าให้เกิดการจ าแนกท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วประเทศ จากเดิมใช้เจา้หน้าท่ีไปนั่ง
สอบถามซ่ึงในบางคร้ังค าถามจะไม่ครอบคลุมและใชร้ะยะเวลามาก แต่แบบประเมินน้ีท าให้รู้ถึง
พฤติกรรมเด็กง่ายข้ึน ใชเ้วลาไม่นานและไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้กัจิตวิทยาแยกเด็กท่ีมีปัญหาจริงออกมา
ดูแล ประการส าคญัคือเจา้หนา้ท่ี พ่อแม่ ผูป้กครอง และเด็ก จะมีส่วนร่วมในการประเมินโดยจะน า
ผลการประเมินมาประกอบรายงานประมวลขอ้เท็จจริงทางอาญาเสนอต่อศาล และใชเ้ป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการคดักรองแลว้น าส่งตวัเด็กและเยาวชนไปรับการจ าแนกและประเมินโดยนกัวิชาชีพ
ในขั้นตอนต่อไป เพ่ือหาสาเหตุการกระท าผิดและวางแผนแก้ไขบุคคลดังกล่าวต่อไป โดย
ผูอ้  านวยการสถานพินิจและบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในสถานพินิจ คือ พนกังานคุมประพฤติ ผูช่้วยพนกังาน
คุมประพฤติ นกัสงัคมสงเคราะห์ แพทย ์จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา และครู 
  เมื่อผูอ้  านวยการสถานพินิจรับตัวเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าผิดจากศาล519 
ผูอ้  านวยการสถานพินิจตอ้งด าเนินการ520 ดงัน้ีสัง่ใหพ้นกังานคุมประพฤติสืบเสาะขอ้เท็จจริง เวน้แต่
ในคดีอาญาซ่ึงมีอตัราโทษอย่างสูงตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้จ  าคุกไม่เกินสามปี 521 หรือปรับไม่
เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ ถา้ผูอ้  านวยการสถานพินิจเห็นว่าการสืบเสาะข้อเท็จจริง
ดงักล่าวไม่จ  าเป็นแก่คดีจะสั่งงดการสืบเสาะข้อเท็จจริงนั้นเสียก็ได้ แลว้ให้แจ้งไปยงัพนักงาน
สอบสวนท่ีเก่ียวขอ้ง ท ารายงานในคดีท่ีมีการสืบเสาะโดยแสดงความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุแห่งการ
กระท าความผดิของเด็กหรือเยาวชน แลว้ส่งรายงานและความเห็นนั้นไปยงัพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการแลว้แต่กรณี ถา้มีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลใหเ้สนอรายงานและความเห็น
นั้นต่อศาลพร้อมทั้งความเห็นเก่ียวกบัการลงโทษหรือการใชว้ิธีการส าหรับเด็กเยาวชนดว้ย ในกรณี
ท่ีเด็กหรือเยาวชนอยูใ่นความควบคุมของสถานพินิจใหเ้ด็กหรือเยาวชนไดรั้บการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
ท าความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ให้แพทยต์รวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจใน
เบ้ืองตน้ ถา้เห็นสมควรจิตแพทยต์รวจสภาพจิตแลว้ถา้ปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่วยซ่ึงควรจะ
ไดรั้บการรักษาพยาบาลก่อนด าเนินคดี ให้มีอ  านาจสั่งไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพินิจหรือ
สถานพยาบาลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีเช่นว่าน้ีให้แจง้ไปยงัพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

                                                
519 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 73 วรรค 2 
520 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 82 
521 เช่น ฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 296, 300, 301, 334, 264 และ 326 เป็นตน้  
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อยัการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีผูอ้  านวยการสถานพินิจฯ ยงัตอ้ง522 จดัให้เด็กหรือเยาวชนไดรั้บศึกษา
วิชาสามญั ฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ รับบริการดา้นสวสัดิการสังคม รับการอบรม หรือปฏิบติัการงาน
อ่ืนใดใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกาย สภาพจิตและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ี
โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัการออกกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัระเบียบวินัยของเด็กและ
เยาวชนท่ีอยู่ในความควบคุมหรือลงทณัฑ์523 เด็กและเยาวชนท่ีละเมิดกฎหมายประพฤติชั่วหรือ
กระท าผิดวินัยตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง จนท าให้บุคคลท่ีอยู่ในความ
ควบคุมซ่ึงมิใช่เด็กท่ีมีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงอนัจะเป็นภยัต่อเด็กหรือเยาวชนอ่ืนให้
ส่งไปควบคุมไวใ้นสถานท่ีท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะหรือเรือนจ าแต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อน เวน้แต่
ในกรณีฉุกเฉินอยา่งยิง่อนัจะเป็นภยัต่อบุคคลอ่ืนสามารถส่งบุคคลดงักล่าวไปยงัเรือนจ าก่อนแลว้จึง
รายงานใหศ้าลทราบโดยเร็ว ส่วนการอนุญาตใหเ้ด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นคร้ังคราว
ตามระเบียบท่ีอธิบดีก  าหนด หรืออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนในคดีท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เด็ดขาดแล้วออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ ตามระเบียบท่ีอธิบดี
ก  าหนดใหร้ายงานไปยงัศาลโดยเร็ว ถา้ศาลเห็นว่าการอนุญาตเช่นนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์
สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจพิจารณามีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควรให้ยา้ยเด็กหรือเยาวชนไป
ควบคุมในสถานพินิจอ่ืนหรือสถานท่ีท่ีก  าหนดไว ้เวน้แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะยา้ยเด็กหรือ
เยาวชนดงักล่าวไปก่อนก็ได้แลว้รายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว ถา้ศาลเห็นว่าการยา้ยเช่นนั้นไม่
สอดคลอ้งกบัประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนศาลอาจพิจารณามีค าสัง่ตามท่ีเห็นสมควร 
  นอกจากน้ีสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนยงัมีศูนยฝึ์กและอบรมอนัเป็นส่วน
ราชการในกรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรมมีผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ังคับบัญชา โดยมีอ  านาจหน้าท่ี
ปกครองดูแลและฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนท่ีผูอ้  านวยการสถานพินิจส่งตวัมา524 นอกจากนั้นยงัมี
สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะน าทางจิตเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชน โดยอธิบดีเป็นผู ้
มีอ  านาจออกใบอนุญาตและควบคุมดูแลสถานท่ีดังกล่าว  และสามารถถอนใบอนุญาตสถานท่ี
ดงักล่าวในขา้งตน้ท่ีจดัตั้งเพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับผูต้อ้งหาท่ีกระท าความผดิหรือเป็นจ าเลยหรือเป็น

                                                
522 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 41  
523 ทณัฑท่ี์จะลงแก่เดก็หรือเยาวชนซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของสถานพินิจ ใหมี้ดงัต่อไปน้ี  
 1. เขา้แผนฟ้ืนฟูพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรม 
 2. ตดัสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอ  านวยใหบ้างประการ 
524 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ผูต้อ้งค  าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ลงโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้525โดยการ
ฝึกอบรมใหก้ระท าในศนูยฝึ์กและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม สถานแนะน าทางจิต หรือ
สถานท่ีอ่ืนตามท่ีศาลเห็นสมควร ใหอ้ธิบดีมีอ  านาจออกใบอนุญาตใหส่้วนราชการหรือเอกชนจดัตั้ง
สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะน าทางจิตเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชน และมีอ  านาจ
ควบคุมดูแลรวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น โดยให้ผูรั้บใบอนุญาตไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐ ส่วน
คณะกรรมการสหวิชาชีพเสนอแนะในการพิจารณาแก่เด็กหรือเยาวชนใหรู้้ถึงประโยชน์หรือโทษท่ี
เด็กหรือเยาวชนจะไดรั้บ เช่น เล่ือนลดชั้น ลาเยีย่มบา้น ลดวนัฝึกอบรมเป็นตน้526  
   เมื่อผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรมเสนอรายงานว่าเด็กหรือเยาวชนผ่านหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมตามระเบียบท่ีอธิบดีก  าหนดโดยความเห็นชอบของอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนฯ หรือ
ผูอ้  านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหวิชาชีพเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนประพฤติตน
เป็นคนดีและไม่มีความจ าเป็นตอ้งควบคุมตวัอีกต่อไป ศาลจะนดัพิจารณาปล่อยตวัเด็กหรือเยาวชน
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมขั้นต ่าตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือเปล่ียนแปลงค า
พิพากษาหรือค าสัง่เก่ียวกบัการลงโทษหรือวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนก็ได้ ทั้งน้ีผูอ้  านวยการมี
อ  านาจใหก้ารสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนท่ีพน้การฝึกอบรมแลว้ประสงค์เขา้รับการศึกษาฝึกอาชีพ
หรือวิชาชีพต่อจนจบหลกัสูตรก็ได้527  
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะพบว่าศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจในการพิจารณา
และพิพากษาความผิดซ่ึงผู ้กระท าความผิดมีอายุไม่ ถึง 18 ปีบริบูรณ์ได้ทุกคดี ไม่ว่าในคดีนั้ น 
จะมีอตัราโทษเท่าใดก็ตาม ผูพ้ิพากษามีอ  านาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการกบัผูก้ระท าความผิดได้
หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนโทษ หรือใชม้าตรการอ่ืนแทนการลงโทษ หรือส่งไปฝึกอบรมซ่ึงจะ
ใช้เป็นทางเลือกสุดทา้ยโดยการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษาจะพิจารณาจากส านวนการสอบสวน 
ของพนกังานสอบสวน พนักงานอยัการ และส านวนการสืบเสาะของสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก
ประกอบการพิจารณา แต่ก็ยงัเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า528คดีอาญาท่ีอยูใ่นอ  านาจศาลเยาวชนและครอบครัว 

                                                
525 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 55 
526 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 59-61 
527 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 62 
528 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ถา้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแลว้ 
เห็นว่าในขณะท าความผดิ หรือในระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิด
มีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป ให้มีอ  านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณา
ในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาได ้ 
  ในอดีตการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาซ่ึงหมายถึงศาลผูใ้หญ่และจะตอ้งด าเนินการ
และใชว้ิธีการเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่กระท าความผิด529ตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 163 พ.ศ. 
2506 ไดว้างหลกัในเร่ืองดงักล่าวว่าจะตอ้งเป็นผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายุเกินกว่า 16 ปีข้ึนไปและท า
ความผดิร้ายแรง530 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าถึงแมศ้าลคดีเด็กและเยาวชนในยคุนั้นจะพิจารณาพิพากษาคดี
ท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนไดทุ้กคดีแต่ก็ยงัมีคดีท่ีไม่สามารถน ามาพิจารณายงัศาล
ดงักล่าวได้ถึงแมว้่าผูก้ระท าความผิดจะมีอายุไม่ ถึง 18 ปีก็ตาม อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าจะมีคดีบาง
ประเภทท่ีไม่สามารถพิจารณายงัศาลเด็กและเยาวชนไดก้็ตาม แต่ก็ยงัมีการวางหลกัเกณฑ์ไวอ้ย่าง
ชดัเจนในเร่ืองของอายแุละฐานความผดิ531 แต่ปัจจุบนัการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาจะใชไ้ด้
กบัคดีท่ีเมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสยัแลว้เห็นว่าในขณะท าความผิด 
หรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผดิมีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลท่ี
มีอายุตั้ งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป หลกัการดังกล่าวยงัขาดความชัดเจนและมิได้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กเป็นส าคญั นอกจากนั้นตามมาตราดงักล่าวก็มิไดม้ีการก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่าผูพ้ิพากษาจะใชห้ลกัการเช่นใดในการพิจารณากรณีอยู่ในระหว่างพิจารณา เพราะโดย
หลกัการการพิจารณาถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสยัว่ามีสภาพเช่นเดียวกบับุคคลท่ี
มีอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไปควรท่ีจะไดห้ลกัฐานมาจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมิใชใ้หศ้าลใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาแต่เพียงอยา่งเดียว  

 
 
 

                                                
529  อธัยา ดิษยบุตร และคณะ.  (2531).  ค าอธิบายพระราชบญัญัติจัดตัง้ศาลคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ. 

2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเดก็และเยาวชน พ.ศ.2494.  น. 1-2 
530 ฐานความผิดที่ตอ้งด าเนินคดียงัศาลอาญาตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 163 พ.ศ. 2506 คือ 

ความผิดฐานข่มขืนหรืออนาจารจนเป็นเหตุใหผู้เ้สียหายเป็นอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตาย ฆ่าผูอ้ื่นโดยเจตนา 
ฆ่าผูอ้ื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ กระท าการเรียกค่าไถ่ เป็นผูส้นบัสนุนหรือเป็นคนกลางในการเรียกค่าไถ่ ชิงทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์

531 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3666/2531 
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4.2  วเิคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผดิกบัต่างประเทศ 
 4.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผดิในชั้นก่อนฟ้องคดี 
  4.2.1.1 ขอบเขตในการคุม้ครองสิทธิผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน 
   ผูก้ระท าความผดิหรือตอ้งหาว่ากระท าความผดิท่ีไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งรับโทษในทาง
อาญา ให้ถือว่าไม่มีความสามารถท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้532 ตามหลกัความรับผิดในทาง
กฎหมายอาญา ซ่ึงการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบไปดว้ย “Mens rea” (Guilty mind) คือ
เจตนาท่ีจะกระท าความผิด และ “Actus reus” (Wrongful act) คือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ดงันั้น 
หากผูก้ระท าความผดิพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าเขาไม่มีเจตนาท่ีจะกระท าความผิดก็ไม่ตอ้งรับผิดในผลของ
การกระท านั้น แต่ในกรณีของเด็กอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับผิดให้ถือว่ายงัไม่มี “Guilty Mind” หรือ
เจตนาในการกระท าผดิ เพราะยงัมีความอ่อนวยัและยงัไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะเขา้ใจผลจากการ
กระท าของตนจึงไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อผลจากการกระท านั้น533 ดว้ยเหตุน้ีตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก จึงไดใ้หรั้ฐท่ีเป็นภาคีในอนุสญัญาก าหนดวิธีพิจารณาจดัตั้งหน่วยงานและสถาบนัท่ีจะใชเ้ฉพาะ 
ส าหรับเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้องรับผิด โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ อนัเป็น
มาตรการขั้นต ่าท่ีตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญา  
   ในประเทศไทยไดม้ีการก าหนดอายุขั้นต ่าของเด็กไวว้่า เด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 10 ปี เมื่อ
กระท าความผดิทางอาญาไม่ตอ้งรับโทษ534 แสดงว่ากฎหมายใหส้นันิฐานไวก่้อนว่ายงัไม่สามารถรู้
ผดิชอบได ้จึงไม่ก  าหนดใหใ้ชว้ิธีการส าหรับเด็ก นอกจากนั้นยงัห้ามเด็ดขาดมิให้ลงโทษทางอาญา
แก่เด็กนั้ นด้วย ทั้ ง น้ีแม้ตามข้อเท็จจริงเด็กจะมีความรู้สึกผิดชอบมากมายเพียงใดก็ตาม  
อนัเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย 535 ฉะนั้นจึงไม่มีการจับกุมสืบสวนสอบสวนหรือ
ฟ้องร้องเด็กดงักล่าวในคดีอาญาได้536 เห็นไดว้่า กฎหมายไดรั้บรองและคุม้ครองเด็กท่ีอายุไม่ถึง

                                                
532  Convention on the Rights of the child (CRC) Article40.3(a) 
533 ขตัติยา  รัตนดิลก  และคณะ.  (2550).  การศึกษาลกัษณะการกระท าผิดและสภาพทางจิต-สังคมของ

เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี ท่ีเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม.  น. 20.  
534 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 
535 เทียบเคียงกฎหมายเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ซ่ึงบญัญติัว่า เดก็อายไุม่เกินเจ็ดปี 

กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เดก็นั้นไม่ตอ้งรับโทษ ศึกษาเพิ่มเติม หยดุ  แสงอุทยั.  (2516). 
กฎหมายอาญาทั่วไป.  น.  253. 

536 หยดุ  แสงอุทยั.  (2515).  ประมวลกฎหมายอาญา เรียงโดยตนเอง.  น. 149. 
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เกณฑไ์วโ้ดยเฉพาะ และจะไม่สนบัสนุนใหเ้ด็กตอ้งถกูด าเนินคดีโดยบุคคลในกระบวนการยติุธรรม 
แต่ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 กลบัใหด้  าเนินการโดยใหพ้นกังานสอบสวนท าการสอบสวน537 รวบรวมพยานหลกัฐานและ
การด าเนินการทั้งหลายซ่ึงพนักงานสอบสวนไดท้ าไปเก่ียวกบัความผิดท่ีกล่าวหา เพื่อท่ีจะทราบ
ขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูก้ระท าผิดมาฟ้องลงโทษ เมื่อท าการสอบสวน
เสร็จแลว้ใหส่้งส านวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการ ถา้พนกังานอยัการเห็นว่าเด็กนั้นกระท า
ความผดิ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งตวัเด็กไปยงัพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
เด็กเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย538 โดยอาศยัหลกัการเดียวกันกับการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงมีแนวปฏิบติั กล่าวคือ 
     1. การสอบสวนคดีท่ีผูต้ ้องหาเป็นเด็กอายุยงัไม่เกิน 10 ปี หากการสอบสวน
พยานหลกัฐานรับฟังไดว้่าเด็กนั้นกระท าความผดิ พนกังานสอบสวนจะท าความเห็นทางคดีว่าควร
สัง่ไม่ฟ้องผูต้อ้งหา โดยจะตอ้งปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 วรรคแรก ถึงแมว้่า
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 วรรคแรกจะเป็นบทบญัญติัท่ีไม่เอาโทษเด็กผูก้ระท าผิดมา
ตั้งแต่ตน้ก็ตาม แต่มิใช่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัยกเวน้โทษ การปรับบทกฎหมายท่ีถูกตอ้งตรง
ตามหลกัวิชาการ ตอ้งปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 วรรคแรก 
     2. กรณีตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ ว่าดว้ยวิธีการคุม้ครอง
สวสัดิภาพเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผดิและอายยุงัไม่ถึงเกณฑต์อ้งรับ
โทษทางอาญา พ.ศ. 2551 ขอ้ 3(1) ก  าหนดให้พนักงานสอบสวนท าความเห็นว่า เด็กได้กระท า
ความผดิตามท่ีกล่าวหาหรือไม่ไดก้ระท าความผดิตามท่ีกล่าวหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่นั้น เห็นวา่
ระเบียบดงักล่าวออกตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีให้พนักงาน
สอบสวนท่ีรับตวัเด็กท่ีอายุยงัไม่เกิน 10 ปี ไวท้  าการสอบสวน เมื่อท าการสอบสวนเสร็จก็ท าความเห็น 
ใหป้รากฏว่าเด็กไดก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา หรือไม่ไดก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา
เท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึงคือใหพิ้จารณาจากพยานหลกัฐานไปตามหลกัวิชาว่าดว้ยพยานหลกัฐานว่า
เด็กไดก้ระท าความผดิหรือไม่ มาตราใด ดว้ยพยานหลกัฐานใด ทั้งน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในอนัท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้เท็จจริงหรือสาเหตุของการกระท า และจะไดก้  าหนดวิธี
ปฏิบติัในการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กนั้นไดถ้กูตอ้ง หาไดเ้ป็นระเบียบท่ีบงัคบัหรือผกูพนัใหต้อ้ง

                                                
537 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 “การสอบสวน” 
538 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 77 วรรค 2 
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มีความเห็นทางคดีเป็นอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้ 1ไม่ พนักงานสอบสวนจึงชอบท่ีจะท า
ความเห็นทางคดี539 
   โดยสรุปจากแนวปฏิบติัในขา้งตน้เด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 10 ปี เมื่อกระท าความผิดทางอาญา
ไม่ตอ้งรับโทษมิไดห้มายความว่า เมื่อกระท าความผดิแลว้บุคคลดงักล่าวไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวน การ
ยติุธรรมทางอาญา ตามหลกัการท่ีกฎหมายไดก้  าหนดขั้นตอนไวใ้นการด าเนินการกบับุคคลดงักล่าว 
ซ่ึงยงัคงตอ้งท าการสอบสวนเพ่ือคน้หาความจริงแห่งการกระท าความผิดนั้น เช่นเดียวกนักบัการ
สอบสวนเด็กท่ีอายกุว่า 10 แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ท่ีกระท าความผิดนั้นเอง โดยกฎหมายให้อ  านาจ
ไวว้่าถึงแมว้่าเด็กนั้นจะเป็นผูก้ระท าความผิดแต่เจ้าหน้าท่ีต  ารวจก็ตอ้งมีความเห็น “ไม่สั่งฟ้อง” 
เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อไม่ตอ้งการจะเอาผดิกบัเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับโทษในทางอาญา
มาตั้งแต่เร่ิมตน้ หรือจะมีไดแ้ค่เพียงความเห็นว่าเด็กไดก้ระท าความผดิหรือไม่ หรือพยานหลกัฐาน
รับฟังไม่ไดว้่าเด็กกระท าผดิตามท่ีถกูกล่าวหาเท่านั้น แลว้รีบน าความเห็นดงักล่าวส่งไปยงัพนกังาน
อยัการ และเมื่อพนักงานอยัการเห็นว่าเด็กเป็นผูก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ให้พนักงาน
สอบสวนส่งมอบตัว เด็ กให้อยู่ ในความดู แลของ เจ้าหน้ า ท่ี ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  เพื่ อ คุ ้มครอง 
สวสัดิภาพของเด็กต่อไปภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีทราบความเห็นของพนักงานอยัการ540 แต่ถา้เด็ก
นั้นอยู่ในความดูแลของสถานพินิจหรือองค์การคุ้มครองเด็กแลว้ และเป็นท่ีแน่ชัดว่าผูก้ระท า
ความผดิมีอายุต  ่ากว่า 10 ปี สถานพินิจหรือองค์การจะท ารายงานขอให้ศาลสั่งปล่อยตวัเด็กต่อไป
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจท าการสอบสวน541 การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดดงักล่าวสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ 
ในการร่างกฎหมายโดยนางอภิรดี โพธ์ิพร้อม (กรรมาธิการ) ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานการประชุม542 ว่า 
“กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี กฎหมายบญัญติัว่าเด็กกลุ่มน้ีเม่ือท าส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดว่าผิดแต่ไม่
ตอ้งรับโทษ มิใช่เมื่อต ารวจจบัมาแล้วจะส่งไปคุ้มครองสวสัดิภาพทนัที จะตอ้งมีกระบวนการ
สอบสวนให้ไดค้วามชดัเจนว่า เด็กคนน้ีกระท าความผิดหรือไดก้ระท าการตามท่ีถูกกล่าวหาจริง
หรือไม่ ถา้ไม่ไดก้ระท าการตามท่ีถกูกล่าวหา เด็กกลุ่มน้ีตอ้งถกูปล่อยตวัไป จะเอาตวัเขาไปคุม้ครอง
สวสัดิภาพไม่ได”้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าวผูเ้ขียนเห็นว่าการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เป็นการให้ความ

                                                
539 บนัทึกขอ้ความส่วนราชการที่ 0011.25/3394 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2553 เร่ือง ก  าชบัการปฏิบติัหนา้ที่

กรณีการสอบสวนคดีที่ผูต้อ้งหาเป็นเดก็อายยุงัไม่เกินสิบปี (เพิ่มเติม)  
540 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 77 วรรค 2 อนุ 2  
541 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 77 วรรคแรก 
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คุม้ครองสิทธิแก่เด็กท่ีมีความประพฤติไม่สมควรหรือมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิด ให้มี
สวสัดิภาพ ไดรั้บความปลอดภยั โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ไปช่วยเหลือ แยกเด็กให้พน้จาก
ภยัอนัตราย และน าเด็กไปคุม้ครองสวสัดิภาพตามวิธีการท่ีกฎหมายไดก้  าหนด เช่น  บ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ อบรมเล้ียงดูใหก้ารศึกษา ฝึกหดัอาชีพ อบรมจริยธรรม เป็นตน้543 
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด แต่อายุยงัไม่ถึงเกณฑ์
ตอ้งรับโทษทางอาญาจ าตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ โดยมิไดก้  าหนดว่าตอ้งท า
การสอบสวนก่อนจึงจะเขา้คุม้ครองสวสัดิภาพได้544 การสอบสวนเด็กท่ีอายไุม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งรับ
โทษ เพื่อเป็นตน้ทางก่อนการน าตวัเด็กส่งไปคุม้ครองสวสัดิภาพ จึงหาเป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่
เด็กนั้นไม่ กลบัจะเป็นการผลกัดนัเด็กให้เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่จ  าเป็นและยงัเป็นการ
ล่าชา้ต่อการด าเนินคดีนั้นดว้ย 
   ในต่างประเทศ อาทิ มลรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิ คือ บุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจนถึงอาย ุ18 ปี ส่วนบุคคลท่ีอายุไม่ถึง 10 ปี เมื่อกระท า
ความผดิกฎหมายก าหนดว่าไม่ตอ้งรับผดิ และไดม้ีการก าหนดวิธีการส าหรับเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์
ตอ้งรับผดิ เมื่อกระท าการอนักฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิด รัฐจะให้ความคุม้ครองโดยไม่ตอ้ง
ด าเนินการจบักุมและไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินกระบวนพิจารณา แต่จะมีหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีซ่ึง
รัฐจัดหาให้เป็นผูดู้แล545 เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้รับค าร้องจากผูดู้แลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา 
ผูป้กครอง หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเด็กอยูใ่นความควบคุม หน่วยงานท่ีรับหน้าท่ีดูแลเด็กดงักล่าวจะเร่ิมให้
ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบัเด็กทนัที546 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการก าหนดเกณฑ์อายุของผูก้ระท าความผิด
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเขตการปกครอง เช่น มลรัฐโคโลราโดไม่มี
การก าหนดเกณฑอ์ายขุองเด็กท่ีไม่ตอ้งรับผดิไดเ้ป็นตน้ นอกจากนั้นในเร่ืองของการส่งตวัเด็กหรือ
เยาวชนกลบัไปอยูก่บัผูดู้แล ถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งส่งตวัผูก้ระท าความผิดกลบัไปยงัผูดู้แลเด็กให้
เร็วท่ีสุด โดยการก าหนดใหต้อ้งมอบตวัผูก้ระท าความผิดให้แก่ผูดู้แลโดยไม่จ  าต้องมีหลกัประกนั
อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กได ้ส่งผลใหก้ารด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีต่อผูถู้กกล่าวหาซ่ึงเป็น

                                                
543 บทความน่ารู้.  (2011).  บทความกฎหมายคุม้ครองเดก็.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2556  น.1,  จาก 

http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4709 
544 พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 ประกอบกบั กฎกระทรวงก าหนดเดก็ที่อยูใ่นสภาพที่จ  าตอ้ง

ไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ พ.ศ. 2549 
545  Carmichael,C.  (2006).  Juvenile Justice in Wisconsin.  Fiscal Analyst.  35-45. 
546  STATE BAR of WISCONSIN.  (2005).  Racine County Circuit Court Rules (Second Judicial 

District).   p.1. 
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เด็กหรือเยาวชนใหใ้ชเ้วลาอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมนอ้ยท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กท่ีไม่ตอ้งการใหผู้ดู้แลกบัเด็กแยกออกจากกนั และยงัเป็นการตดัปัญหาในส่วนของการไม่มี
หลกัทรัพยม์าใชใ้นการประกนัตวัผูก้ระท าความผดิ ส่วนในประเทศแคนาดา“เด็ก” หมายถึงบุคคลท่ี
มีอายนุอ้ยกว่า 12 ปี547 และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลท่ีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี548 แต่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 13 ของประเทศแคนาดา เด็กท่ีอายุต  ่ากว่า 12 ปีกระท าความผิดทาง
อาญาไม่ตอ้งรับผดิ549 และไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายไม่ตอ้งถกูด าเนินคดีในศาลเยาวชน ส่วน
ในประเทศญ่ีปุ่น “เด็กและเยาวชน” คือ บุคคลท่ีอายุต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์550 ซ่ึงเมื่อกระท าความผิด
อาญาหรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตอ้งฟ้องคดีต่อศาลครอบครัว551 แต่ตาม The Penal Code ของ
ญ่ีปุ่น เด็กซ่ึงอายตุ  ่ากว่า 14 ปีจะไม่อยูภ่ายใตก้ารลงโทษทางอาญา อนัเน่ืองมาจากในประเทศญ่ีปุ่น
เด็กซ่ึงอายุต  ่ากว่า 14 ปีกระท าความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษหรือรับผิดทางอาญาแต่อย่างใด552 
นอกจากเด็กท่ีตกเป็นผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผดิในคดีอาญาแลว้ ศาลครอบครัวของญ่ีปุ่นยงัมี
เขตอ านาจเหนือเด็กท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและเส่ียงท่ีจะกระท าผิดดว้ย ถึงแมว้่าเด็กท่ีอายุ
ต  ่ากว่า 14 ปีจะไม่มีความผดิอาญาแต่การกระท าของเด็กอาจจะเขา้ข่ายลกัษณะเด็กท่ีมีความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ก็ยงัอยูภ่ายใต ้The Juvenile Law หรือ Shonenho ซ่ึงยงัคงตอ้งด าเนินคดียงัศาลครอบครัว
อยูน่ั้นเอง จะเห็นไดว้่าในประเทศดงักล่าวเม่ือเด็กไม่ตอ้งรับผิดก็จะไม่ถูกด าเนินคดี หรือน าตวัเขา้
                                                

547 Youth Criminal Justice  Act section 2 “child” means a person who is or, in the absence of evidence 
to the contrary, appears to be less than twelve years old. 

548 Youth Criminal Justice  Act section 2 “young person” means a person who is or, in the absence of 
evidence to the contrary, appears to be twelve years old or older, but less than eighteen years old and, if the 
context requires, includes any person who is charged under this Act with having committed an offence while he 
or she was a young person or who is found guilty of an offence under this Act. 

549 The Criminal Code of Canada section 13 states "No person shall be convicted of an offence in 
respect of an act or omission on his or her part while that person was under the age of twelve years."  

550 Article 2, Juvenile Law 2003, Japan. The term “juvenile” as used in this Law shall mean any 
person under 20 years  of  age ….. 

551 Article 3, Juvenile Law 2003, Japan. of the Juvenile Law prescribes that the Family Court shall 
have jurisdiction over the following juveniles: (1) juvenile offender; a juvenile from 14 to 19 years of age who 
has committed a criminal offense, (2) law-breaking juvenile; a juvenile under 14 who has in violation of penal 
provisions, (3) pre-offender; a juvenile under 20 who is likely to commit an offense or act in violation of penal 
provisions, in view of his or her character or circumstances, because of specific factors.   

552 เทพ  สามงามยา.  (2550).  หลกัการพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนในช้ัน
ศาล.  น. 34. 
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มาสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนเลย เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม ท าให้เด็ก
จ  าตอ้งกลบัเขา้สู่การด าเนินคดีของศาลเยาวชนเช่นเดิม 
   ส่วนในประเทศเวียดนามไม่มีศาลเยาวชน การพิจารณาคดีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นเด็ก
หรือเยาวชนจะพิจารณาตามกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญาจะใชบ้งัคบั
กบัผูก้ระท าผดิท่ีมีอายตุั้งแต่ 14 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์553 บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีจะตอ้งรับผิด
ทางอาญา ส าหรับความผดิอาญาทุกฐานความผดิ ส่วนบุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 16 
ปีบริบูรณ์ จะตอ้งรับผิดเมื่อกระท าความผิดอนัถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมากหรืออาชญากรรม
ร้ายแรงบางอยา่ง ซ่ึงอาชญากรรมร้ายแรงมากไดแ้ก่อาชญากรรมท่ีก่อให้เกิดอนัตรายอย่างมากต่อ
สงัคม และอตัราโทษสูงสุดส าหรับอาชญากรรมดงักล่าวคือจ าคุก 15 ปี และอาชญากรรมร้ายแรง
บางอยา่งไดแ้ก่อาชญากรรมท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมและอตัราโทษสูงสุดส าหรับ
อาชญากรรมดังกล่าวคือจ าคุกเกินกว่า 15 ปี จ  าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แมก้ฎหมายจะ
ก าหนดอตัราโทษไวสู้งเพียงใดก็ตาม แต่การลงโทษเยาวชนตอ้งไม่เกินไปกว่าความรู้สึกผิดชอบ
ของเยาวชนในช่วงอายนุั้น อยา่งไรก็ดี หา้มลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกบัเยาวชน ให้
ศาลก าหนดอตัราโทษท่ีแน่นอน แต่ใหล้งโทษนอ้ยกว่าผูใ้หญ่ท่ีมีความผดิในฐานความผดิเดียวกนั554  

   ในประเทศฟิลิปปินส์ตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยกระบวนการยุ ติธรรมและ  
สวสัดิภาพส าหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 2006 (Juvenile Justice and Welfare Act 2006) ไดม้ีการ
บญัญติัถึงสิทธิของผูก้ระท าความผดิหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิด หากพิจารณาเห็นว่าเด็กท่ีอยู่ใน
ความควบคุมมีอายุไม่เกิน15 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องรับผิดทางอาญา 
หน่วยงานท่ีจะติดต่อกบัเด็กในเบ้ืองตน้จะมีหนา้ท่ีในการปล่อยใหเ้ด็กกลบัไปอยูใ่นการควบคุมของ
บิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กนั้นโดยทนัที หรือกรณีไม่มีบุคคลดงักล่าวก็ให้พิจารณาถึงญาติท่ี
ใกลชิ้ดกบัเด็กนั้นมากท่ีสุดเป็นล าดบัต่อมา และให้หน่วยงานดังกล่าวมีหนังสือบอกกล่าวไปยงั
เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์และพฒันาในทอ้งท่ี ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาและเลือกโครงการท่ีเหมาะสม

                                                
553 PENAL CODE Article 68 Application of the Penal Code to juvenile offenders.  
  Juvenile offenders are offenders who are aged between full 14 years and under 18 years. They 

shall bear penal liability under the provisions of this Chapter as well as the provisions of the General Part of  
this Code which are not contrary to the provisions of this Chapter. 

554  PENAL CODE Article 69 Principles for handling juvenile offenders. 
 5. Life imprisonment or the death sentence shall not be imposed on juvenile offenders. When 

handing down sentences of termed imprisonment, the courts shall impose on them lighter sentences than those 
imposed on adult offenders of the corresponding crimes. 
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โดยปรึกษาหารือกบัเด็กและบุคคลท่ีควบคุมเด็กอยู ่หากไม่ทราบว่าบิดามารดา ผูป้กครอง หรือญาติ
สนิทท่ีสุดอยู่ท่ีใด หรือหากบุคคลดงักล่าวปฏิเสธท่ีจะควบคุมเด็กไว ้อาจจะมีการส่งต่อเด็กไปยงั
หน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์รพฒันาเอกชนหรือศาสนาท่ีจดทะเบียนถกูตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ี Barangay ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีคลา้ยพนกังานอยัการ หรือสมาชิกของ Barangay Council อนัเป็นการปกป้องและคุม้ครอง
เด็ก ซ่ึงเจา้หน้าท่ีสังคมสงเคราะห์และพฒันาประจ าท้องถ่ิน(BCPC) หรือ หากส านักงานสังคม
สงเคราะห์และพฒันาในทอ้งท่ี (DSWD)พบว่าเด็กนั้นถกูทอดท้ิง เพิกเฉย หรือใชค้วามรุนแรงโดย
บิดามารดาของตน หรือในกรณีท่ีบิดามารดาไม่เข้าร่วมในโครงการป้องกันและคุม้ครองตามท่ี
ก  าหนด ก็จะมีการยืน่ค  าร้องขอเพื่อก  าหนดขอ้ผกูมดัในเชิงบงัคบัโดยส านกังานสงัคมสงเคราะห์และ
พฒันาประจ าทอ้งถ่ิน ส่งผลใหเ้ด็กท่ีกระท าความผดิในเวลาท่ีเด็กกระท าความผิดมีอายุสิบห้า 15 ปี
หรือต ่ากว่า ถา้เด็กนั้นถกูด าเนินคดีอยูใ่นชั้นศาลใหศ้าลมีค าสัง่ยกฟ้องในทนัที และให้ส่งตวัเด็กนั้น
ไปยงัเจ้าหน้าท่ีสวสัดิการสังคมและพฒันาในทอ้งถ่ิน โดยเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะท าการประเมิน
รายละเอียดของเด็กนั้นแลว้จะท าการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปล่อยตวัเด็กใหก้ลบัไปอยู่ใน
ความดูแลของบิดามารดาของเด็กหรือไม่ หรือควรส่งตวัเด็กเขา้โครงการป้องกนัและคุม้ครองตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ส่วนเด็กท่ีไดรั้บค าพิพากษาลงโทษใหร้ะงบัการลงโทษไวก่้อน หรือ
เด็กท่ีอยูใ่นขั้นตอนของการแกไ้ขฟ้ืนฟโูดยใชว้ิธีคุมประพฤติจะไดรั้บการปล่อยตวัทนัที เวน้แต่เป็น
การขดัต่อประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้น555 การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีสวสัดิการสงัคมและพฒันา
ในทอ้งถ่ินวตัถุประสงคคื์อ 
     (ก) ช่วยไม่ให้การศึกษาเล่าเรียนหรือช่องทางในการด าเนินชีวิตของเด็กท่ี
กระท าผดิตอ้งหยดุลงในกรณีท่ีเด็กนั้นก  าลงัศึกษา ท างาน หรือฝึกอาชีพในสถาบนัการศึกษา 
     (ข) ช่วยไม่ให้ตอ้งแยกเด็กท่ีกระท าผิดออกจากบิดามารดาหรือผูป้กครองของ
เด็กนั้น ในการดูแลช่วยเหลือเด็กอนัเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างกนั และยงัสร้างความตระหนกัให้
มากข้ึนในการมีความรับผดิชอบร่วมกนัและมีต่อกนั 

                                                
555 Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. SEC. 64 Children in Conflict with the Law Fifteen (15) 

Years Old and Below. - Upon effectivity of this Act, cases of children fifteen (15) years old and below at the 
time of the commission of the crime shall immediately be dismissed and the child shall be referred to the 
appropriate local social welfare and development officer. Such officer, upon thorough assessment of the child, 
shall determine whether to release the child to the custody of his/her parents, or refer the child to prevention 
programs as provided under this Act. Those with suspended sentences and undergoing rehabilitation at the 
youth rehabilitation center shall likewise be released, unless it is contrary to the best interest of the child.  
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     (ค) สนบัสนุนการฟ้ืนฟแูละปรับพฤติกรรมเด็กท่ีกระท าผดิและส่งเสริมใหม้กีาร
สนบัสนุนและเขา้มาช่วยเหลือชุมชน และ 
     (ง) ลดบาดแผลในใจท่ีจะเกิดกบัเด็กท่ีกระท าความผิดโดยหลีกเล่ียงไม่ตอ้งให้
ถกูคุมขงัในเรือนจ า 
   ผูเ้ขียนเห็นว่าความรับผดิทางอาญาของแต่ละประเทศไดม้ีการก าหนดเกณฑอ์ายุของผูท่ี้
ไม่ตอ้งรับผิดในทางอาญาไว้556 โดยพิจารณาจากความสามารถในการกระท าความผิดเป็นเกณฑ ์
เช่น ในกรณีผูก้ระท าความผดิหยอ่นความรู้สึกผดิชอบ ไม่อาจก่อเจตนาในทางอาญาหรือไม่สามารถ
บงัคบัตนเองไดแ้ต่การกระท านั้นยงัคงเป็นความผดิทางกฎหมายอยู ่กฎหมายจึงไดบ้ญัญติัใหย้กเวน้
โทษหรือลดโทษ ซ่ึงแต่ละประเทศในส่วนของเกณฑอ์าย ุจะมีลกัษณะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบับริบท
ของประเทศนั้นๆ อยา่งไรก็ดีเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑต์อ้งรับโทษ จะไดรั้บการคุม้ครองโดยมีการสร้าง
กลไกในการคุม้ครองสิทธิเด็กจากองค์กรท่ีก  าหนดไวเ้ฉพาะ เพื่อคอยดูแลและให้ค  าปรึกษาทาง
กฎหมายทนัทีตั้งแต่เร่ิมตน้การด าเนินคดีและให้เด็กใชเ้วลาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมน้อยท่ีสุด 
การคน้หาความจริงซ่ึงเด็กเป็นผูก้ระท าความผิดก็มิได้ด  าเนินการโดยพนักงานสอบสวนแต่จะมี
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการแทน และจะพยายามไม่แยกเด็กจากบิดามารดาหรือผูป้กคอรองโดยไม่
จ  าเป็น ซ่ึงอยู่ภายใตห้ลกัการท่ีว่าไม่มีท่ีใดดูแลเด็กไดดี้ไปกว่าบา้นและพ่อแม่ของเด็กเอง ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก557 อนัเป็นการกนัมิให้เด็กท่ีมีอายุไม่ถึง
เกณฑต์อ้งรับผดิเขา้สู่การด าเนินคดีอยา่งเต็มรูปแบบตามท่ีไดม้ีการก าหนดไว ้

                                                
556 Convention on the Rights of the Child Article 40.3 (a) The establishment of a minimum age below 

which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law; 
557 Convention on the Rights of the Child Article 40 .2 (b) (iii)To this end, and having regard to the 

relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: Every child 
alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: To have the matter 
determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing 
according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in 
the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or 
legal guardians;  and Article 9.3 States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or 
both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is 
contrary to the child's best interests. 
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   ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ท่ีไดม้ีบญัญติัแกไ้ขข้ึนใหม่ ให้ท าการสอบสวนเด็กอายุต  ่ากว่า 10 ปี ไวอ้ย่างชดัเจน558 
เมื่อเด็กกระท าความผดิจะตอ้งท าการสอบสวน มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั 
และการด าเนินคดีกบัเด็กจะตอ้งเป็นกระบวนพิจารณาท่ีน าไปสู่การแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กท่ีกระท า
ความผดิใหก้ลบัคืนสู่สงัคม และไม่กลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก ดงันั้นผูก้ระท าความผิดมีอายุต  ่า
กว่า 10 ปี เมื่อกระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ 559 หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กซ่ึง รัฐภาคีตอ้งก  าหนดอายขุั้นต ่าของบุคคลท่ีตอ้งรับโทษในทางอาญาไว ้เด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า
นั้นจะถือว่าไม่สามารถท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมายได้560 เมื่อประเทศไทยไดก้  าหนดอายุขั้นต ่าไวท่ี้ 10 ปีจึง
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กท่ีอายุต  ่ ากว่า 10 ปี ไม่มีความสามารถท่ีจะกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
ได ้หรือเป็นการกระท าความผดิทางอาญาของเด็กท่ีไม่มีความสามารถพอท่ีจะมีเจตนาในทางอาญา
ได้561 โดยเฉพาะเด็กอายุต  ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตอ้งรับโทษ ห้ามเด็ดขาดมิให้ลงโทษถึงแมว้่าเด็กนั้นจะมี
ความรู้สึกนึกคิดแลว้ก็ตาม จากการศึกษาทางการแพทยแ์สดงใหเ้ห็นว่าเด็กท่ีมีอายุระหว่างเจ็ดปีถึง
สิบสองปีมีพฒันาการดา้นความคิดสติปัญญาและจริยธรรมยงัไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชัว่
ดีและไม่สามารถคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าของตนได ้ประกอบกบัไดม้ีการศึกษาสถิติ
ในการกระท าความผดิของเด็กช่วงวยัต่างๆ ปรากฏว่าเด็กท่ีมีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีสถิติ
การกระท าความผดินอ้ยหรือไม่มีเลย562  
   การสอบสวนเพื่อคน้หาความจริงในกรณีเด็กเป็นผูก้ระท าความผดิ ตามพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กลับท าให้เด็กเข้าสู่ 
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับเด็กอยา่งเต็มรูปแบบ อนัเป็นการตอกย  ้าว่าเด็กเป็นผูก้ระท า
ความผิดอย่างแทจ้ริง เม่ือเด็กเขา้สู่ขั้นตอนการสอบสวนในฐานะผูก้ระท าความผิดปัจจุบนัก็ยงัมี
ความไม่ชดัเจนว่าจะใหม้ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์เขา้ร่วมในการสอบสวนหรือไม่ อนั
เป็นผลมาจากการตีความตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

                                                
558  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 77 วรรค 2    
559  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 
560  Convention on the Rights of the Child Article 40.3 (a) The establishment of a minimum age below 

which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law; 
561  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2553).  ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 183-184 
562  หมายเหตุตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 21) พ.ศ. 2551 ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 30 ก/หนา้ 19/7 กุมภาพนัธ์ 2551 
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และครอบครัว พ.ศ. 2553563 ท่ีมิได้มีการบัญญัติไวใ้ห้ชดัเจนว่า ในการถามค าให้การจะต้องมี
นกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการสอบสวน จึงท าให้เกิดการ
ตีความทางกฎหมายในชั้นสอบสวนว่าไม่จ  าตอ้งมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงาน
อยัการเขา้ร่วมในการสอบสวน เพราะถา้กฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้บุคคลดงักล่าวเขา้ร่วมในการ
สอบสวนจะต้องมีก  าหนดไว้อย่างชัดเจน ผูเ้ขียนเห็นว่าการสอบสวนเด็กก่อนท่ีจะมีการบังคับ 
ใชต้ามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ.
2553 ใหม้ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ และพนกังานอยัการเขา้ร่วมในการสอบสวน564 เพื่อ
เป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของเด็ก และป้องกนัมิให้เด็กไดรั้บความกระทบกระเทือนทางดา้น
จิตใจหรืออยูใ่นภาวะตึงเครียดมากเกินไป ความเป็นเด็กอาจไดรั้บความกระทบกระเทือนทางดา้น
จิตใจจากการถามปากค าของทนายความ พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ ตลอดจนในชั้นการ
สืบพยานของศาลท่ีประสงคจ์ะทราบรายละเอียดอนัเป็นพฤติการณ์แห่งคดี โดยมิไดค้  านึงถึงสภาพ
จิตใจหรือสภาพความรับรู้ของเด็ก ท าใหเ้ด็กเกิดความเกรงกลวัในการให้การ และส่งผลให้การให้
ถอ้ยค านั้นคลาดเคล่ือน ซ่ึงหลกัการให้สหวิชาชีพเขา้ร่วมในการถามปากค าจะตอ้งใชทุ้กกรณี565 
ถึงแมว้่าจะมิไดม้ีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก็ตาม ยงัคงให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และ
พนกังานอยัการเขา้ร่วมในการสอบสวนเช่นเดิม566 หาอาจตีความไปไดว้่าเป็นการไม่ตอ้งให้บุคคล
ดงักล่าวเขา้ร่วมในการสอบสวน อนัเป็นการท าใหม้าตรฐานในการคุม้ครองสิทธิของเด็กลดลงและ
เกิดความไม่เหมาะสม ถึงแมว้่าขั้นตอนดงักล่าวอาจจะท าให้เกิดความล่าชา้เพราะในบางพ้ืนท่ีขาด
แคลนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ตาม แต่การให้การของเด็กจะเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินคดี ดงันั้นจึงตอ้งไดรั้บการคุม้ครองโดยให้ผูท่ี้สามารถท าให้เด็กเขา้ใจและตอบปัญหาของ
พนักงานสอบสวนไดดี้พอ ถึงแมว้่าในการสอบสวนเด็กจะให้มีท่ีปรึกษากฎหมายและผูดู้แลเด็ก 
เข้าร่วมด้วยก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางประเด็นกฎหมายยงัต้องให้ถามค าถามผ่านทาง

                                                
563 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 75  
564  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ ประกอบกบัมาตรา 134/2 
565  บนัทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัถอ้ยค า “ในกรณีจ าเป็น

เร่งด่วนอยา่งยิง่” ตามมาตรา 133 ทวิ วรรคหา้ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เร่ืองเสร็จที่ 495/2544 
566  หนงัสือราชการส านกักฎหมายและวิชาการศาลยติุธรรมส านกังานศาลยติุธรรม ที่ ศย 016 (ส)/47807 

ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2554 เร่ือง ปัญหาการตีความมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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นกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ เม่ือเห็นว่าค  าถามนั้นจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก 
แต่ปัจจุบนัปัญหาการกระทบกระเทือนจิตใจจากค าถามของพนักงานสอบสวนกบัถูกมองขา้มและ
ละเลยไป โดยตีความว่าการถามค าใหก้ารไม่จ  าตอ้งมีสหวิชาชีพ567 อยา่งไรก็ดีถึงแมว้่าการสอบสวน
เด็กจะมีการใชส้หวิชาชีพเขา้ร่วมในการสอบสวนกบัพนักงานสอบสวนก็ตาม แต่เด็กท่ีไม่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องรับโทษเม่ือต้องมีการถามค าให้การในชั้นสอบสวนย่อมไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่เด็กอยูน่ั้นเอง อนัเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอยา่งมากเมื่อเปรียบเทียบกบักฎหมาย
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น และเวียดนาม เป็นตน้ ซ่ึงจะพบความ
แตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน การด าเนินคดีกบัเด็กท่ีไม่ตอ้งรับโทษ รัฐจะมีการก าหนดหน่วยงานไวเ้ป็น
พิเศษเพื่อสืบเสาะหาสาเหตุของการกระท าความผิด มิใช่เป็นการหาว่าเด็กเป็นผูก้ระท าความจริง
หรือไม่ แต่เป็นการคน้หาเหตุผลว่าท่ีเด็กกระท าความผิดนั้นมีปัจจยัอย่างไรในการกระท าความผิด 
เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขพฤติกรรมของเด็กต่อไป ดงันั้นเม่ือกฎหมายมิไดป้ระสงค์จะเอาผิดแก่เด็กก็ไม่
ควรท่ีจะท าการสอบสวนเพื่อคน้หาความผิดของเด็กโดยพนักงานสอบสวน อนัจะท าให้เป็นการ
ซ ้าซอ้นกบัการปฏิบติังานขององคก์รท่ีจะน าตวัเด็กส่งมอบต่อไป การถามค าถามเด็กซ ้ าๆมิไดท้ าให้
เกิดผลดีและเหมาะสมกบัสภาพจิตใจของเด็กแต่กลบัเป็นการตอกย  ้าว่าเด็กเป็นผูก้ระท าความผิด
และสร้างความบอกช ้ าทางด้านจิตใจให้แก่เด็กอนัเป็นการผลกัดันให้เด็กไปเป็นอาชญากรใน
อนาคตอีกดว้ย 
   การด าเนินงานของรัฐโดยออกแบบวิธีการจดัการกบัปัญหาเด็กท่ีกระท าผดิ มีแนวโนม้ท่ี
จะมิได้เป็นไปในทิศทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบ าบัดฟ้ืนฟู แต่กลบัจะก่อให้เกิดปัญหา
พฤติกรรมรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยเด็กอาจถูกน ามาควบคุมเพื่อรอการพิจารณาคดีรวมกับเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าผดิคนอ่ืนๆ ขั้นตอนดงักล่าวถือเป็นการแยกเด็กออกจากครอบครัวและชุมชนอนั
เป็นการผลกัดนัใหเ้ขา้สู่กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างไม่เหมาะสม การน าเด็ก
เขา้สู่กระบวนการยติุธรรมโดยไม่จ  าเป็น จะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการซึมซบัความรุนแรง ซ่ึงเป็น
ตวัแบบท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลเสียมากกว่าผลดี การแกปั้ญหาการกระท าผิดในเด็กกลุ่มน้ี568 ส่งผลให้
เกิดการกระท าความผิดซ ้ าของเด็กในอนาคต การด าเนินกระบวนพิจารณากับเด็กมิได้รับการช่วยเหลือ  
แกไ้ข และบ าบดัฟ้ืนฟท่ีูเหมาะสมกบัสภาพปัญหา ประกอบกบัผูต้อ้งหาท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งรับ
โทษในทางอาญา เมื่อถูกจบัก็ยงัคงตอ้งส่งศาลเยาวชนและครอบครัวตรวจสอบการจับทุกกรณี 
เพราะถึงแมจ้ะอยูใ่นอ  านาจของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีจะท าการปรับได ้แต่การปรับเป็นโทษทางอาญา 

                                                
567 บนัทึกขอ้ความ ส่วนราชการ ตร.ที0่011.25/2056 วนัที่ 20 พฤษภาคม 2554 เร่ือง แนวทางปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553  
568  คู่มือศาล.  เล่มเดิม. น. 25-26. 
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ท าใหไ้ม่สามารถปรับไดส่้งผลให้จ  าตอ้งตรวจสอบการจบั อนัน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมท่ีจะท าให้
เกิดการกระท าผดิท่ีร้ายแรงยิง่ข้ึน ซ่ึงขดักบัเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้
   ปัจจุบนัเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผดิแต่อายยุงัไม่ถึงเกณฑ์
ตอ้งรับโทษทางอาญาไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ซ่ึง
ไดว้างหลกัเกณฑไ์วใ้นมาตรา 40 (3)  เด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ไดแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นสภาพ
ท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา 40 (3) คือกฎกระทรวงก าหนดเด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวัสดิภาพ 
พ.ศ. 2549 ซ่ึงก  าหนดว่าเด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพตามมาตรา 40 (3) 
ไดแ้ก่ ...(1) เด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผดิแต่อายยุงัไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งรับ
โทษทางอาญา การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพตาม
มาตรา 40 (3) นั้น กฎหมายมิไดก้  าหนดวิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพไวใ้ห้ด  าเนินการคุม้ครอง สวสั
ภาพเด็กกลุ่มน้ีอยา่งไร จึงตอ้งอาศยัอ  านาจตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 
ท่ีบญัญติัว่า “วิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด” ซ่ึงระเบียบดงักล่าวคือระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ ว่าดว้ย
วิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กท่ีตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด และอายุยงัไม่ถึง
เกณฑต์อ้งรับโทษทางอาญา พ.ศ. 2551 โดยระเบียบดงักล่าวขอ้ 3 ใหพ้นักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ให้ท าความเห็นส่งไปยงัพนักงานอยัการ ถา้
พนกังานอยัการเห็นว่าเด็กไม่มีความผิดก็จะแจง้ให้ผูดู้แลมารับกลบั แต่ถา้พนักงานอยัการเห็นว่า
การกระท าของเด็กเป็นความผิด ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็ กไปยงักรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการหรือส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงตามขอ้ 5 ของระเบียบดงักล่าว
จะให้อ  านาจแก่เจา้หน้าท่ีในการท าหน้าท่ีสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็ก รวมทั้งให้
สืบเสาะถึงสาเหตุแห่งการกระท าผดิ สภาพความสมัพนัธภ์ายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเล้ียงดู 
อุปนิสยั ความประพฤติของเด็ก และก าหนดแนวทางในการคุม้ครองสวสัดิภาพท่ีเหมาะสมแก่เด็ก
ดว้ย 
   บทบาทของพนักงานสอบสวนเป็นไปเพื่อน าตัวผูก้ระท าผิดมาฟ้องลงโทษ เมื่อไม่
ตอ้งการท่ีจะลงโทษแก่เด็กท่ีไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งรับผิดทางอาญา และควรส่งต่อตวัเด็กให้อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานอ่ืน เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการหรือ
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นตน้ โดยเม่ือพนกังานสอบสวนไดต้วัผูก้ระท า
ความผิดท่ีอายุไม่ถึง 10 ปีมาอยู่ในการควบคุมจะต้องส่งให้หน่วยงานคุ้มครองเด็ก เพื่อท าการ
สอบถามเบ้ืองตน้ทนัที ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
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และครอบครัว พ.ศ. 2553569 ให้สถานพินิจและคุม้ครองเด็กมีอ  านาจสืบเสาะและพินิจเร่ืองอายุ 
ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของ
เด็ก หรือเยาวชน ซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดรวมถึงของบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาศยัอยู่ ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุ
แห่งการกระท าความผดิเพื่อรายงานต่อศาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ศาลไดท้ราบภูมิหลงัของเด็ก 
รวมถึงพ่อแม่และผูป้กครองของเด็ก พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผูสื้บเสาะขอ้เท็จจริงและจดัท า
รายงานแสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเสนอต่อศาลและส่งพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการดว้ย รายงานน้ีพนกังานคุมประพฤติจะสรุปสาเหตุแห่งการกระท าผดิและความเห็น
ว่าควรใช้วิธีการส าหรับเด็กอย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางให้ศาลสั่งการ ในทางปฏิบัติพนักงานคุม
ประพฤติผูสื้บเสาะขอ้เท็จจริงจะสอบปากค าผูเ้สียหายด้วย  เพื่อให้ทราบความจริงจากผูก้ระท า
ความผิดและผูเ้สียหาย ในคดีความผิดเล็กน้อยผูอ้  านวยการสถานพินิจจะสั่งงดการสืบเสาะ
ขอ้เท็จจริงก็ได ้นอกจากรายงานส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนแลว้ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความ
ประพฤติ นิสยั และสติปัญญา สถานพินิจจดัใหผู้อ้  านวยการกองแรกรับเป็นผูจ้ดัท ารายงานเรียกว่า 
“รายงานการพินิจ” ส่วนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและภาวะแห่งจิตของเด็กหรือเยาวชน  ให้แพทย์
ของกองแพทยท์ าการตรวจและท ารายงานเรียกว่า  “รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางกาย” และ 
“รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางจิต” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายงานแสดงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็ก
และเยาวชน” การส่งตวัเด็กให้กบัหน่วยงานท่ีคุม้ครองเด็กโดยตรงจะท าให้ลดงบประมาณ 570 ลด
ความซ ้าซอ้นในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและยน่ระยะเวลาในการคน้หาความจริง เมื่อเด็กอยู่ใน
ความดูแลของหน่วยงานท่ีรัฐจัดหาให้แลว้ ระหว่างการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงแห่งการกระท า
ความผิด เด็กจะตอ้งไดรั้บการปล่อยตวั โดยส่งตวัเด็กให้พ่อแม่หรือผูป้กครองเป็นผูดู้แล เพื่อให้  
 
 

                                                
569 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 36 (1) 
570 ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจในการท าหน้าที่เกี่ยวกบัการสืบสวน และ
สอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2552 มาตรา 14 (2) ใหพ้นกังานสอบสวนที่ท  าการสอบสวนคดีสามารถเบิกค่าใชจ่้ายใน
การสอบสวนคดี 5,000-20,000 บาทต่อคดี 

DPU



 
 

 

286 

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก571ท่ีก  าหนดว่า รัฐภาคีจะประกนัว่าเด็กจะไม่ถกูแยกจากบิดา
มารดาโดยขดักบัความประสงคข์องบิดามารดา เวน้แต่ ในกรณีท่ีหน่วยงานมีอ  านาจและตอ้งไดรั้บ
การทบทวนโดยศาล ความมุ่งหมายดงักล่าวเพื่อมิใหเ้ด็กตอ้งถูกแยกจากบิดามารดาในระหว่างการ
สอบสวน นอกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลว้ ยงัมีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการหรือ
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์ง ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน ดงันั้นการน าตวัเด็กเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมโดยไม่จ  าเป็น ดว้ยการน าเด็กท่ีอายไุม่ถึง
เกณฑ์ท่ีต้องรับผิดไปท าการสอบสวน ท าให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีและเด็กควรใช้เวลาอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมน้อยท่ีสุด อนัจะส่งผลดีกบัตวัเด็กภายใตห้ลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส าคญั 
  4.2.1.2 การใชอ้  านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการด าเนินคดีกบัผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชน 
   การตรวจสอบการจบักุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หมวด 6 การสอบสวน มาตรา 66 และมาตรา 
67 ซ่ึงวางหลกัเกณฑไ์วว้่า หา้มมิใหจ้บักุมเด็กซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผดิ เวน้แต่เด็กนั้นไดก้ระท า
ความผดิซ่ึงหนา้ หรือมีหมายจบัหรือค าสัง่ของศาล และในส่วนของการจบักุมเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่า
กระท าความผดิใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา572 
   ในส่วนของการพิจารณาการออกหมายจบัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด 
นอกจากตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัมาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ ศาลยงั

                                                
571 Convention on the Rights of the Child Article 9.1 States Parties shall ensure that a child shall not 

be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial 
review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the 
best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse 
or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be 
made as to the child's place of residence.  

572 ประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 66 กล่าวคือ การจะออกหมายจบัไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย 
 (1)  เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูง

เกินสามปี หรือ 
  (2)  เม่ือมีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญาและมีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะ

หลบหนี หรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอื่น 
  ถา้บุคคลนั้นไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนดั โดยไม่มีขอ้แกต้วัอนัควร 
ใหส้ันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี 
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ตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคญัดว้ย กล่าวคือ ในเร่ืองของอายุ เพศ และ
อนาคตของเด็กหรือเยาวชนท่ีพึงไดรั้บการพฒันาและปกป้องคุม้ครอง หากการออกหมายจบัจะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จ  า เป็น ให้พยายามเล่ียงการ
ออกหมายจบัโดยใชว้ิธีติดตามตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ยวิธีอ่ืนก่อน และเมื่อพนักงานสอบสวน
ได้รับตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจับแลว้ ให้พนักงานสอบสวนน าตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อ
ตรวจสอบการจบักุมทนัที ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ี
ท าการของพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ โดยมิให้นับเวลาเดินทางตามปกติท่ีน าตวัเด็กหรือ
เยาวชนผูถ้กูจบัจากท่ีท าการของพนักงานสอบสวนมาศาลเขา้ในก าหนดระยะเวลา 24 ชัว่โมงนั้น
ดว้ย573 
   การจบัเป็นการกระท าขั้นตน้เพ่ือจ ากดัเสรีภาพในการเคล่ือนไหวโดยการเปล่ียนท่ีทาง
ของบุคคล ซ่ึงหมายถึง การจ ากดัเสรีภาพท่ีจะไปไหนมาไหนไดโ้ดยปราศจากการถูกจ ากดัเขตอนั
เป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพ ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจับถือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ี
กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อช่ือเสียง หน้าท่ี
การงาน เสรีภาพในความเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่ยงักระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อาทิ รัฐอาจจะต้องเสียงบประมาณในการควบคุมตัวผูถู้กจับ อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าการจับจะมีผลกระทบ 
ต่อหลายๆฝ่ายอยา่งมากเพียงใดก็ตามบางกรณี รัฐยงัคงตอ้งใชอ้  านาจน้ีเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
     1. เพื่อใหก้ารด าเนินคดีอาญาเป็นไปโดยความเรียบร้อย เช่น เพื่อป้องกนัไม่ให้
ผูก้ระท าความผดิหลบหนีโดยการป้องกนัไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัพยานหลกัฐาน 
     2. เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าการด าเนินคดีอาญาตอ้งมีตวับุคคลผูถู้กด าเนินคดีอยู่
ดว้ย คือ มีตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยอยูด่ว้ยเสมอ 
     3. เพื่อเป็นหลกัประกนัในการบงัคบัการลงโทษตามค าพิพากษาของศาล 
   การจบัเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อนัเป็นการแสดงให้
เห็นถึงอ านาจรัฐท่ีมีอยู่เหนือปัจเจกชนในบางกรณี มิใช่ว่าประชาชนมีสิทธิท่ีจะท าอะไรก็ไดต้าม
อ าเภอใจของตน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการควบคุมอาชญากรรมโดยรัฐ (Crime Control) เจา้หน้าท่ี
จะน าตัวผูถู้กจับไปพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิ ตามขั้นตอนท่ีได้มีการก าหนดไว้ใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา การจะใชดุ้ลยพินิจขงัผูต้อ้งหาของเจา้หน้าท่ีรัฐจะตอ้งอาศยัอ  านาจ
ตามกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่แทจ้ริงแลว้สิทธิเสรีภาพ
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ของบุคคลนั้นมิใช่ส่ิงท่ีรัฐเป็นผูต้ราข้ึนให้กบัประชาชน แต่สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมกัเกิด
จากกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ ซ่ึงกฎเกณฑ์ดงักล่าวจะต้องเป็นท่ีเคารพกนัในสังคม ดงันั้น หากรัฐ
จ าเป็นต้องใช้อ  านาจเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคม รัฐจะต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
อนัมีมาแต่โดยธรรมชาติของประชาชนนั้นเป็นหลกั 
   จากหลกักฎหมายท่ีไดม้ีการบญัญติัไว ้สังเกตไดว้่าการจบัเด็กและเยาวชนมีหลกัการท่ี
แตกต่างกนั คือ การจบัเด็กจะตอ้งเป็นการกระท าความผิดซ่ึงหน้า หรือมีหมายจบั หรือมีค  าสั่งศาล
เท่านั้นจึงจะท าการจบัได้574 แต่การจบัเยาวชนนั้นยงัมีเง่ือนไขเพ่ิมข้ึนอีก คือในกรณีมีพฤติการณ์อนั
ควรสงสยัว่าเยาวชนน่าจะก่อเหตุร้าย กบั จะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชัว่คราว แต่ในส่วนของ
การขอออกหมายจบัยงัอาศยัหลกัการเดียวกันทั้งเด็กและเยาวชน คือ ตอ้งเป็นผูต้อ้งหาท่ีกระท า
ความผดิอาญาอตัราโทษอยา่งสูงเกินกว่า 3 ปี หรือในกรณีอตัราโทษอยา่งสูงต ่ากว่า 3 ปี แต่มีเหตุน่า
เช่ือว่ากระท าความผดิอาญาและจะตอ้งมีพฤติการณ์ท่ีจะหลบหนี ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง หรือ ไม่มา
ตามหมายเ รี ยกหรื อไม่ มาตามนั ดโดยไม่ มี ข้ อแก้ ตั วอันควร หรื อไปยุ่ ง เ ก่ี ยวกับพยาน 
หลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือ
เยาวชน โดยเฉพาะในเร่ืองอาย ุเพศ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชนท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและ
ปกป้องคุม้ครอง หากการออกหมายจบัจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่าง
รุนแรงโดยไม่จ  าเป็น ใหพ้ยายามเล่ียงการออกหมายจบั และใหใ้ชว้ิธีติดตามตวัเด็กหรือเยาวชนนั้น
ดว้ยวิธีอ่ืนก่อน575 การท่ีกฎหมายไดว้างหลกัเกณฑไ์วเ้ช่นน้ีเป็นเพราะเด็กไม่อยูใ่นวิสยัพอท่ีจะเขา้ใจ
ถึงสิทธิตามกฎหมายของตนเองได ้ท าใหก้ารคุม้ครองสิทธิเด็กในส่วนน้ีไม่อาจเกิดข้ึนได ้ดงันั้นตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 จึง
ได้บญัญติัขั้นตอนการตรวจสอบการจับ576เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานผูท้  าการจบักุม
กระท าการถกูตอ้งเหมาะสมตามท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัใหอ้  านาจไวห้รือไม่  
   เมื่อผูต้อ้งหาอยูใ่นการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พนักงานสอบสวนจะท าการ
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สอบสวนเบ้ืองตน้577 ถามช่ือสกุล อาย ุสญัชาติ ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีเกิดและอาชีพของเด็กหรือเยาวชน 
ตลอดจนช่ือตวั ช่ือสกุล และรายละเอียดเก่ียวกบับิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์กรซ่ึงเด็ก
หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย แลว้แจง้ขอ้กล่าวหาใหเ้ด็กหรือเยาวชนดงักล่าวทราบ เมื่อท าการสอบสวน
ในเบ้ืองต้นแลว้ก็จะแจ้งให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอ านาจเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป578 ผูท่ี้ถกูหมายจบัเม่ือด าเนินการสอบสวนในเบ้ืองตน้แลว้ ตอ้งน าตวัผูต้อ้งหาส่งยงั
ศาลเพื่อตรวจสอบการจบักุมทนัที แต่กฎหมายก็ยงัเปิดช่องให้ถา้ไม่สามารถส่งตวัในทนัทีไดอ้ย่าง
ชา้ท่ีสุดจะตอ้งส่งตวัผูต้อ้งหาภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท าการของ
พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ ส่วนกรณีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดถูกเรียกมา 
ส่งตวัมา เขา้หาพนกังานสอบสวนเอง มาปรากฏตวัอยูต่่อหนา้พนกังานสอบสวน หรือมีผูน้  าตวัเด็ก
หรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตวัต่อพนักงานสอบสวน579 ให้ท าการสอบสวนไดท้ันทีตามประมวลวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 134580 โดยมิตอ้งน าตวัไปตรวจสอบการจบัยงัศาลเยาวชนและครอบครัว 
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มาตรา 71 
580 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134 “เม่ือผูต้อ้งหาถูกเรียก หรือส่งตวัมา หรือเขา้หา

พนกังานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผูใ้ดซ่ึงมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผูต้อ้งหา ให้ถามช่ือตวั ช่ือรอง 
ช่ือสกุล สัญชาติ บิดามารดา อาย ุอาชีพ ที่อยู ่ที่เกิด และแจง้ใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัการกระท าที่กล่าวหาว่า
ผูต้อ้งหาไดก้ระท าผิดแลว้จึงแจง้ขอ้หาใหท้ราบ 

  การแจง้ขอ้หาตามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีหลกัฐานตามสมควรว่าผูน้ั้นน่าจะไดก้ระท าผิดตามขอ้หานั้น 
ผูต้อ้งหามีสิทธิไดรั้บการสอบสวนดว้ยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง และเป็นธรรม  พนักงานสอบสวนตอ้งให้โอกาส
ผูต้อ้งหาที่จะแกข้อ้หาและที่จะแสดงขอ้เทจ็จริงอนัเป็นประโยชน์แก่ตนได ้

  เม่ือได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู ้ตอ้งหาไม่ใช่ผู ้ถูกจับและยงัไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนกังานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุท่ีจะออกหมายขงัผูน้ั้นไดต้าม มาตรา 71 พนกังานสอบสวนมีอ  านาจสั่งใหผู้ต้อ้งหา
ไปศาลเพื่อขอออกหมายขงัโดยทนัที แต่ถา้ขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกลจ้ะปิดท าการ ใหพ้นกังานสอบสวน
สั่งใหผู้ต้อ้งหาไปศาลในโอกาสแรกท่ีศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่าน้ีให้น า มาตรา 87 มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณา
ออกหมายขงัโดยอนุโลม หากผูต้อ้งหาไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงานสอบสวนดงักล่าว ให้พนักงานสอบสวน 
มีอ  านาจจบัผูต้อ้งหานั้นได ้โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะจับผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่มีหมายจับ และมีอ  านาจ
ปล่อยชัว่คราวหรือควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นไว”้  
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 บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัว การตรวจสอบการจับผูพ้ิพากษาจะท าการ
ตรวจสอบช่ือสกุล อาย ุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูต้อ้งหาหรือไม่ การ
จบัเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่581 มีการท าร้ายร่างกายหรือไม่582 มีการส่งตัวเด็กหรือ
เยาวชนมาศาลภายในเวลา 24 ชัว่โมง กรณีพนักงานสอบสวนน าตัวเด็กหรือเยาวชนส่งศาลเพ่ือ
ตรวจสอบการจบัเกินระยะเวลา 24 ชัว่โมงไม่นบัระยะเวลาเดินทางตามปกติจากท่ีท าการพนักงาน
สอบสวนมาศาลใหย้กค าร้อง เม่ือศาลตรวจสอบการจบัแลว้เป็นไปโดยมิชอบ ศาลจะมีค าสั่งปล่อย
ตวัผูต้อ้งหาทนัที บทบาทของศาลท่ีมีการก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูต้อ้งหาท่ีกระท า
ความผดิตั้งแต่เขา้สู่กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีดีแต่ดว้ยผลของมาตรา 78 วรรคหน่ึงท่ี
บญัญติัว่า เมื่อมีการจบักุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผดิตามมาตรา 69 วรรคหน่ึง ให้
พนกังานสอบสวนรีบด าเนินการสอบสวนและส่งส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปให้
พนักงานอยัการยื่นฟ้องต่อศาลให้ทนัภายในก าหนด 30 วนั นับแต่วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นถูก
จบักุม583  

 ในส่วนของการตรวจสอบการจบั เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในทางปฏิบติัไดเ้กิดการตีความใน
กรณีดงักล่าวว่า การจบักุมเด็กหรือเยาวชนตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายเสียก่อนจึงจะท าการ
สอบสวนได ้หากกฎหมายมีเจตนารมณ์เช่นนั้น ยอ่มจะตอ้งก าหนดไวใ้หช้ดัเจน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม
ตวับทกฎหมาย จะเห็นว่ากฎหมายตอ้งการเพียงเมื่อมีการจับกุมตามมาตรา 69 วรรคหน่ึงแลว้ 
พนักงานสอบสวนก็มีอ  านาจสอบสวนคดีนั้ นแลว้ โดยไม่ต้องดูว่าการจับกุมจะชอบหรือไม่ 
เน่ืองจากการจบักุมกบัการสอบสวนแยกต่างหากจากกนั อีกทั้งการตรวจสอบการจบัเป็นเร่ืองของ
การจบักุมมิใช่เร่ืองการสอบสวน ดงันั้นผลของการตรวจสอบการจบัจึงไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบสวนแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนยงัคงมีหน้าท่ีตอ้งรีบด าเนินการสอบสวนให้แลว้เสร็จ 
เพื่อใหพ้นกังานอยัการยืน่ฟ้องต่อศาลใหท้นัภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีจบักุม หากการสอบสวนไม่

                                                
581  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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แลว้เสร็จภายในก าหนด 30 วนัพนักงานสอบสวนก็ตอ้งขอผดัฟ้องต่อศาลตามกฎหมาย584 ผูเ้ขียน
เห็นว่าบทบาทของผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวในเร่ืองการตรวจสอบการจบัยงัขาดความ
ชดัเจน ท าใหก้ารใชดุ้ลยพินิจตรวจสอบการจบัขาดความศกัด์ิสิทธิ เพราะขณะน้ีการตรวจสอบการ
จบัเป็นเพียงการตรวจสอบถึงขั้นตอนในการด าเนินงานของเจ้าพนักงานผูท้  าการจบักุมเท่านั้น 
ถึงแมว้่าจะเป็นกรณีท่ีการจับไม่ชอบ ศาลสั่งให้ปล่อยตัวผูต้ ้องหาเป็นอิสระ แต่ความเป็นจริง
พนกังานสอบสวนก็ยงัคงใชอ้  านาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาและท าการสอบสวนต่อไป โดยอา้งหลกัการ
ในทางกฎหมายท่ีว่า ขั้นตอนการจบักบัการสอบสวนเป็นคนละขั้นตอนกนั ถึงแมก้ารจบัจะไม่ชอบ
แต่ก็ยงัท าการสอบสวนต่อไปได้ เม่ือหลกัการทางกฎหมายเป็นเช่นน้ีการตรวจสอบการจบัหาได้
เป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กอันยงัประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนั้นไม่ จึงท าให้ขั้นตอนท่ีดีตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีจะมุ่งคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหา ไม่ให้ตอ้งถูกด าเนินคดีต่อไปเมื่อการ
จบันั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อนัถือไดว้่าเป็นการพฒันากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กให้มีความ
ทนัสมยั และส่งผลใหเ้กิดการคุม้ครองแก่ผูต้อ้งหาท่ีจะถกูด าเนินคดีตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรม แต่เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฎหมายกลบัมีการตีความท่ีบิดเบ้ียวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายอยา่งแทจ้ริง และยงัเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดี
อยา่งเป็นธรรม 

 ในต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนมาแลว้จะท าการสอบสวนและสามารถใชดุ้ลยพินิจในการมอบตวัใหชุ้มชนหรือกรมบริการ
เยาวชน (Department of Youth Services) ซ่ึงมีอยู่ในทุกมลรัฐและตามเมืองต่างๆ หรือส่งให้
หน่วยงานดูแลทางจิตหรือองคก์รทางสงัคมสงเคราะห์ หรือหากเด็กมีความประพฤติเสียหายอาจน า
ตวัมายงัสถานีต ารวจลงบันทึกไวเ้ป็นหลกัฐานและอยู่ในความควบคุมดูแลของเจา้หน้าท่ีต  ารวจ
จนกระทัง่ปล่อยตวัไป หรือหากเป็นกรณีร้ายแรงตอ้งส่งตวัเด็กไปยงัศาลคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น
การน าเด็กเข้าสู่ระบบของศาล หรือกรณีส่งตัวไปศาลโดยให้มีการควบคุมไวท่ี้สถานควบคุม 
(detention facilities) แต่ในบางทอ้งท่ีบางแห่งไม่มีสถานควบคุมจึงตอ้งควบคุมไวท่ี้เรือนจ า (county 
jail) หรือสถานีต ารวจ ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะใชเ้ป็นวิธีการสุดทา้ยท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น ส่วน
ในประเทศฟิลิปปินส์เจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะมีหลกัในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนโดยหลีกเล่ียงความรุนแรงหรือการใชก้  าลงัโดยไม่จ  าเป็นและโดยทนัทีแต่ไม่เกินกว่าแปด
ชัว่โมงหลงัจากการจบักุม เจา้หน้าท่ีต  ารวจจะส่งต่อการควบคุมตวัเด็กให้แก่ส านักงานสวสัดิการ
และพฒันาการสงัคมหรือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองอ่ืนๆ โดยแจง้การจบักุมเด็กเพื่อ
                                                

584 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.   (2554).  ค าถาม-ค าตอบคดีอาญาตามกฎหมายใหม่ เอกสาร
เผยแพร่ ข้อ 5. 
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ทราบและใหเ้จา้หนา้ท่ีสวสัดิการและพฒันาการสงัคมด าเนินการอธิบายแก่เด็กและบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของเด็กใหท้ราบถึงผลท่ีจะตามมาจากการกระท าของเด็ก โดยมุ่งไปท่ีการให้ค  าปรึกษา
และเยียวยาแกไ้ขฟ้ืนฟู และชะลอการน าคดีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  หากเป็นการ
เหมาะสมใหน้ าเด็กไปพบเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเหมาะสมโดยทนัทีเพื่อท าการ
ตรวจร่างกายและจิตใจโดยละเอียด ผลการตรวจให้เก็บไวเ้ป็นความลบัเวน้แต่จะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อ่ืน และเมื่อมีความจ าเป็นตอ้งท าการรักษาใหด้  าเนินการรักษาในทนัที ส่วนในประเทศแคนาดาการ
จบัจะเป็นกรณีผูต้อ้งหาเจตนากระท าความผดิท่ีมีอตัราโทษร้ายแรง และเมื่อพนักงานสอบสวนจบั
มาแลว้จะส่งศาลในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานเท่านั้น ส่วนในประเทศ
องักฤษเมื่อมีการจบักุมผูต้ ้องหาแลว้เจ้าหน้าท่ีต  ารวจจะท าการควบคุมตัวและท าการสอบสวน
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นผูต้อ้งหาท่ีแทจ้ริงหรือไม่ และจะตอ้งน าตวัผูต้อ้งหานั้นส่งศาลเพ่ือด าเนินคดี
ภายใน 72 ชัว่โมง ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นอ านาจในการตรวจสอบการจบัอยู่ท่ีพนักงานอยัการ เม่ือมี
การจบักุมผูต้อ้งหาแลว้พนกังานสอบสวนจะท าการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระท าความผิด
ของเด็กโดยพิจารณาถึงอาย ุสภาพร่างกาย จิตใจ ความจ าเป็นในการกระท าความผดิ แลว้ส่งส านวน
การสอบสวนพร้อมตวัผูต้อ้งหาไปยงัพนกังานอยัการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการด าเนินงาน
ของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมงนบัแต่การจบักุม จะเห็นไดว้่าในต่างประเทศเมื่อมี
การจบักุมผูต้อ้งหาแลว้จะมีการรีบด าเนินการกบัผูต้อ้งหาในทนัทีและจะน าคดีข้ึนสู่ศาลเม่ือมีความ
จ าเป็นและตอ้งการค าพิพากษาช้ีขาดในคดีเท่านั้น การคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนให้ไดรั้บการ
พิจารณาเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผูต้ ้องหาจึงมีความจ าเป็นซ่ึงรัฐในฐานนะผูต้รวจสอบการกระท า
ความผดิของบุคคลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเพื่อใชก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีมีวุฒิภาวะนอ้ยและไม่
สามารถต่อสู่คดีไดด้ว้ยตวัเอง แต่วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีรัฐก  าหนดข้ึนตอ้งอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั้น ดงันั้นในต่างประเทศจึงให้อ  านาจกบัเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจให้สามารถใชดุ้ลยพินิจในการส่งต่อผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนไปยงัองค์กร
คุม้ครองสิทธิเด็กทนัที อนัเป็นการให้เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอยู่กบัองค์กรอ่ืนซ่ึงมิใช่
องคก์รในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดใชเ้วลาในกระบวนการยุติธรรมให้น้อย
ท่ีสุด  และถา้เป็นกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจใชดุ้ลยพินิจท าการสอบสวนในกรณีความผิดไม่ร้ายแรง 
เมื่อสอบสวนแลว้เสร็จพนักงานสอบสวนมีอ  านาจมอบตวัเด็กหรือเยาวชนกลบัไปยงัพ่อแม่ หรือ
ผูป้กครองของเด็กหรือเยาวชนนั้นได ้หรือถา้บุคคลดงักล่าวไม่เหมาะสมท่ีเด็กหรือเยาวชนจะอยู่
ดว้ยไดก้็ให้มอบตัวเด็กให้แก่ ชุมชน หรือส านักงานสวสัดิการและพฒันาการสังคมหรือองค์กร
พฒันาเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองอ่ืนๆ ต่อไป โดยองคก์รท่ีดูแลสิทธิและคุม้ครองเด็กจะมีสหวิชาชีพ
ซ่ึงเป็นทีมงานท่ีส าคญัส าหรับการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือเยาวชนในการกระท าความผิด ซ่ึง
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หน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งเช่ือในความอ่อนประสบการณ์ของมนุษยแ์ละมีมติเป็นเอกฉันท์พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัทิศทางท่ีเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงในมนุษย ์ดงันั้นการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูจึงตอ้งรู้ถึง
สาเหตุแห่งการกระท าความผดิของเด็กหรือเยาวชนเสียก่อน โดยตอ้งอาศยันกัจิตวิทยาและนกัสงัคม
สงเคราะห์รวมตลอดถึงท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และเมื่อมีเด็กหรือเยาวชนมีอาการป่วยทางจิต
หน่วยงานดงักล่าวจะมีบุคคลากรพร้อมท่ีจะดูแลรักษาได ้เพราะมีกลุ่มแพทยอ์ยู่ในหน่วยงานนั้น
ดว้ย การท างานขององค์กรดงักล่าวถือได้ว่าครบวงจรและไม่เป็นการท าให้เด็กตอ้งตอบปัญหา
ซ ้ าซอ้นหลายคร้ัง นอกจากองค์กรดงักล่าวจะคุม้ครองสวสัดิภาพและคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดแลว้ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วยในการลดขั้นตอนการด าเนินคดีอย่าง
เป็นทางการโดยไม่จ  าตอ้งน าตวัเด็กไปยงัศาลอนัเป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นทางการในกระบวนการ
ยติุธรรม ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ยงัดูแลไปถึงพ่อแม่ผูป้กครองของเด็กนั้นดว้ย 
โดยใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดพร้อมทั้งวิธีการแกไ้ขความผิดดงักล่าว
อนัถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างแท้จริง  ซ่ึง
หลกัการดงักล่าวก็มีใชอ้ยูใ่นประเทศไทย การน าเด็กเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมโดยไม่จ  าเป็นถือได้
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิและสวสัดิภาพของเด็ก แต่อยา่งไรก็ดี ถา้เด็กเป็นผูก้ระท าความผิดจริงบุคคล
ดงักล่าวก็ถือไดว้่าถกูละเมิดสิทธิเช่นเดียวกนั เพราะแทนท่ีบุคคลดงักล่าวควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ข
ฟ้ืนฟเูพ่ือมิใหเ้ป็นผูก้ระท าความผดิซ ้าและเป็นภยัต่อสงัคมในอนาคตต่อไป 
 ผูเ้ขียนเห็นว่าเจตนารมณ์ในการตรวจสอบขั้นตอนในชั้นจบักุมโดยศาลของเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจ585ถึงแมว้่าจะเป็นผลดีกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงไม่สามารถจะคุม้ครองตนเองได้
ในขณะถกูจบักุม หลกัการดงักล่าวเป็นการยกระดบัมาตรฐานของกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน แต่ควรจะน ากลบัมาทบทวนหรือวางแนวทางใหช้ดัเจนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เพราะ
กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กซ่ึงมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายเฉพาะ ดงันั้นหลกัการและวิธีการ

                                                
585 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา 73 วรรค

แรก “เม่ือเดก็หรือเยาวชนมาอยูต่่อหนา้ศาล ใหศ้าลตรวจสอบว่าเป็นเดก็หรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด
หรือไม่ การจับและการปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ หากการจับเป็นไปโดย 
มิชอบดว้ยกฎหมาย กใ็หป้ล่อยตวัเดก็หรือเยาวชนไป ถา้เดก็หรือเยาวชนยงัไม่มีท่ีปรึกษากฎหมาย ให้ศาลแต่งตั้ง
ให ้และเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจมีค าสั่งให้มอบตวัเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดา มารดา 
ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเดก็หรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลหรือองคก์ารที่ศาลเห็นสมควรเป็นผูดู้แล
เดก็หรือเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี โดยก าหนดให้บุคคลดงักล่าวมีหน้าท่ีน าตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นไปพบ
พนกังานสอบสวนหรือพนกังานคุมประพฤติหรือศาล แลว้แต่กรณี...” 
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ด าเนินการในส่วนของกฎหมายเฉพาะควรท่ีจะมีการก าหนดใหม้ีความแตกต่างจากหลกัการเดิมตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนมีความ
แตกต่างจากการด าเนินคดีอาญากบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนจะ
เนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยน าผูก้ระท าความผิดมาแกไ้ขฟ้ืนฟู ดงันั้นในทุกขั้นตอนท่ีจะมี
การด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนจึงตอ้งด าเนินการโดยละมุนละม่อม ดงันั้นหลกัการตรวจสอบการ
จบัจึงน่าท่ีจะเป็นคุณมากกว่าจะเป็นโทษแก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น ปัจจุบนัก่อนท่ีจะ
น าตวัเด็กหรือเยาวชนไปตรวจสอบการจบั จะตอ้งมีการผ่านการสอบสวนเบ้ืองตน้จากพนักงาน
สอบสวนก่อน แลว้จึงน าตวัผูต้อ้งหาไปยงัศาลเพื่อตรวจสอบการจบั เมื่อเด็กหรือเยาวชนไปยงัศาล
แลว้ก็จะตอ้งไปรอเพื่อให้เจา้หน้าท่ีศาลท าส านวนเสนอต่อผูพ้ิพากษาเพื่อพิ จารณา โดยค าถาม
บางส่วนก็จะเป็นเช่นเดียวกนักบัในชั้นสอบสวนเบ้ืองตน้และถา้ผูพิ้พากษาเห็นว่าควรจะด าเนินการ
แก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนก็จะส่งเด็กและเยาวชนไปยงัสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กเพ่ือด าเนินการต่อไป ขั้นตอนบางส่วนในระหว่างการส่งต่อผูก้ระท าความผิดของ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนยงัคงมีบางส่วนท่ีมีความซ ้ าซ้อน จึงควรท าการ
ปรับปรุงในส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานไม่ให้เกิดความซ ้ าซอ้นอนัเป็นการเพ่ิมกระบวน การ
พิจารณาโดยไม่จ  าเป็น และเป็นการเพ่ิมความบอกช ้าในการตอบค าถามใหแ้ก่เด็กดว้ย 
 นอกจากนั้นเม่ือเกิดความเสียหายจากขั้นตอนการจบัโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงอยู่ใน
องคก์รของกระบวนการยติุธรรมอนัถือไดว้่าเป็นองคก์รท่ีมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ มีเพียง
เม่ือเกิดความผดิพลาดข้ึนกลบัไม่มีบทลงโทษต่อบุคคลดงักล่าว แต่วิธีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดคือการ
ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีเท่านั้ นและกฎหมายก็มิได้ก  าหนดถึงการเยียวยาแก่
ผูเ้สียหายท่ีถูกด าเนินคดีไวแ้ต่อย่างใด ประกอบกบัความผิดพลาดในการออกหมายจับเด็กหรือ
เยาวชนท่ีเกิดความผดิพลาดก็มิไดม้ีการเผยแพร่ความผดิพลาดขององค์กรดงักล่าวให้แก่ประชาชน
ไดรั้บทราบ ในต่างประเทศการจดัการกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะท าเป็นรายงาน
เพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลและน าออกเผยแพร่โดยถือว่าเป็นนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงประเทศดงักล่าว
เน้นในการเร่ืองการใช้งบประมาณให้คุ ้มค่า ดังนั้นประชาชนในประเทศจึงทราบถึงขอ้มูลของ
หน่วยงานภาครัฐ อนัเป็นการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐอีกทางหน่ึง เมื่อประชาชน
ไม่เห็นดว้ยกบัการใชง้บประมาณของหน่วยงานภาครัฐก็จะออกมาตอบโตโ้ดยทางส่ือ อนัเป็นการ
ตรวจสอบท่ีรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณมากท่ีสุด ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าใน
ขั้นตอนการจบัควรมีการเผยแพร่ยอดของการจบั ขอ้หาของคดี อตัราโทษ ยอดผูต้อ้งหาท่ีถูกปล่อย
ในกรณีท่ีจบัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงลกัษณะของการเผยแพร่จะเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายรวมตลอด 
ไปถึงการเผยแพร่สิทธิของเด็กและเยาวชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มท่ีจะรับทราบ
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ขอ้มลูเป็นส าคญั ดงันั้นเม่ือกลุ่มท่ีจะรับขอ้มลูเป็นเด็กหรือเยาวชน การจะน าเสนอนอกจากจะเขา้ใจ
ง่ายและควรจะมีรูปแบบท่ีดึงดูดความสนใจ เช่นการน าเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์หรือการ์ตูน 
เมื่อเด็กหรือเยาวชนมีความรู้ในเร่ืองของการคุม้ครองสิทธิของตนเองรวมตลอดไปถึงผูป้กครองก็มี
ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน โดยจะท าให้ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของผูเ้สียหายลดลง ส่งผลให ้
เจา้พนกังานต ารวจท่ีท าการจบักุมเกิดความระมดัระวงัในการท างานเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 4.2.1.3  บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชน 
  ระบบกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดได้ให้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือผูก้ระท าความผิดด้วยการให้ค  าปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นอย่างมาก โดยได้มีการ
ก าหนดตวับุคคลหรือองค์กรท่ีจะรับบทบาทในการขบัเคล่ือนประเด็นดงักล่าว การให้ค  าปรึกษา
ทางด้านกฎหมายถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีทุกประเทศถือปฏิบัติเพ่ือให้สอดคลอ้งกนัอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็กท่ีไดก้  าหนดว่าเด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลนั586 ประกอบกบัเด็กทุกคนท่ีถกูกล่าวหาหรือตั้งขอ้หาว่าได้
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอย่างน้อยท่ีสุดจะไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสม  
เพื่อการเตรียมตวัต่อสูค้ดีของเด็ก587 นอกจากนั้นในหลายๆ ประเทศการช่วยเหลือทางกฎหมายได้
ก  าหนดไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐ การจดัหาผูท่ี้จะท าหน้าท่ีดงักล่าวให้กบัผูก้ระท าความผิดในแต่ละ
ประเทศไดม้ีการก าหนดไวแ้ตกต่างกนั เช่นในประเทศเวียดนามก าหนดใหเ้ป็นทนายความ หรือใน
ประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดใหท้ั้งทนายความถา้ไม่มีใหใ้ชนิ้ติกรอยัการแทนได ้ท่ีปรึกษากฎหมายใน
แต่ละประเทศท่ีมีการก าหนดตวับุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากบริบทอนัเก่ียวกบั
โครงสร้างการด าเนินชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ ประกอบกบัการตีความถึงหลกัการด าเนิน 

                                                
586  Convention on the Rights of the Child Article 37 (d) Every child deprived of his or her liberty 

shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge 
the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial 
authority, and to a prompt decision on any such action.  

587 Convention on the Rights of the Child Article 40.2(b)(3) To this end, and having regard to the 
relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: Every child 
alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: To have the matter 
determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing 
according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in 
the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or 
legal guardians; 
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คดีกับเด็กและเยาวชนน ามาซ่ึงการก าหนดระบบกฎหมายท่ีใช้อยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบ Common Law หรือ Civil Law หรือระบบผสม อยา่งไรก็ดีการใหค้วามคุม้ครองสิทธิทางดา้น
กฎหมายแก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิถึงแมว้่าจะแตกต่างกนัท่ีตวับุคคลหรือองค์กรในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีก็ตามแต่ก็ยงัมีจุดยนืเดียวกนัทุกประเทศคือให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดีและ
ใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติ 
  บทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายกบัทนายความมีความแตกต่างกนัดงัน้ี ท่ีปรึกษากฎหมาย
เนน้บทบาทในการคน้หาความจริงให้เกิดข้ึน แนะน าสงเคราะห์ตลอดจนน าเสนอขอ้เท็จจริงเพื่อ
เป็นการช่วยสงเคราะห์ หรือแกไ้ขฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชนนั้นกลบัตัวเป็นพลเมืองท่ีดี โดยทั้งน้ี
จะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นส าคญั ไม่มุ่งหวงัต่อผลแพช้นะของคดีและในขณะเดียวกนั
ท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งน าเสนอแนวทางแมเ้ด็กนั้นจะไม่มีความผดิ ซ่ึงเป็นแนวทางไม่ใหเ้ด็กเส่ียง
ต่อการกระท าความผดิในอนาคต นอกจากนั้นยงัมีบทบาทในการน าเสนอวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กหรือเยาวชนต่อศาลเพื่อเป็นแนวทางใหศ้าลใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินมาตรการส าหรับเด็กและ
เยาวชนท่ีเหมาะสมเป็นรายๆ โดยเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็กหรือเยาวชน เช่น บุคลิกภาพ  สุขภาพ 
ภาวะทางจิตใจ นิสยั  อาย ุการศึกษา อาชีพ ฐานะ ตลอดจนบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนั้นดว้ย  และหาขอ้ยติุจากการ
ปรึกษาหารือร่วมกบัศาล สหวิชาชีพเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็ก การด าเนินคดีส าหรับเด็ก
และเยาวชนจะมีลกัษณะไม่เป็นทางการ (Informal system) โดยจะด าเนินกระบวนการแบบเป็น
กนัเองไม่เคร่งครัด เช่นไม่สวนชุดครุยทั้งท่ีปรึกษากฎหมาย อยัการ และ ผูพ้ิพากษา เป็นตน้ และยงั
เป็นผูติ้ดตามความประพฤติของเด็กท่ีติดทณัฑบ์นภายหลงัจากศาลมีค  าพิพากษา คอยสอดส่องดูว่า
เด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติตนตามท่ีได้วางขอ้ก  าหนดไวห้รือไม่ ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีแลว้ ก็อาจจะเสนอต่อศาลเพ่ือเปล่ียนแปลงค าพิพากษาหรือโทษได ้ส่วนทนายความนั้นมี
บทบาทในการพิสูจน์ความผดิโดยการด าเนินคดีอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมุ่งเนน้ต่อคู่ความฝ่ายตรงขา้มว่ามี
ลกัษณะเป็นปรปักษ์ มกัเน้นผลแพช้นะของคดีความ และจะเสนอเหตุบรรเทาโทษอนัมีผลท าให้
คู่ความของตนไดรั้บโทษน้อยลงโดยการอุทธรณ์ หรือ ฎีกาต่อศาล อนัเป็นลกัษณะให้ค  าปรึกษา
ทางดา้นกฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียว588  
  ในประเทศไทยได้มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิโดยท่ีปรึกษากฎหมายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ท่ีปรึกษากฎหมายจะถูกแต่งตั้งโดยศาลและจะ
เร่ิมมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิให้กับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดในชั้นศาล ซ่ึงจะมี

                                                
588 สุชาติ  แนวประเสริฐ.  (2552).  เล่มเดิม.  น. 67-69. 
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ลกัษณะการปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัทนายความ589 คุณสมบติัเร่ิมตน้ของบุคคลดงักล่าวจะตอ้ง
เป็น 1. ทนายความ หรือ 2. ผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทางกฎหมายไม่ต ่ากว่าชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ส่วนการสอบสวนผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หลกัการดงักล่าวไดใ้ชเ้ร่ือยมาจนกระทัง่ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไดม้ีการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
ในศาลเยาวชนและครอบครัว 
  การคุ้มครองสิทธิให้กับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดตามโดยหลักการตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การ
ด าเนินกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ไม่ได้มุ่งเน้นในเร่ืองทางคดีกับเด็กและครอบครัว  
โดยต้องการให้เด็กกับศาลมีการท างานร่วมกันอย่างใกลชิ้ดเพ่ือดูแลโอกาส แมก้ระทั่งพ่อ แม่ 
ผูป้กครองก็สามารถแสดงความคิดเห็นในศาลได ้กระบวนการพิจารณาคดีเยาวชนมิไดใ้ชว้ิธีพิจาณา
ความอาญาโดยเคร่งครัด ผ่อนคลาย ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อวตัถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
ผูก้ระท าความผดิรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีเป็นมิตรไม่รู้สึกถึงตราบาปและสามารถกลบัตวัเป็นคนดีได้ 
  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาเป็นบทบญัญติัท่ีใชเ้ป็นการทัว่ไป ในการด าเนินคดีอาญา
ปกติเพราะฉะนั้นอะไรท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนก็ต้องมาใชว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชน ซ่ึงใน
กฎหมายฉบบัเดิมมิไดมี้การบญัญติัใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน เพราะฉะนั้นมาตรฐาน
ในการดูแลเด็กและเยาวชนในกฎหมายดงักล่าวจึงดอ้ยกว่าการดูแลผูใ้หญ่ การร่างบทบญัญติัฉบบั
ใหม่จึงปรับใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนดว้ย ประกอบกบัรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ท่ีบอกว่า 
บุคคลจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ บทบญัญติัท่ีเขียนเป็นหลกัการทัว่ไป 
ค  าว่า ทนายความ ณ ท่ีน้ีเป็นค าทัว่ๆ ไป เป็นการส่ือความหมายว่าเขาควรท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ถา้เป็นผูใ้หญ่ก็ช่วยเหลือโดยทนายความ ถา้เป็นเด็กก็ช่วยเหลือโดยท่ีปรึกษากฎหมาย590  
  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าลกัษณะการด าเนินคดีอาญากับผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและ
เยาวชนมีความแตกต่างจากการด าเนินคดีกบัผูใ้หญ่ ท่ีปรึกษากฎหมายจึงมีบทบาทในการคุม้ครอง

                                                
589 การปฏิบติัหนา้ที่เช่นเดียวกนักบัทนายความ คือใหค้วามช่วยเหลือด าเนินคดีแทนเด็กหรือเยาวชนที่

เป็นจ าเลยทั้งในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย ช่วยการพิจารณาเกี่ยวกบัตวัเด็กในทุกแง่ทุกมุมถูกรายงานไปยงัศาล
อยา่งถูกตอ้งและระมดัระวงั และระมดัระวงัมิใหเ้ดก็ถูกลงโทษหรือรับวิธีการส าหรับเดก็เพราะพยานเบิกความเท็จ 
มีความรู้ในทางว่าคดีโดยการซักคา้นพยานแลว้ที่ปรึกษากฎหมายยงัอาจแถลงต่อศาลถึงฐานะอนัแทจ้ริงของเดก็  

590 รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20  (สมยัสามญัทัว่ไป)  เป็นพิเศษ วนัศุกร์ที ่2 เมษายน 2553  
น. 114-116  
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สิทธิให้แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะ อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้
กฎหมายอนัเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนซ่ึงปัจจุบนัคือพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดก้  าหนดบทบาท
หนา้ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยใหท่ี้ปรึกษากฎหมายมีบทบาทแทนทนายความในชั้นสอบสวน นอกจากนั้นยงัได้
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในส่วนคุณสมบติัเร่ิมตน้ของบุคคลท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไดต้ดัใน
ส่วนของผูท่ี้ไม่มีใบอนุญาตว่าความโดยสภาทนายความออกส่งผลให้ท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งมี
คุณสมบติัเร่ิมตน้คือการเป็นทนายความ การร่างกฎหมายท่ีมีการจ ากดัให้ทนายความเท่านั้นเป็น
คุณสมบติัเร่ิมตน้ในการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงความเห็นของผูร่้างกฎหมายนายเสริมเกียรติ วร
ดิษฐ ์(กรรมาธิการ)ไดช้ี้แจง้ถึงหลกัการดงักล่าวว่า  “ทนายความกบัท่ีปรึกษากฎหมายก็ลว้นแต่ท า
หนา้ท่ีช่วยเหลือเยยีวยาเด็ก เยาวชนท่ีตอ้งหาหรือเป็นจ าเลยในคดีอาญานัน่เอง แต่ท่ีเรียกแตกต่างกนั
นั้นมีวิวฒันาการมาจากปี พ.ศ. 2534 ใชค้  าว่า “ไม่ให้มีทนายความให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย” แลว้ก็
แบ่งแยกเป็นท่ีปรึกษากฎหมายมีทั้ งทนายความและคนท่ีจบกฎหมายปริญญาตรีท่ีไม่ได้เป็น
ทนายความ พอมาปี 2540 รัฐธรรมนูญบัญญัติในเร่ืองให้สิทธิประชาชนในการท่ีจะได้รับการ
คุม้ครองโดยมีทนายความ แลว้ก็มีวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบบัท่ี 22) แกไ้ขในพ.ศ. 2547 รองรับ
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 134/1 ในชั้นสอบสวนก็ดี แลว้มาตราต่อไปในชั้นศาลก็ดี รองรับ
เหมือนกนัว่า ในคดีอาญาท่ีเด็กตอ้งหาว่ากระท าความผดิ ใหถ้ามว่าเด็กมีทนายความไหม ถา้ไม่มีรัฐ
ตอ้งจดัให ้ถึงแมว้่าเด็ก เยาวชนไม่มีและไม่ตอ้งการ รัฐก็ตอ้งจดัใหเ้พื่อคุม้ครองเด็ก เยาวชน เด็กใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 หมายถึง บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ก็แปลว่าเด็กและ
เยาวชนตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กนั่นเอง ในเม่ือรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 ท่านสุรชยั 
เล้ียงบุญเลิศชัยได้บอกข้อบัญญัติเป็นท านองเดียวกันกับวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเด็กต้องมี
ทนายความ 
  ส่วนเหตุท่ีไม่ให้คนมาช่วยเหลือเด็ก เยาวชน เป็นท่ีปรึกษากฎหมายโดยไม่เป็น
ทนายความเน่ืองจากว่าตอนปี 34 ตอนนั้นเขาเปิดโอกาสให้หลายๆ หน่วยรวมทั้งคนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ทนายความท าหน้าท่ี แต่ปัจจุบันน้ีคนท่ีไปช่วยเหลือเด็กมีแต่ทนายความเท่านั้น ไม่มีคนท่ีจบ
กฎหมายไปเป็นท่ีปรึกษากฎหมายเลย โดยเฉพาะเป็นท่ีประจกัษก์นัว่า คนท่ีท าหน้าท่ีช่วยเหลือเด็ก
ในศาล คนท่ีเป็นทนายความท่ีผ่านการอบรมผ่านกฎหมายเรียนมาอย่างดีกบัคนท่ีไม่ไดท้  าอาชีพ
ทนายความ สภาทนายความไม่ไดอ้บรม คุณภาพย่อมแตกต่างกัน ดงันั้นเราไม่อยากจะให้เด็ก 
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เยาวชนไดรั้บการดูแลจากคนท่ีมาช่วยเหลือ 2 มาตรฐาน” 591 ดงันั้นจึงใชค้  าว่า “ท่ีปรึกษากฎหมาย” 
แทน “ทนายความ” เพื่อไม่ตอ้งการใหเ้ด็กท่ีเขา้ไปรับการพิจารณาคดีมีบรรยากาศเหมือนในศาล592 
  การท่ีจะเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้กับเด็กหรือเยาวชนได้นั้นนอกจากท่ีจะต้องมี
คุณสมบัติเร่ิมต้นเป็นทนายความแล้วยงัต้องผ่านการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนดใน
ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ซ่ึงนายสุรชยั เล้ียงบุญเลิศชยั ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวว่า 
“ทนายความท่ีอยากจะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งผา่นกระบวนการฝึกอบรมดงักล่าวใน
ขา้งตน้เพราะการก าหนดใหท่ี้ปรึกษากฎหมายตอ้งผา่นการอบรมเน่ืองจากว่า การด าเนินการเก่ียวกบั
เด็กและเยาวชนจ าเป็นตอ้งใหค้นท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งมีจิตส านึกพิเศษแตกต่าง
จากการเป็นทนายความธรรมดาท่ีผ่านการอบรมโดยสภาทนายความ โดยให้มีความรู้ในเร่ือง
เจตนารมณ์ของกฎหมายเยาวชน เขา้ถึงกระบวนวิธีในการท างานของศาลเยาวชนซ่ึงจะเป็นไปตาม
เจตนารมณ์อยา่งเหมาะสมท่ีจะใหเ้ด็กกลบัตวัเป็นคนดีได ้ท่ีผ่านมากฎหมายเดิมไม่มีกระบวนการ
อบรม เพราะฉะนั้นก็เลยท าใหบ้ทบาทตรงน้ียงัไม่ค่อยมีความชดัเจน593 ดงันั้นการสร้างจิตวิญญาณ
ส าหรับการท างานดา้นเด็กและเยาวชนใหก้บัทนายความจึงท าใหท้นายความกบัท่ีปรึกษากฎหมายมี
ความแตกต่างกนั 
  อย่างไรก็ดี การจ ากัดคุณสมบัติเร่ิมต้นในการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้ต้องเป็น
ทนายความเท่านั้นยงัมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านไม่เห็นดว้ยโดยใหเ้หตุผลดงัน้ี 
  นายวชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล(กรรมาธิการ) เก่ียวกบัการร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวใน
ส่วนของท่ีปรึกษากฎหมายว่า “การให้ทนายความและบุคคลท่ีจบปริญญาตรีซ่ึงมีความประสงค์
อยากจะช่วยเหลือเด็กเขา้มาอยูใ่นวงการศาล เราก็คิดว่าน่าจะตอ้งเรียนรู้วิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นจิตวิทยา 
การสงัคมสงเคราะห์ เพราะจากประสบการณ์การเป็นผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนท่ีผ่านมา ทนายความท่ี
ไม่เคยว่าความในศาลเยาวชน เมื่อเขา้มารับผดิชอบคดีเด็กและเยาวชนจะสู้คดีอย่างเอาจริงเอาจงัจน
ตอ้งเตือนว่าศาลเยาวชนไม่ใช่ศาลอาญาท่ีจะมาเอาเป็นเอาตาย จะตอ้งช่วยกนัคน้หาว่าเด็กควรจะ
แกไ้ขอย่างไรเป็นหลกั เมื่อกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไปตดัผูจ้บปริญญาตรีออกไปแลว้ ซ่ึงโดย
ส่วนตวัท่านไม่เห็นดว้ย เพราะแต่เดิมกฎหมายไดเ้ปิดช่องใหบุ้คคลท่ีไม่ไดเ้ป็นทนายความโดยตรง
แต่จบปริญญาตรีแลว้แต่ไม่มีใบอนุญาตว่าความมาอบรมเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาล โดยหลกั

                                                
591 รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20 (สมยัสามญัทัว่ไป) เป็นพิเศษ วนัศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553  

น. 96-98. 
592 พลเรือเอก สุรศกัด์ิ ศรีอรุณ รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20  น. 101. 
593 รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20.  เล่มเดิม.  น. 119. 
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ทนายความไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญาหรือวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
รัฐธรรมนูญก็ตามที ในกรณีท่ีเด็กถกูกล่าวหาว่าเป็นผูต้อ้งหาก็คือถกูตรวจสอบโดยรัฐ กรณีเช่นน้ีจึง
จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีทนายความจะตอ้งเข้าไปช่วยเหลือดูแล แต่เม่ือใดท่ีเข้าสู่กระบวนการทางศาล
เยาวชนและครอบครัวแล้วเราไม่ถือว่าเป็นกระบวนการทางอาญา ให้ถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชน ภาษาองักฤษเขาก็ไม่ใชค้  าว่า Criminal Justice แต่ใช ้Juvenile Justice อนั
เป็นวิธีการปฏิบติักบัเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ ดว้ยเหตุน้ีเองเราจึงไม่ใหเ้รียกว่าเป็นทนายความ 
และใชท่ี้ปรึกษากฎหมายเพ่ือใหบ้รรยากาศในการด าเนินคดีส าหรับเด็กนั้นเป็นการพดูคุยกนั คน้หา
ความจริง แลว้ก็เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขเป็นหลกั อนันั้นคือเป็นเหตุผลและด้วยเหตุน้ีเองเวลา
แกไ้ขกฎมายอนัอ่ืนๆก็จะวางหลกัทัว่ไปคือถา้กรณีเด็กถกูตรวจสอบโดยรัฐ ทนายความก็ตอ้งเขา้ไป
ช่วยเหลือคุม้ครองอนันั้นเป็นหลกัทัว่ไป ซ่ึงเรายอมรับกนัอยู่แลว้ แต่ในกฎหมายเด็กน้ีถือว่าเป็น
กฎหมายพิเศษก็ตอ้งดูตามกฎหมายพิเศษซ่ึงยกเวน้หลกัทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม594”  

ส่วนนายกฤช อาทิตยแ์กว้ซ่ึงไดย้กตวัอย่างของปัญหาเร่ืองท่ีปรึกษากฎหมายดงัน้ี “ใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลไปในชนบทจะเป็นปัญหามากส าหรับเยาวชนท่ีไม่รู้จะปรึกษาใครก็ตอ้งมาหา
ทนายความในเมือง ซ่ึงห่างไกลเหลือเกิน ท่านเห็นดว้ยกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลายท่านท่ีมีการเสนอ
ใหท้ าการอบรมบุคคลกรท่ีเป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงจบนิติศาสตร์
และมีอยู่เป็นจ านวนมาก บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นทนายความเพราะไม่อยากประกอบอาชีพ
ทนายความแต่บุคคลดงักล่าวตอ้งการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ลูกหลานท่ีอยู่ในหมู่บา้น โดย
เป็นบุคคลท่ีจะใหค้  าแนะน าเร่ืองกฎหมายในเบ้ืองตน้กรณีมีปัญหาท่ีจะตอ้งไปข้ึนศาลเยาวชน เขา
อยากท าหน้าท่ีแต่เมื่อไปจ ากัดให้เป็นทนายความเวลาท่ีมีเร่ืองในหมู่บ้าน ต าบล แลว้ใครให้
ค  าปรึกษากบับุคคลเหล่านั้น595” 
  การก าหนดคุณสมบัติของท่ีปรึกษากฎหมายไวใ้นพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดว้างหลกัเกณฑ์ไวใ้นส่วนของ
ท่ีปรึกษากฎหมายว่า จ  าเลยจะมีทนายความแกค้ดีแทนไม่ได้ แต่ให้จ  าเลยมีท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีท านองเดียวกันกับทนายความ โดยท่ีปรึกษากฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติเป็น
ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความและผ่านการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาค ดีเยาวชนและ
ครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนดใน 
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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา 40 “บุคคลจะต้องได้รับความช่วยเหลือ 
ในทางคดีจากทนายความ” เป็นบทบญัญติัท่ีเขียนเป็นหลกัการทัว่ไป ดงันั้นค าว่า “ทนายความ” ณ 
ท่ีน้ีเป็นค าโดยทัว่ไป เป็นการส่ือความหมายว่าเขาควรจะไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมาย ถา้เป็น
ผูใ้หญ่ก็ช่วยเหลือโดยทนายความ ถา้เป็นเด็กก็ช่วยเหลือโดยท่ีปรึกษากฎหมาย 596 ดังนั้นจึงตอ้ง
พิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีของท่ีปรึกษากฎหมายเสียก่อนแล้วจึงก  าหนดคุณสมบัติของบุคคล
ดงักล่าว เพ่ือบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมา 
จากกฎหมายท่ีมีการบงัคบัใชข้าดความศกัด์ิสิทธิและไม่มีศกัยภาพในการบงัคบัใช ้
  การก าหนดคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าวในขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นว่า บทบญัญติั
ตามกฎหมายไดว้างหลกัอนัเป็นผลมาจากการตีความกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ี
มีความแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป โดยปกติในคดีอาญาจะตอ้งเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงจะมีทนายความเป็นผู ้ด  าเนินคดีแทนผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
แต่ส าหรับในคดีเด็กและเยาวชนเน่ืองจากการด าเนินคดีจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ ดงันั้น
การด าเนินการกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิจึงมีลกัษณะและบรรยากาศเนน้ไปในการพดูคุย 
คน้หาความจริง มุ่งเนน้การแกปั้ญหาใหก้บัผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากการด าเนินคดี
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมุ่งเน้นในการพิสูจน์ความผิด จึงท าให้บรรยากาศในการ
ด าเนินคดีมีลกัษณะเคร่งครัดไม่ผ่อนคลายโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ 
และดว้ยลกัษณะการด าเนินคดีมีความแตกต่างกนัประกอบกบัในคดีเด็กยงัมุ่งเน้นในเร่ืองของการ
ไกล่เกล่ียและไม่เนน้การสูค้วามในศาลเช่นเดียวกนักบัคดีอาญาโดยปกติ คุณสมบติัเร่ิมตน้จึงไม่ควร
จ ากดัเฉพาะทนายความเท่านั้นท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ถึงแมว้่าปัจจุบนั
จ านวนทนายความจะมีเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม แต่ก็ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนทนายความ
ในบางพ้ืนท่ี จะส่งผลใหข้าดแคลนทนายความจะน ามาซ่ึงการขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมายส าหรับ
เด็กและเยาวชนในอนาคต ประกอบกบัท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้งผา่นการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
ก  าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา เพื่อเป็นการสร้างความเช่ียวชาญและสร้างจิตส านึกให้กบั
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย แต่เม่ือมองในมุมกลบั การใหท้นายความไปรับการอบรมเพ่ิมเติม
อนัเป็นการเพ่ิมภาระและค่าใชจ่้ายใหก้บัทนายความ ซ่ึงจะท าให้ทนายความบางส่วนไม่สนใจท่ีจะ

                                                
596  อภิรดี  โพธ์ิพร้อม  รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20  เล่มเดิม.  น. 118. 
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เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนของการท าคดีก็ไม่ได้มาก 597 โดยเฉพาะ
ทนายความท่ีมีประสบการณ์ในการท าคดีมาเป็นจ านวนมากจนมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงก็จะ
ไม่สนใจในการท่ีจะมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ส่วนผูท่ี้สนใจก็จะ
เป็นทนายความท่ีมีประสบการณ์ในการว่าความน้อยหรือไม่มีเลย ค่าตอบแทนจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ท าใหข้าดแรงจูงใจในการท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายอนัเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความ
ขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมาย 
  ในประเทศเวียดนามไดม้ีการก าหนดถึงการคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิใหไ้ดรั้บการปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความและมีลกัษณะบงัคบัอย่างเขม้งวด ถึงแม้
ผูก้ระท าความผิดหรือผูแ้ทนของบุคคลดังกล่าวจะปฏิเสธการมีทนายความ รัฐโดยองค์กรท่ีจะ
ด าเนินคดีกับบุคคลดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการจดัหาทนายความให้ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีต  ารวจ 
พนกังานอยัการ หรือศาล โดยการแจง้ไปยงัเนติบณัฑิตยสภาเพื่อด าเนินการจดัหาทนายความจาก
ส านกังานทนายความให ้แต่อยา่งไรก็ดีการจดัหาทนายความดงักล่าวรัฐจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย
ให้กับทนายความซ่ึงเป็นจ านวนไม่มาก จึงท าให้เกิดปัญหาการต่อสู้คดีของผูก้ระท าผิดท่ีเป็น
เยาวชนมกัตกได้กับทนายความท่ีไม่มีประสบการณ์ นอกจากน้ีในบางคดีทนายความท่ีได้รับ
มอบหมายดงักล่าวอาจจะท างานแบบไม่รับผดิชอบ ขอ้เท็จจริงเร่ืองน้ีจึงมีผลกระทบต่อการต่อสู้คดี
ของผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน 598 ซ่ึงแทนท่ีการมีท่ีปรึกษากฎหมายเป็นทนายความจะเป็นการ
คุม้ครองสิทธิใหก้บัผูก้ระท าความผดิจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์แต่กลบัท าใหเ้สียประโยชน์ 

                                                
597  อตัราค่าป่วยการท่ีปรึกษากฎหมายท่ีศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยตามระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมว่าดว้ยค่าป่วยการท่ีปรึกษากฎหมายท่ีศาลแต่งตั้ งให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่เป็นจ าเลย พ.ศ.  
2549 ไดแ้บ่งค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายออกเป็น 4 ประเภท 

 1. คดีที่มีอตัราโทษประหารชีวิตจะไดค้่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายระหว่าง 1,600 -20,000 บาท 
 2. คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่สิบปีข้ึนไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิตจะไดค่้าป่วยการท่ีปรึกษา

กฎหมายระหว่าง 1,200 -15,000 บาท 
 3. คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไปแต่ไม่ถึงสิบปีจะไดค่้าป่วยการท่ีปรึกษากฎหมาย

ระหว่าง 800 -10,000 บาท 
 4. คดีที่มีอตัราโทษนอกเหนือจากคดีในประเภทท่ี 1หรือประเภทท่ี 2 หรือประเภทท่ี 3 จะไดค้่าป่วย

การที่ปรึกษากฎหมายระหว่าง 600 -5,000 บาท 
 ค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายในแต่ละคดีเป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาอตัราคา่ป่วยการ

ดงักล่าว 
598 Chu Thanh  Quang.  (2006).  Handling Juvenile Offenders Under Criminal Law In Vietnam.   

p. 130. 
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  ผู ้เ ขียนขอตั้ งข้อสังเกตจากรายงานการประชุมซ่ึงมิได้มีการกล่าวถึงความบกพร่อง 
ในการท างานของท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ไดเ้ปิดช่องใหบุ้คคลท่ีจบปริญญาตรีทางดา้นกฎหมาย
สามารถข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษากฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัวได้ แต่ปัจจุบันตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดม้ี
การจ ากดัใหท้นายความเท่านั้นท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหายไดป้รากฏหลกัฐานจากการอภิปรายของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในประเด็นดงักล่าวเป็นเพราะไม่เคยมีผูท่ี้จบปริญญาตรีทางดา้นกฎหมายมามี
บทบาทในคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนเลย 
นอกจากนั้นการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคคลดงักล่าวก็ไม่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมการท างาน จึงไดท้ า
การตดับุคคลดงักล่าวออกจากการก าหนดคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าตาม
กฎหมายพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2534ประกอบกบัรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายท่ีมีการแกไ้ขใหม่ ท่ีปรึกษากฎหมาย
มิไดมี้บทบาทในชั้นสอบสวน เพราะตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ใหก้ารสอบสวนผูก้ระท าความผดิกบัเด็กและเยาวชน
เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา599 ดงันั้นการสอบสวนรัฐจึงจดัหาทนายความมาให้
ผูต้ ้องหา ส่งผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีการให้ค  าปรึกษาทางกฎหมายมีแต่ทนายความซ่ึงท าหน้าท่ี
เท่านั้น การท่ีกฎหมายเดิมไดเ้ปิดช่องให้ผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรีทางกฎหมายสามารถเป็นท่ีปรึกษา
ทางด้านกฎหมายได้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บุคคลกรในองค์กรภาครัฐสามารถจะท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือผูก้ระท าความผดิไดท้นัท่วงทีและยงัเป็นการป้องกนัการขาดแคลนท่ีปรึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชน เมื่อพิจารณาประกอบกบัพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีไดเ้พ่ิมบทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายใหมี้การคุม้ครองผูต้อ้งหา
ตั้งแต่ในชั้นถามค าให้การ แต่กลบัลดปริมาณการได้มาซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมาย โดยการจ ากัดให้ท่ี
ปรึกษาทางดา้นกฎหมายจะตอ้งมีคุณสมบติัเร่ิมตน้เป็นทนายความเท่านั้นทั้งๆท่ีการด าเนินคดีกบั
เด็กและเยาวชนก็มิไดเ้นน้การต่อสูค้ดีในศาล ซ่ึงจะเป็นการสร้างปัญหาและท าให้ผูต้อ้งหาไม่ไดรั้บ
การคุม้ครองสิทธิตามท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว ้
  การท่ีจะก าหนดถึงคุณสมบติัเร่ิมตน้ของการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายส าหรับเด็กและ
เยาวชนจะตอ้งเป็นทนายความ ถึงแมจ้ะเป็นการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินคดีในกระบวนการ
ยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน แต่ถา้การยกระดบัดงักล่าวจะท าให้เป็นสาเหตุท่ีจะท าให้ผูก้ระท า
                                                

599 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
มาตรา 50 วรรค 3 
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ความผิดมิไดรั้บการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง หลกัเกณฑ์ดังกล่าวก็น่าท่ีจะน ากลบัมาทบทวน
เพื่อใหเ้กิดการคุม้ครองสิทธิใหก้บัเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ผูเ้ขียนเห็นว่าการอบรมของสภา
ทนายความมุ่งเนน้การผลิตผูท่ี้จะด าเนินคดีในศาลทัว่ไป ดงันั้นลกัษณะการว่าความของทนายความ
จึงต้องการผลของการแพ้ชนะกันในคดี แต่หลักการด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนเน้นการ
ประนีประนอมยอมความ แกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดีมิไดต้อ้งการผลแพช้นะ
ในคดี การก าหนดคุณสมบติัเร่ิมตน้ของการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายจึงไม่ควรท่ีจะก าหนดไวส้ าหรับผู ้
ท่ีเป็นทนายความเท่านั้น ผูท่ี้จบปริญญาตรีทางดา้นกฎหมายท่ีเป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ครู ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็ก นิติกรศาล ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น นายอ าเภอ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีความใกลชิ้ดกบัเด็กหรือเยาวชนเพราะเ ป็นคนใน
ชุมชน และการเปิดช่องใหบุ้คคลดงักล่าวไดม้ีสิทธิท่ีจะเป็นท่ีปรึกษากฎหมายไดจ้ะท าให้เด็กไดรั้บ
การคุม้ครองจากระบบกฎหมายส าหรับเด็กในส่วนของการคน้หาความจริงท่ีเกิดจากการกระท า
ความผิด รวมตลอดไปถึงการหาวิธีแก้ไขฟ้ืนฟูบุคคลดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิมากท่ีสุด การก ากบัและควบคุมบุคคลดงักล่าว 
เม่ือมีการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษากฎหมายท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวก็ควรมอบอ านาจในการก ากบั
ดูแลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าวกบัศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีรับจดแจง้ และการเปิด
ช่องใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถท่ีจะเขา้รับการอบรมเป็นท่ีปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนได้
จะเป็นการลดปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมายท่ีจะตอ้งมีการบงัคบัใชอ้ย่างเต็ม
รูปแบบในปี พ.ศ. 2556 ไดอี้กทางหน่ึง  
  ในประเทศองักฤษท่ีปรึกษาทางกฎหมายของเด็กและเยาวชนผูก้ระท าความผิดกฎหมาย
จะเป็นบุคคลท่ีเรียกว่า “Appropriate Adult” ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกั 
    1. ใหค้  าแนะน าแก่ผูก้ระท าความผิดในระหว่างการสอบสวนรวมตลอดไปถึง
การด าเนินการต่างๆ ทางกฎหมาย 
    2. สงัเกตว่าการสอบสวนนั้นด าเนินการถกูตอ้งและเป็นธรรมหรือไม่ และ 
    3. อ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างเจา้หน้าท่ีต  ารวจกบัผูต้อ้งหาและ
ญาติของผูต้อ้งหาตามท่ีกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไว ้
  ท่ีปรึกษากฎหมายของประเทศองักฤษจะถกูเรียกมาเมื่อมีการจบัผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเดก็หรือ
เยาวชน และการใหค้  าปรึกษาจะเป็นในลกัษณะของการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการ
กบัผูก้ระท าความผดิ และใหค้  าแนะน าถึงสิทธิของผูก้ระท าความผิดว่าจะมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง
อย่างใดในทางกฎหมาย รวมตลอดไปถึงการให้ความสะดวกในการส่ือสารระหว่างผูก้ ระท า
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ความผดิกบัพนกังานสอบสวน รวมตลอดไปถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อผูก้ระท าความผดิตอ้งการจะสู้
คดี ก็จะเป็นขั้นตอนของทนายความต่อไป600 
  ส่วนในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อจบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได้
ตอ้งส่งตวับุคคลดงักล่าวไปยงัส านกังานสวสัดิการและพฒันาการสงัคมหรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ี
ไดรั้บการรับรอง เพ่ือใหผู้ก้ระท าความผิดไดรั้บค าปรึกษาและแกไ้ขฟ้ืนฟู และให้ชะลอการน าคดี
เขา้สู่กระบวนการยติุธรรมทางอาญา ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายของประเทศดงักล่าวจะเป็นเจา้หน้าท่ีของ
องค์ กรท่ี ก  าหนดข้ึ นโดยมิ ได้ มี ข้ อจ  ากั ดว่ า  ท่ี ปรึ กษากฎหมายจะต้ องเป็ นทนายความ 
เท่านั้น และในขั้นตอนของการสอบปากค าเป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเทศดังกล่าวสามารถท่ีจะให้
อ  านาจแก่นิติกรของส านกังานอยัการเป็นผูท้  าหน้าท่ีฟังการสอบสวนแทนท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเด็ก
เลือกได้601  
  อาจกล่าวได้ว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรือประเทศฟิลิปปินส์ 
ท่ีปรึกษากฎหมายก็มิไดจ้  ากดัให้เป็นเฉพาะผูท่ี้เป็นทนายความเท่านั้น นอกจากนั้นผูเ้ขียนเห็นว่า
หลกัการมีท่ีปรึกษากฎหมายในต่างประเทศ มิไดถ้กูออกแบบมาในรูปแบบเน้นการต่อสู้ในศาล แต่
จะถูกออกแบบมาเพื่อใชใ้นการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูก้ระท าความผิด โดยท าหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหว่างผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนกับเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
นอกจากนั้นยงัใหค้  าแนะน าแก่ผูก้ระท าความผดิและญาติของบุคคลดงักล่าว ใหท้ราบถึงผลแห่งการ
กระท าความผดิท่ีไดเ้กิดข้ึน โดยการใชภ้าษาง่ายๆ เพื่อใหเ้ด็กและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็กเกิดความ
เข้าใจ รวมตลอดไปถึงการตรวจสอบขั้นตอนต่าง  ๆของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติ 
ต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ ว่ามีการด าเนินการละเมิดต่อผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือ
เยาวชนตามสิทธิของบุคคลดงักล่าวหรือไม่  
  โดยสรุปการด าเนินกระบวนพิจารณากบัเด็กและเยาวชนจะมีลกัษณะไม่เคร่งครัดตาม
หลกักฎหมายโดยทัว่ไป ตามมาตรฐานขั้นต ่าของอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กยงัก  าหนด ใหเ้ด็กจะตอ้ง
                                                

600  Adult and Community Services.  (2010).  Appropriate Adult Procedures.report.  p. 6. 
601 Juvenile Justice And Welfare Act of 2006 SEC 22. Duties During Initial Investigation. - The law 

enforcement officer shall, in his/her investigation, determine where the case involving the child in conflict with 
the law should be referred.The taking of the statement of the child shall be conducted in the presence of the 
following: (1) child's counsel of choice or in the absence thereof, a lawyer from the Public Attorney's Office; 
(2) the child's parents, guardian, or nearest relative, as the case may be; and (3) the local social welfare and 
development officer. In the absence of the child's parents, guardian, or nearest relative, and the local social 
welfare and development officer, the investigation shall be conducted in the presence of a representative of an 
NGO, religious group, or member of the BCPC. 
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ไดรั้บค าปรึกษาทางดา้นกฎหมายเมื่อกระท าความผิด จากหลกัการดงักล่าวประเทศรัฐภาคีท่ีเป็น
สมาชิกในอนุสญัญาจึงตอ้งก าหนดกฎหมายภายในเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการนั้น และไดก้  าหนด
ตวับุคคลหรือองคก์รข้ึนมารับหนา้ท่ีและขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าว การก าหนดคุณสมบติัผูม้าเป็น
ท่ีปรึกษากฎหมายใหก้บัเด็กและเยาวชน  เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กจะหลีกเล่ียงการด าเนินคดีอย่างเป็น
ทางการ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการลดการพึ่งพากระบวนการยติุธรรมอยา่งเป็นทางการ หรืออาจกล่าวไดว้า่
มีรูปแบบการด าเนินคดีแบบเฉพาะ จะเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่ผูต้อ้งหาเร่ิมถูกด าเนินคดี โดยให้
ค  าปรึกษาและช่วยคน้หาความจริงแห่งมูลเหตุในการกระท าความผิด เพื่อเขา้สู่กระบวนการแกไ้ข
ฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนอยา่งแทจ้ริงและตรงประเด็นท่ีสุด การแกไ้ขฟ้ืนฟูจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ไม่กลบัมากระท าความผดิอีก เมื่อค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ดในการถูกตรวจสอบโดยรัฐแลว้ 
ท่ีปรึกษากฎหมายจึงไม่ควรจ ากดัเฉพาะผูท่ี้เป็นทนายความเท่านั้น เพราะจุดมุ่งหมายของคดีระหวา่ง
ท่ีปรึกษากฎหมายกบัทนายความมีความแตกต่างกนั จึงส่งผลให้เม่ือมีการจ ากดัคุณสมบติัเร่ิมตน้
ของท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งเป็นทนายความจึงเป็นการไม่เหมาะสมกบัหลกัเกณฑ์ท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิ
ให้กับเด็กและเยาวชน ประกอบกับท่ีปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบท่ีคณะ
กรรมการบริหารศาลยติุธรรมก าหนด โดยในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายจะตอ้งเสียค่าป่วยการ
โดยรัฐ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีไม่มากอนัจะท าให้ขาดแรงจูงในการท างาน และน าไปสู่การขาดแคลนใน
อนาคต เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวควรเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเรียนจบทางดา้นนิติศาสตร์และเป็นบุคคล
ในองคก์รภาครัฐ เช่น ครู อาจารย ์บุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัเด็ก นิติกรศาล โดยบุคคลดงักล่าวจะมี
ตน้สงักดัในการควบคุม ช่วยลดการขาดแคลนทรัพยากรและยงัสามารถแกปั้ญหาในระดบัรากหญา้
ไดอี้กทางหน่ึง เพราะเมื่อชุมชนเขม้แข็งจะท าให้ปัจจยัในการเกิดอาชญากรรมมีปริมาณลดลง มา
เป็นคุณสมบติัตั้งตน้ของการเขา้รับการอบรมเพื่อเป็นท่ีปรึกษากฎหมายไดด้ว้ย เพราะบุคคลดงักล่าว
มีความเข้าใจในปัญหาและไม่เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้ นเป็นผูก้ระท าความผิดอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นยงัเป็นการน าบุคคลของหน่วยงานภาครัฐมาพฒันาให้มีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน จนเกิดความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติังานและง่ายต่อการน าบุคคลดงักล่าวมาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เมื่อค  านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ประกอบกบัการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็ก ซ่ึงมุ่งเนน้การเจรจาและการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู และการ
น าบุคคลดงักล่าวมาอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
จิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ ความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา 
จะยิง่เป็นการเพ่ิมจิตส านึกและความเช่ียวชาญแก่ผูท่ี้จะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหม้ีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น เมื่อผลิตท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ป็นจ านวนมาก จะเป็นการลดปัญหาเร่ืองการขาดแคลน 
และยงัสามารถเพ่ิมขั้นตอนของการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิไดด้ว้ยอีกดว้ย อาทิ ใหคุ้ม้ครอง
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สิทธิโดยท่ีปรึกษากฎหมายตั้งแต่ในชั้นจบักุมเพราะ ในการท่ีเจา้หน้าท่ีท าการจบักุมผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนก็จะมีการแจง้สิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาทราบ ดงันั้นถา้มีการเพ่ิมขั้นตอนดงักล่าวจะท าใหเ้กิด
การคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาอยา่งแทจ้ริงตั้งแต่เร่ิมกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีการกระทบสิทธิ
แก่ผูต้อ้งหา 
 4.2.1.4 การน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใชก้บัผูถู้กกล่าวหาท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน 
  ในอดีตไดมี้ผูใ้ห้นิยามของความผิดและการลงโทษไวต้ั้งแต่ในยุคส านักอาชญาวิทยา
ดั้งเดิม (Classic School of Criminology)602 โดยซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesar Beccaria, 1738-1794)ไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิม (the Theory of Classic)โดยไดก้ล่าวถึง 
“ความผดิและโทษ” ไวว้่า “บางคร้ังเราสามารถยกเวน้ไม่ลงโทษส าหรับความผดิเลก็นอ้ยได ้เมื่อผูท่ี้
ถูกล่วงละเมิดให้อภัยแก่การกระท านั้น การให้อภัยเป็นส่ิงท่ีดีแต่เป็นการกระท าท่ีตรงข้ามกับ
ประโยชน์สาธารณะ เอกชนอาจให้อภยัโดยไม่เรียก ร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการกระท าท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนแก่ตนได ้แต่การให้อภยัของเขาเช่นว่านั้นไม่อาจท าลายความจ าเป็นใน
การลงโทษ เพื่อไม่ใหเ้ป็นแบบอยา่ง สิทธิในการลงโทษไม่ไดเ้ป็นของผูใ้ดผูห้น่ึงแต่เพียงผูเ้ดียว แต่
เป็นของกฎหมายทั้งหลายซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมาจากเจตนารมณ์ของทุกคน ผูถู้กล่วงละเมิดคนใดคน
หน่ึงอาจสละสิทธิในส่วนของตนได ้แต่ไม่มีอ  านาจใดๆ เหนือสิทธิเช่นว่านั้นของผูอ่ื้น” ค  ากล่าว
ของ Beccaria เป็นการแสดงให้เห็นว่า603 เม่ือเกิดการกระท าความผิดข้ึน ความเสียหายท่ีไดรั้บถือ
เสมือนว่าเกิดแก่สงัคมโดยส่วนรวม ตวัอย่างเช่น เม่ือเกิดคดีฆาตกรรมข้ึน แมจ้ะมีผูเ้สียหายคือบิดา
มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูต้ายซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการกระท าความผิดนั้น แต่
อยา่งไรก็ตามแนวคิดของ Beccaria ถือว่าประชาชนและสังคมส่วนรวมไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั 
เน่ืองจากประชาชนเกิดความหวาดระแวง หรือไม่มัน่ใจในสวสัดิภาพของตนเองว่าจะตกเป็นเหยื่อ
ของผูก้ระท าความผดิเม่ือใด ดงันั้นจึงตอ้งถือว่า การกระท าความผิดนั้นเป็นผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่

                                                
602 มนุษยท์ุกคนมีความคิด และมีเหตุผล จึงมีเจตจ านงอิสระ (Free Will) สามารถเลือกและก าหนด

พฤติกรรมของตนได ้โดยจะชัง่น ้าหนกัความสุขกบัความเจ็บปวด ความสุขหมายถึงผลท่ีจะไดรั้บ ความเจ็บปวด 
หมายถึงโทษที่กฎหมายไดร้ะบุไวช้ดัเจนว่าการกระท าความผิดอยา่งน้ีจะถูกลงโทษอยา่งไร และเช่ือว่าการกระท า
ความผิด เกิดจากการที่มนุษยค์ิดดว้ยเหตุผล ไตร่ตรองก าไร-ขาดทุน ไวแ้ลว้ว่ามีผลดี มากกว่าผลเสีย ก่อนที่จะลง
มือท าผิดกฎหมาย ดงันั้น การป้องกนัอาชญากรรมท่ีดีท่ีสุด คือ การท าให้มนุษยเ์ห็นว่า ผลเสียของอาชญากรรมมี
มากกว่าผลดีท่ีจะไดรั้บ จึงพยายามคิดคน้ระบบการลงโทษที่จะท าใหเ้กิดความกลวัจนไม่กลา้กระท าผิด  

603 อุทยั อาทิเวช.  (2548,มีนาคม).  สิทธิของผูเ้สียหายในกฎหมายฝร่ังเศส.  วารสารบทบณัฑิตย์,   
61 (1),  1-2.  
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ผูอ่ื้นโดยทางออ้มดว้ย รัฐจึงจ าเป็นตอ้งเขา้มาจดัการ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าหากผูเ้สียหายโดยตรงงดเวน้
ไม่ด  าเนินคดีดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการให้อภยัแก่ผูก้ระท าความผิดหรือผูเ้สียหาย
ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นท่ีพอใจแลว้ก็ตาม ก็ไม่สามารถเป็นเหตุห้ามรัฐไม่ให้ในการ
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขของสังคมได้
ดว้ยวิธีไม่ลงโทษ ถึงแมว้่าจะเป็นคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ และคู่ความไดต้กลงกนัเพื่อยุติคดีแลว้ก็
ตาม ท าให้คดีตอ้งข้ึนสู่การพิจารณาของศาลเป็นจ านวนมาก จึงไดเ้กิดการพฒันามาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาข้ึน เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ซ่ึงไดมี้
การก าหนดหลกัเกณฑไ์วใ้นกฎหมายดงัน้ี 
  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นอีกช่องทางหน่ึงของกระบวน การยติุธรรม
ทาง เ ลือก  ซ่ึ งมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือแบ่งเบาภาระคดี ท่ีจะน าข้ึนสู่ศาลหรือผ ันคดี  (Diversion) 
ออกจากกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั ซ่ึงมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในขั้นตอน
ก่อนฟ้องตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ได้พฒันามาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 63 โดยให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจเป็นผูพ้ิจารณาภายใต้
เง่ือนไขว่า เด็กจะตอ้งยินยอมท่ีจะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่
ปัจจุบนัเง่ือนไขดงักล่าวไดถู้กยกเลิกโดยใชว้ิธีการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด
แทน เมื่อผูก้ระท าความผดิไดรู้้ส านึกในการกระท าความผิดของตนก่อนท่ีจะมีการฟ้องคดีต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว ซ่ึงในตอนร่างพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าว่า “รู้ส านึก” ไว ้อาทิ 
  นายวชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล (กรรมาธิการ) ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองของ “รู้ส านึก” ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูไวคื้อ “การแสดงออกถึงความเห็นใจ การ
ยอมรับว่าตวัเองไดก่้อความเสียหายใหก้บัผูเ้สียหายหรือท าใหชุ้มชนเกิดความเดือดร้อน”604 
  นายสุรชยั  เล้ียงบุญเลิศชยั (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัคนท่ีส่ี)ให้ความเห็น
ของค าว่า “รู้ส านึก” ไวว้่า “เพียงแค่เด็กส านึกว่าท่ีเขาเขา้ไปพวัพนัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเขาถกู
กล่าวหา เป็นเร่ืองท่ีเขาไม่สมควรกระท าอีกต่อไป แค่นั้นเด็กคนนั้นก็ควรไดรั้บการฟ้ืนฟ”ู605 
  การท่ีกฎหมายต้องก าหนดให้ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนส านึกในการ
กระท าของตนก่อนท่ีจะท าการแกไ้ข เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดรู้ว่าตนเองท าให้ผูอ่ื้นและสังคมเกิด
                                                

604  รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20  เล่มเดิม.  น. 52. 
605  แหล่งเดิม.  น. 39. 
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ความเดือดร้อนเสียหาย และสมคัรใจท่ีจะท าการแกไ้ขส่ิงท่ีตนไดก้ระท าลงไป ดงันั้นในเร่ืองของ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา จึงเป็นส่ิงท่ีให้โอกาสแก่ผูก้ระท าความผิดให้เขา้รับการ
แกไ้ขการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี606 
    1. เด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา กรณีมีอตัราโทษอย่างสูง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หจ้  าคุกไม่เกินหา้ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม   
    2. เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็น
โทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   
    3. เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี   
    4. เมื่อผูอ้  านวยการสถานพินิจไดค้  านึงถึงอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา  
การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผิดแลว้ เห็นว่า 
เด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตวัเป็นคนดีโดยไม่ตอ้งฟ้อง ก็จะด าเนินการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูให้
เด็กหรือเยาวชนปฏิบติั แลว้เสนอความเห็นประกอบแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูต่อพนักงานอยัการเพื่อ
พิจารณา ทั้งน้ีการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้สียหายและผูต้อ้งหาดว้ย 
  เมื่อครบหลกัเกณฑ์ดงักล่าวในขา้งตน้จึงจะมีการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือ
เยาวชนนั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขเยยีวยาความผดิท่ีไดเ้กิดข้ึน มุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
เด็กหรือเยาวชน ช่วยบรรเทา ทดแทน และชดเชยความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย ท าให้ชุมชนและ
สงัคม เกิดความปลอดภยั ซ่ึงแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพ
ของเด็กหรือเยาวชน เวน้แต่เป็นการก าหนดข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือเพื่อ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเด็ก
หรือเยาวชน นอกจากน้ีแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูยงัอาจก าหนดให้มีการตกัเตือนหรือก าหนดเง่ือนไข
ให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กห รือเยาวชนอาจ
ก าหนดใหบิ้ดามารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยปฏิบติัดว้ยก็ได ้ 
หรืออาจก าหนดใหช้ดใชเ้ยยีวยาความเสียหาย หรือก าหนดให้เด็กหรือเยาวชนท างานบริการสังคม
หรือท างานสาธารณประโยชน์ไม่เกินสามสิบชัว่โมง หรือก าหนดใหน้ ามาตรการอย่างหน่ึงอย่างใด
หรือหลายอยา่งมาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนนั้น ทั้งน้ีระยะเวลาใน
การปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องไม่เกินหน่ึงปี โดยวิธีการจดัท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู 
ใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด ฝ่ายผูเ้สียหาย และ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เขา้ร่วมประชุม และหากเห็นสมควรก็อาจเชิญผูแ้ทนชุมชน
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หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการกระท าความผดิ หรือพนกังานอยัการ
ดว้ยก็ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูให้แลว้เสร็จและน าเสนอพนักงานอยัการภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า 
  จากหลักการดังกล่าวในข้างต้น การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูมิได้บัญญัติให้ผู ้แทน 
ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าความผดิ มีส่วนเขา้ร่วมใน
การจดัท าแผนทุกกรณี607 ทั้งๆ ท่ีเด็กเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและชุมชนมีส่วนท่ีท าให้เด็กกระท า
ความผดิ แต่กลบัมิไดม้ีการก าหนดใหต้วัแทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขกบัปัญหาดงักล่าว 
การมผีูแ้ทนชุมชนหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการกระท าความผิดเขา้
ร่วมในการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูเพ่ือใหท้ราบถึงสภาพสังคมท่ีแทจ้ริงท่ีเด็กเผชิญอยู่ และยงั
เป็นการชัง่น ้ าหนกัในความเป็นไปไดท่ี้เด็กจะท าการแกไ้ขพฤติกรรม ภายใตข้อ้ตกลงท่ีไดก้  าหนด
ข้ึนตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูเม่ือผูก้ระท าความผดิจ  าตอ้งกลบัไปอยูใ่นสงัคมเดิม ลดโอกาสในการ
ปฏิบัติตามแผนไม่ส าเร็จจนท าให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งกลบัเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเช่นเดิม 
กล่าวคือผลของแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟแูบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี 
    1. กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
แผน ให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอยัการทราบและแจง้ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป     
    2. กรณีเด็กหรือเยาวชนไดป้ฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูครบถว้นแลว้ ให้
ผูอ้  านวยการสถานพินิจรายงานใหพ้นกังานอยัการทราบ หากพนกังานอยัการเห็นชอบก็ให้มีอ  านาจ
สัง่ไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้น ค  าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการใหเ้ป็นท่ีสุดและสิทธิน าคดีอาญามา
ฟ้องเป็นอนัระงบัไป ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะด าเนินคดีส่วนแพ่ง และให้ผูอ้  านวยการ
สถานพินิจรายงานค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการใหศ้าลทราบ 
  ดงันั้นการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟจึูงมีความจ าเป็นส่งผลดีต่อ
ภาครัฐท่ีใชแ้ผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู ผูเ้สียหายท่ีไดรั้บการเยียวยาและผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการ
แกไ้ขอยา่งแทจ้ริง เม่ือแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟมิูไดมุ่้งเนน้แต่เฉพาะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กบั
ผูก้ระท าความผดิเท่านั้น ยงัมุ่งเนน้การกลบัคืนสู่สงัคมและปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มของตวัเด็กให้
ดีข้ึน ภายใตเ้จตนารมณ์ของกฎหมายท่ีไดว้างหลกัไวว้่า เม่ือมีความจ าเป็นสามารถก าหนดให้บิดา 
มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยสามารถจะปฏิบติัตามแผนได้
อีกดว้ย อนัเป็นการสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก ส่งผลถึงการกระท าความผิดของเด็กนั้น 
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การแกไ้ขจึงควรกระท าทั้งท่ีตวัเด็กและสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวัเด็กควบคู่กนัไป เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขอย่างแท้จริง เม่ือการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนมีผลกระทบต่อบุคคล
โดยรวม กฎหมายจึงตอ้งมีการก าหนดไวใ้หช้ดัเจนว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานพินิจในการจดัให้
มีการประชุมกลุ่มครอบครัวจะตอ้งเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชน ฝ่ายผูเ้สียหาย นักจิตวิทยาหรือนกัสงัคม
สงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติ พนักงานอยัการ และตัวแทนชุมชนหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูทุกคร้ัง จะท าให้เกิดการแกไ้ขปัญหา
ใหแ้ก่เด็กอยา่งครบวงจรตั้งแต่ในชั้นด าเนินคดีจนถึงสุดส้ินคดี รวมตลอดไปถึงการกลบัคืนสู่สังคม
ในคราวเดียวกนั ส่งผลต่อการดูแลผูก้ระท าความผิดให้มีความพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดี เร่ิมตน้
ชีวิตใหม ่และไม่กลบัมากระท าความผดิซ ้าอีก  
  ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดาพนักงานอยัการยงัมีอ  านาจท่ีจะส่งตวัผูก้ระท า
ความผดิไม่ร้ายแรง ไปยงัโครงการของชุมชนโดยผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนยินยอม
และเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บการความช่วยเหลือ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีส่วนต่อการกระท าความผิดของ
ตนแทนการด าเนินคดีกบัผูเ้ยาว ์โดยพนกังานอยัการจะท าความเห็นว่าวิธีการส่งตวัไปยงัโครงการ
ของชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงก่อนจะกระท าการดงักล่าวจะตอ้งท าการปรึกษากบับุคคลหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโครงการของชุมชนก่อน  ผูเ้ขียนเห็นว่าการด าเนินการตามมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในประเทศแคนาดา สามารถด าเนินการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิไดท้นัที อนัเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลไดด้ว้ยวิธีการกลัน่กรองคดี ดว้ยวิธีการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขผูก้ระท าความผิด โดยไดว้างหลกัเกณฑ์ของการผนัคดีให้ออกจาก
กระบวนการยุ ติธรรมไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) ภายใต้
วตัถุประสงคข์องการสมานฉันท์ระหว่างผูก้ระท าความผิด ผูเ้สียหาย และชุมชน โดยมีเง่ือนไขว่า
ผูก้ระท าความผดิตอ้งส านึกถึงการกระท าความผดิของตน จึงจะเขา้สู่มาตรการดงักล่าวได ้การตกลง
กนัระหว่างผูก้ระท าความผดิและผูเ้สียหาย โดยใหผู้ก้ระท าความผดิมีส่วนร่วมก าหนดมาตรการท่ีจะ
น ามาใชก้บัตน เพื่อใหผู้ก้ระท าความผดิสามารถรับหรือปฏิเสธในขั้นตอนท่ีตนจะตอ้งปฏิบติัต่อไป 
อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กนั้น นอกจากนั้นยงัให้คนในชุมชนเขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือใหชุ้มชนนั้นรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตามนโยบายท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของเด็กโดยชุมชน ดังนั้นพนักงานอยัการจึงสามารถใช้ดุลยพินิจ 
ส่งผูก้ระท าความผิดให้แก่โครงการชุมชนหรือหน่วยงานของชุมชนได้เมื่อเห็นว่าเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัความผดิของเด็กหรือเยาวชนตามสดัส่วนของการกระท าความผดินั้น อนัจะมีผลท าให้
มิตอ้งน าคดีท่ีมีหลกัฐานว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิข้ึนฟ้องยงัศาลเยาวชนและท าให้คดีเสร็จ
ส้ินไปโดยทุกฝ่ายไดรั้บการเยยีวยาอยา่งแทจ้ริง 
  ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ผูก้ระท าความผดิกบัผูเ้สียหาย โดยมีหน่วยงานของชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการไกล่เกล่ีย เมื่อตกลงกนัไดจ้ะท าใหค้ดีระงบัไม่ตอ้งน าคดีไปฟ้องยงัศาลเยาวชน
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อีกต่อไป อนัเป็นการลดภาระของกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็ก ซ่ึงการใชอ้  านาจดงักล่าวจะเป็น
ของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายหรือ Punong Barangay โดยความช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ีสวสัดิการ
และพฒันาการสังคมทอ้งถ่ิน (LCPC) จะเป็นผูด้  าเนินการระงบัข้อขดัแยง้ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็ก โดยมุ่งท่ีจะบรรลุว ัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และให้เป็นไปตามโครงการผนัคดี ซ่ึงเด็กและครอบครัวของเด็กจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีไดก้  าหนดข้ึน แต่เมื่อใดก็ตามท่ีจะตอ้งจดัท าโครงการผนัคดีโดยไม่มีผูเ้สียหายเขา้ร่วมใน
การไกล่เกล่ียจะตอ้งขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีสวสัดิการและพฒันาการสังคม (BCPC) ให้เขา้
ร่วมในการประชุม นอกจากโครงการผนัคดีแลว้ยงัมีโครงการยุติธรรมชุมชนหรือเรียกว่า “LGUs” 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอาศยัชุมชนเป็นหลกัให้ความยุติธรรมและคุม้ครองสวสัดิภาพส าหรับเยาวชน 
การอาศยัชุมชนเป็นหลกัในการให้ความยุติธรรมและคุม้ครองสวสัดิภาพส าหรับเยาวชน อนัเป็น
โครงการยติุธรรมชุมชนท่ีผา่นทางโรงเรียน องคก์รเยาวชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆโครงการ
ยติุธรรมชุมชนจะจดัใหม้ีบริการท่ีอาศยัชุมชนเป็นหลกัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการแกไ้ขปัญหา
อนัเป็นท่ีสนใจและข้อกังวลพิเศษของเด็ก และยงัให้ค  าปรึกษาแนะน าท่ีเหมาะสมแก่เด็กและ
ครอบครัว โดยโปรแกรมดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้นแรกจะเป็นมาตรการทั่วไปในการ
ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสงัคมและใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะเขา้ไปแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นตน้ตอของ
ปัญหาในการกระท าผดิ ต่อมาขั้นท่ีสองจะเป็นในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความ
เส่ียง และขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นมาตรการในการหลีกเล่ียงการเขา้สู่ระบบยติุธรรมท่ีเป็นทางการโดย
ไม่จ  า เป็น และมาตรการอ่ืนๆ ในการป้องกันการกระท าผิดซ ้ า 608 กล่าวได้ว่าโครงการท่ี 
อาศยัชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลผูก้ระท าความผิด  ถือได้ว่าเป็นการแกไ้ขปัญหาของผูก้ระท า

                                                
608 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 19 Community-based Programs on Juvenile Justice 

and Welfare. - Community-based programs on juvenile justice and welfare shall be instituted by the LGUs 
through the LCPC, school, youth organizations and other concerned agencies. The LGUs shall provide commu-
nity-based services which respond to the special needs, problems, interests and concerns of children and which 
offer appropriate counseling and guidance to them and their families. These programs shall consist of three 
levels: 

 (a)  Primary intervention includes general measures to promote social justice and equal 
opportunity, which tackle perceived root causes of offending; 

 (b)  Secondary intervention includes measures to assist children at risk; and 
 (c) Tertiary intervention includes measures to avoid unnecessary contact with the formal justice 

system and other measures to prevent re-offending. 
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ความผดิท่ีเป็นเด็กโดยตรงจากส่ิงแวดลอ้มซ่ึงท าใหเ้ด็กเกิดการตดัสินใจในการกระท าผิด และเป็น
การช่วยลดตน้ทุนท่ีรัฐจะตอ้งเสียอีกทางหน่ึงดว้ย609 
  ส่วนประเภทของคดีท่ีจะน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาปรับใช้ ใน
ประเทศแคนาดามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไดก้  าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินคดี
เบ้ืองตน้กบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ และใหถื้อว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมส าหรับการแกไ้ขเด็ก
และเยาวชน โดยไดม้ีการก าหนดไวใ้นกฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) ค.ศ. 2002610 
อย่างชดัเจน ภายใต้วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัอาชญากรรมท่ีเกิดจากการกระท าความผิดซ ้ าของ
เยาวชน โดยเนน้การแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิอนัเกิดจากการยอมรับผิดและส านึกในการ
กระท าของตนเอง การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ รวดเร็ว และเป็นธรรม  
เคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งเพศ เช้ือชาติ วฒันธรรม และภาษา การ
กระท าของรัฐต่อผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชนจะตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน 
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีในประเทศดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือมาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial measures) คือ มาตรการท่ีให้อ  านาจแก่
เจ้าหน้าท่ีต  ารวจ เพ่ือท่ีจะระงับคดีโดยมิต้องน าคดีข้ึนฟ้องต่อศาลเยาวชน ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า
มาตรการดงักล่าวเพียงพอต่อการกระท าความผดิท่ีไม่ร้ายแรง และไม่เคยมีประวติักระท าความผดิมา
ก่อน ส่วนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนกังานอยัการ(extrajudicial sanction) จะ
ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน (extrajudicial 
measures) แต่สามารถใชก้บัคดีท่ีมีฐานความผดิอตัราโทษสูงกว่าในชั้นสอบสวนได ้อาทิ ความผิด
เก่ียวกบัเพศ การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาข้ึนอยู่กบัส านึกของผูก้ระท าความผิด 
แมว้่าจะเป็นผูท่ี้เคยใชม้าตรการพิเศษมาก่อน หรือเคยมีประวติัการกระท าความผดิมาก่อนก็ตาม การ
ฟ้องคดีจะต้องได้รับความยินยอมจากอยัการสูงสุดก่อนจึงจะด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผิดได ้
นอกจากนั้นมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอยัการยงัสามารถใชไ้ดก้ับ

                                                
609 Juvenile Justice and Welfare Act 2006 SEC. 56. After-Care Support Services for Children in 

Conflict with the Law. - Children in conflict with the law whose cases have been dismissed by the proper court 
because of good behavior as per recommendation of the DSWD social worker and/or any accredited NGO 
youth rehabilitation center shall be provided after-care services by the local social welfare and development 
officer for a period of at least six (6) months. The service includes counseling and other community-based 
services designed to facilitate social reintegration, prevent re-offending and make the children productive 
members of the community. 

610 Youth Criminal Justice  Act (YCJA) ค.ศ. 2002  Last amended on February 28, 2013 
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ความผดิท่ีไม่จ  าตอ้งมีการด าเนินการต่อไป และการใชม้าตรการพิเศษส าหรับเด็กมีความเพียงพอก็
ไม่จ  าตอ้งด าเนินคดีต่อไป611 ความเพียงพอในการด าเนินคดีของพนักงานอยัการจะตอ้งอยู่ภายใต้
กฎหมาย Youth Criminal Justice Act (YCJA) มาตรา 5 ซ่ึงสรุปได้ว่าผูก้ระท าความผิดจะต้อง
ตระหนกัรู้และเยยีวยาความเสียหาย โดยเขา้มามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบและการน ามาตรการ
เหล่านั้นไปปฏิบติั เช่น เปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายไดเ้ขา้มามีส่วนในการตดัสินใจเก่ียวกบัมาตรการท่ี
เลือกใช ้นอกจากนั้นการเยียวยาตอ้งเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของเยาวชนและเป็นไปอย่างได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด อนัเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลเยาวชนได้อย่างแท้จริง  
ส่วนประเทศฟิลิปปินส์การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดี ถือเป็น
มาตรการผนัคดีออกจากกระบวนการยติุธรรม จะใชก้บัคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 6 ปี อนัเป็น
วิธีการหลีกเล่ียงการน าคดีเข้าสู่ระบบยุติธรรมท่ีเป็นทางการโดยไม่จ  าเป็น การให้มีนโยบายทางเลือก
นอกเหนือจากการน าคดีไปฟ้องร้อง ดว้ยวิธีการดงักล่าวท าใหล้ดผูก้ระท าความผดิซ ้าโดยใชก้ารผนั
คดี(Diversion) ในประเทศดงักล่าวมีการใชโ้ครงการผนัคดีไดทุ้กขั้นตอนของการด าเนินกระบวน
พิจารณา ดว้ยวิธีการประชุมไกล่เกล่ียและประนีประนอมขอ้พิพาท การใชม้าตรการพิเศษชั้นก่อน
ฟ้องจะใหค้วามส าคญักบัการตกลงระหว่างผูก้ระท าความผดิกบัผูเ้สียหาย 
  การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง ในต่างประเทศนอกจาก
จะมีการก าหนดเร่ืองอตัราโทษเพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาแลว้ ยงัสามารถใชม้าตรการ
พิเศษไดห้ลายคร้ัง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่านอกจากเร่ืองของอตัราโทษแลว้ยงัใหค้วามส าคญักบัชุมชนใน
การมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นอยา่งมาก อนัเป็นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการยอมรับว่า ปัญหาเดก็
หรือเยาวชนกระท าความผิดเกิดจากสังคมเป็นตัวกระตุ้น ดังนั้นการแกไ้ขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิควรท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิใหค้รอบคลุมในทุกปัญหา สงัคมดูจะเป็น
ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเด็กและมีอิทธิพลต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นอยา่งมาก จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิ  
  นอกจากการแกไ้ขปัญหาเด็กหรือเยาวชนโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
เพื่อเป็นการลดโอกาสเกิดอาชญากรรมชุมชนในอนาคตแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงบทบาทของผูท่ี้จะมา
เป็นผูใ้ชม้าตรการดงักล่าวดว้ย ซ่ึงในประเทศไทยคือ พนกังานอยัการกบัการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟู612 การจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด พนักงานอยัการจะเขา้ร่วมในการจดัท า

                                                
611 Asquith, H.H.  (1852-1928). Youth Diversion  Retrieved Febtember 25, 2013,  from 

www.justice.gov.nl.ca/just/prosect/guidebook/023.pdf  
612 ระเบียบกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการจดัท า

แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู พ.ศ. 2554 ขอ้ 6 
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แผนทุกกรณี การจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟใูนชั้นก่อนฟ้อง จะใชก้บัคดีท่ีเป็นความผดิมีอตัราโทษ
อย่างสูงไม่ เ กิน  5  ปี  ผู ้กระท าความผิดไม่ เคยได้รับค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก และผู ้กระท า 
จะต้องส านึกว่าตนได้กระท าความผิดพร้อมท่ีจะกลบัตัวก่อนฟ้องคดี มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง จะอาศยัหลกัการในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative Justice) มาเป็นแนวทางเพื่อผนัคดี Diversion ออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลกั ซ่ึงจะใหค้วามส าคญักบัการตกลงกนัระหว่างคู่ความ โดยความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ
ในการประสานงานระหว่างผูเ้สียหายกบัผูก้ระท าความผดิ ภายใตก้ารส านึกผิดของเด็กและเยาวชน
นั้น อนัน ามาซ่ึงการเยียวยาท่ีมีความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
ถึงแมว้่ายงัคงมีความแตกต่างกันในส่วนของขั้นตอนและวิธีการ การน ามาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องในประเทศแคนาดามิไดม้ีการก าหนดอตัราโทษไวโ้ดยแน่นอน หรือ
จะใชไ้ดก้บัคดีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก ถา้ตกลงกนัได้
ระหว่างผูก้ระท าความผิดกับผูเ้สียหายให้ได้รับการเยียวยา ก็น่าจะเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวดว้ยการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา นอกจากนั้นในประเทศฟิลิปปินส์ยงัให้
ใชม้าตรการพิเศษได้กบัผูก้ระท าความผิดท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 6 ปี ซ่ึงจะท าให้ผูก้ระท า
ความผดิจ  านวนไม่น้อยไดรั้บการผนัคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมิตอ้งมีตราบาปติดตวั 
นอกจากนั้นในประเทศดงักล่าวยงัใหห้ลกัประกนัในการคุม้ครองเยาวชนท่ีกระท าความผิดว่าจะใช้
ระยะเวลาอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมไม่เกิน 45 วนั อนัเป็นหลกัประกนัขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบั
อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก  
  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มีลกัษณะไม่ตายตัวแต่มี
ลกัษณะเป็นพลวตัร (dynamic) ยดืหยุน่ได ้กล่าวคือมีการด าเนินการอยา่งไม่เป็นทางการเนน้การลด
การพึ่งพากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและท าให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไม่จ  ากดัเฉพาะคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือ คดีท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่
ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยท่ีสามารถชดใช้ความเสียหายอนัเกิดจากการกระท าผิดของตนเท่านั้น ใน
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกทางดา้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาทิ 
Tony Marshall Howard Zehr Mark Umbreit John Braithwaite และ Heather Stray ต่างก็เห็นพอ้ง
ตรงกนัว่า กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทอ์าจน าไปใชใ้นรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ เพื่อเหตุผลในการ
บริหารจดัการกบัคดีใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่
ได ้ซ่ึงบางประเทศน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ปใชก้บัคดีอาชญากรรมร้ายแรง เช่น คดี
ท่ีเกิดข้ึนในเมือง Ipwich อนัเป็นเมืองท่ีท าเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย มีคนจ านวนมากเจ็บป่วย
และตายในเหมือง กรณีดงักล่าวไดน้ าวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้
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ภายหลงัเกิดเหตุภัยพิบัติท่ีเหมือง ท าให้คู่กรณีและผูท่ี้เก่ียวข้องได้ข้อสรุปท่ีจะน าไปสู่การใช้
มาตรการในการป้องกันภยัพิบัติในวนัข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยม 613 ซ่ึงสอดคลอ้งกับดร.กิตติพงษ ์ 
กิตติยารักษ์614 ท่ีให้ความเห็นว่า ท่ีจริงแล้วไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาว่ากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์จะใช้ได้กับความผิดเล็กน้อยเท่านั้น ดังเช่นในราวนัดา Bishop Rismond Tu Tu ได้ให้
สมัภาษณ์ว่า ไดน้ าเอาเร่ือง restorative justice ไปใช ้เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉนัทร์ะหว่างเผ่าพนัธุ์
ในราวนัดาหรือประเทศแคนาดา โดยไดม้ีการใชใ้นกรณีมีความประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีรัฐใน 
เท็กซสั ซ่ึงน ามาใชใ้นคดีฆาตกรรม เพื่อให้เหยื่อท่ีมีชีวิตหลงเหลืออยู่หรือผูเ้ป็นญาติไดม้ีโอกาสพบ
กบัผูก้ระท าความผดิอนัเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีข้ึน 
  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามีว ัตถุประสงค์ เพื่อผนัคดีให้ออกจาก
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั โดยใหโ้อกาสกบัผูท่ี้ส านึกผิดประกอบกบัเป็นผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหรั้บโทษจ าคุก โดยไม่ตอ้งมีการน าคดีไปฟ้องยงัศาล ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
พนักงานอยัการตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 เพื่อใหเ้กิดความสมานฉนัทโ์ดยใชว้ิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟเูด็กหรือ
เยาวชน ผูเ้ขียนเห็นว่าการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ถือไดว้่าเป็นวิธีการผนัคดีออก
จากกระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั เมื่อเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าความผดิให้กลบัตวัเป็นคน
ดี จึงไม่ควรจ ากดัอตัราโทษตามเง่ือนไขไวใ้หเ้ป็นคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี จึงควรขยาย
ฐานความผดิใหม้ีอตัราโทษอยา่งสูงเกินกว่า 5 ปี ส่งผลใหค้ดีบางประเภทเขา้สู่การใชม้าตรการพิเศษ
ได ้ ไม่ตอ้งน าคดีไปฟ้องร้องยงัศาล ลดขั้นตอนในการด าเนินคดีอนัเป็นผลให้คดีระงบั และเมื่อ
พิจารณาจากบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานอยัการท่ีกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไวด้งัน้ี 
  อ านาจของพนกังานอยัการสามารถจ าแนกได ้2 ประการคือ  
    1. อ านาจหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม (การสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไม่ฟ้องผูต้อ้งหา) 
    2. อ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของสาธารณชน 
  จะเห็นไดว้่ากฎหมายไดก้  าหนดใหพ้นกังานอยัการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
และปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมิไดบ้งัคบัใหพ้นกังานอยัการตอ้งฟ้องคดีอาญา
ท่ีมีพยานหลกัฐานฟังว่ามีการกระท าผิดในทุกคดี ตรงกนัขา้มกฎหมายกลบัให้อิสระแก่พนักงาน

                                                
613  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.์  (2550).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์:จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบติัใน

นานาชาติ.  น. 37 และ 16. 
614  กิตติพงษ ์ กิติยารักษ.์  (2545).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์:ทางเลือกใหม่ ส าหรับกระบวน 

การยติุธรรมไทย.  น.  15-16. 
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อยัการในการใชดุ้ลยพินิจอย่างกว้างขวางดงัจะเห็นได้จากบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา  143  ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการใช้ดุลยพิ นิจอย่าง 
อิสระ แมว้่าผลของการสอบสวนจะช้ีมูลว่าผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระท าความผิด แต่หากพนักงานอยัการ
พิจารณาแลว้เห็นว่าคดีดงักล่าวไม่สมควรสั่งฟ้อง พนักงานอยัการก็มีอ  านาจสั่งไม่ฟ้องคดีได ้และ
เม่ือพิจารณาถึงขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายอย่างเป็นทางการจะพบว่า อ  านาจของ
พนกังานอยัการตามกฎหมายในการใชดุ้ลยพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบ 
งานบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และดว้ยบทบาทหน้าท่ีดงักล่าวท าให้พนักงานอยัการ
สามารถปรับใชดุ้ลยพินิจให้สอดรับกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
ผูก้ระท าความผิดเป็นการเฉพาะราย อีกทั้งการให้พนักงานอยัการสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่าง
กวา้งขวางยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการใชอ้  านาจ เพื่อกลัน่กรองคดีและผนัคดี (Diversion) บาง
ประเภทออกจากระบบพิจารณาคดีของศาลซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงในการแกปั้ญหาคดี
ลน้ศาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ615 นอกจากนั้นยงัสามารถด าเนินคดีในศาลอนัเป็นการปฏิบติัหน้าท่ี
ในฐานะ “ทนายแผ่นดิน” ในการวินิจฉัยขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานในทอ้งส านวน พนักงาน
อยัการต้องใช้ดุลยพินิจใคร่ครวญชั่งน ้ าหนักและพิจารณาถึงหลกัฐานท่ีปรากฏในส านวนการ
สอบสวนดว้ยว่าพยานหลกัฐานเหล่านั้นสามารถจะรับฟังและเช่ือถือไดเ้พียงใดหรือไม่ อนัเป็นการ
ใช้อ  านาจในลกัษณะของตุลาการ ฉะนั้น พนักงานอยัการจึงเป็นองค์กรหลกัท่ีส าคัญยิ่งในกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา เน่ืองจากเป็นตวัเช่ือมระหว่างการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนและศาล เปรียบเสมือนผูคุ้มจุดยุทธศาสตร์ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ 
ได้บัญญัติ “มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (United 
Nations Standards on Criminal Justice) ในเร่ือง “แนวทางว่าดว้ยบทบาทของอยัการ” (Guidelines 
on the Role of Prosecutors 1990) ขอ้ 17-19 โดยเฉพาะขอ้ 19 ท่ีว่า “ในประเทศท่ีอยัการมีอ  านาจใช้
ดุลยพินิจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเยาวชนนั้น อยัการพึงพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจใชแ้ทนการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนนั้น โดยพิจารณาถึงธรรมชาติและความร้ายแรง
ของความผิด การคุ้มครองสังคม บุคลิกภาพ และประวัติของเยาวชนผูน้ั้น” การท่ีองค์การสหประชาชาติ 
โดยการประชุมใหญ่สหประชาชาติเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรรมคร้ังท่ี 7 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ไดใ้ห้
การสนับสนุนหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยใชดุ้ลยพินิจ เพราะในคดีบางประเภทกระบวนการ
ยติุธรรมท่ีเป็นอยูไ่ม่สามารถท่ีจะเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาได ้อาทิเช่น คดีความผดิโดยประมาท ความผดิ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความผิดท่ีกระท าโดยเยาวชน หรือแมก้ระทัง่กรณีความผิดร้ายแรง 
                                                

615 อุดม รัฐอมฤต.  (2552).  สรุปการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทของอยัการในมุมมองของกระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉันท.์  วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 38 (2).  น. 328-329. 
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เป็นตน้ หากไดมี้การชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมและผูเ้สียหายไม่ไดติ้ดใจเอาความ 
การลงโทษผูก้ระท าความผดิโดยกลไกทางอาญาท่ีเป็นอยูอ่าจจะไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งแก่ตวั
ผูก้ระท าความผดิเอง ผูเ้สียหาย หรือสงัคมส่วนรวม แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าให้เกิดปัญหามาก
ข้ึนอีก นอกจากน้ี การฟ้องคดีเหล่าน้ีต่อศาลทั้งๆท่ีมีกระบวนการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าท่ีจะด าเนินการ
ยงัก่อให้เกิดปัญหาคดีลน้ศาลอีกดว้ย แต่ถา้พนักงานอยัการไม่ฟ้องคดีดงักล่าว  โดยมีเง่ือนไขอ่ืน
แทนก็จะท าใหผู้ก้ระท าความผดิเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและเกิดความรู้สึกว่ายงัมีโอกาสอีกคร้ัง
หน่ึง ท าใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัไดดี้ยิง่กว่าการลงโทษ616 
  บทบาทหน้าท่ีของพนักงานอยัการจึงมีความส าคัญในคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิ ภายใตป้รัชญาและเจตนารมณ์ในการด าเนินคดี โดยค านึงถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพและ
อนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ดว้ยวิธีการแสวงหามาตรการต่างๆ อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิ
ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลแห่งสหประชาชาติ และเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของเด็กและเยาวชน การใชดุ้ลพินิจของพนกังานอยัการโดยน าตวัเด็กหรือเยาวชนเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาหรือเขา้สู่การพิจารณาของศาล ตอ้งเป็นไปอยา่งรอบคอบและเหมาะสม เน้นการ
บ าบัดแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนเป็นการเฉพาะ ไม่ค  านึงถึงการลงโทษซ่ึงมกัจะใชเ้ป็นวิธีการ
สุดทา้ยเมื่อไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน นอกจากน้ีพนักงานอยัการยงัพิจารณาถึง
สาเหตุแห่งการกระท าความผิด พฤติการณ์แห่งคดี ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด ความ
เสียหายท่ีผูเ้สียหายและสงัคมไดรั้บ สถานภาพทางครอบครัวรวมตลอดไปถึงการใหโ้อกาสกลบัตน
เป็นคนดีและประโยชน์สูงสุดท่ีเด็กหรือเยาวชนจะพึงไดรั้บ617 การฟ้องคดีผูก้ระท าความผิดต่อศาล
หรือการน าตวัผูต้อ้งหาเขา้สู่การพิจารณาของศาลถือว่าเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลกัซ่ึงเหมาะสมส าหรับความผดิร้ายแรง และยากแก่การแกไ้ขผูก้ระท าความผิดให้กลบัตวัเป็นคน
ดีเท่านั้น โดยเฉพาะความผดิท่ีรัฐหรือคนในสงัคมส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบเช่นความผดิเก่ียวกบัยา
เสพติดให้โทษ แต่ก็มีความผิดบางประเภทท่ีไม่จ  าตอ้งน าเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั 
ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา โดยพนักงานอยัการเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสม ส่งผลใหเ้ป็นการแบ่งเบาภาระคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาล ลดภาระของศาลในการพิจารณาคดี 
ลดขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม และยงัเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจ  าต้องพึงพากระบวนการ

                                                
616  แหล่งเดิม.  น. 340-341. 
617  จรัสพงศ ์ ขจดัสารพดัภยั.  (2554).  แนวทางในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553.  น. 23-24, จาก  www.nan-
ju.ago.go.th/document/008.doc 
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ยติุธรรมกระแสหลกัอีกทางหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใชม้าตรการพิเศษ เมื่อเด็กส านึก
ว่าตนไดก้ระท าความผดิและพร้อมท่ีจะแกไ้ขในความผดินั้น ใหไ้ดรั้บโอกาสดว้ยวิธีการจดัท าแผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟพูฤติกรรม กลบัตวัเป็นคนดี สามารถใชชี้วิตในสังคมไดอ้ย่างปกติและไม่กลบัมา
กระท าความผดิซ ้าอีก อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาท่ีไม่เคยกระท าความผดิ หรือไม่เคยมี
ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดใหรั้บโทษไดท้ าการแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรม โดยไม่จ  าตอ้งด าเนินคดีในศาล 
และใหค้ดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว โดยการขยายอตัราโทษอย่างสูงในการกระท าความผิด เพื่อรองรับ
ผูก้ระท าความผิดท่ีพร้อมจะปรับปรุงตวั และยงัส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดอยา่งแทจ้ริงประกอบกบัการฟ้องร้องก็มิไดเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ด ดงันั้นจึงควรให้
โอกาสกบัเด็กแกไ้ขปรับปรุงตวัดีกว่าการน าคดีไปฟ้องร้องยงัศาล ซ่ึงการด าเนินคดีในศาลควรจะ
เป็นวิธีการสุดทา้ยและใชใ้นกรณีไม่สามารถจะใชว้ิธีการอ่ืนใดท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผูต้อ้งหา
ไดเ้ท่านั้น 
  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไม่ควรมีการจ ากดัอตัราโทษอย่างสูงในการใช้
มาตรการดงักล่าว เพ่ือรองรับการยอมกลบัตวัเป็นคนดีของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ เมื่อผูก้ระท าความผิดไดเ้กิดการส านึกถึงความ
เสียหายดว้ยตนเอง โดยเพ่ิมบทบาทให้แก่พนักงานอยัการในการก ากบัดูแล นอกจากนั้นควรเพ่ิม
บทบาทใหชุ้มชนไดม้ีส่วนร่วมในการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิด โดยให้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู และบัญญัติไว ้ในกฎหมายอย่างชัดเจน อันจะเป็นหลักประกันให้แก่ 
ผูก้ระท าความผิดในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเมื่อจะต้องกลบัไปอยู่ในสังคมเดิม  
จะสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคนในสงัคมนั้น 
 4.2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในชั้นพิจารณาคดีซ่ึงผูถ้กูกล่าวหาวา่
กระท าความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชน 
  4.2.2.1 การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยศาลในคดีท่ีผูถู้กกล่าวหา  
เป็นเด็กหรือเยาวชน 
   มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเป็นการลดภาระคดีของศาลท่ีจะต้องมีการ
ด าเนินคดีต่อไป ดว้ยวิธีการผนัคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
ปกติ (Diversion) ซ่ึงมาจากแนวความคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) มาเป็นตน้แบบในการบญัญติักฎหมาย618 นอกจากนั้นตามแนวความคิดดงักล่าวก็มิไดจ้  ากดั

                                                
618 พศวตั  จงอรุณงานแสง.  (2553).  ปัญหาการน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใชต้าม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ....  รายงานผลงานส่วน

DPU



 
 

 

320 

เฉพาะคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือเป็นคดีท่ีมีลกัษณะให้ประโยชน์แก่ผูต้ ้องหาหรือจ าเลยท่ี
สามารถชดใชค้วามเสียหายอนัเกิดจากการกระท าผดิของตนเท่านั้น ในบางประเทศน ากระบวนการ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัทไ์ปใชก้บัคดีอาชญากรรมร้ายแรง อาทิ ประเทศออสเตรเลียไดน้ ามาใชก้บัคดี
ท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย619 ด้วยหลกัการดังกล่าวในชั้นพิจารณาจึงได้มีการบัญญัติเก่ียวกับ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาข้ึนไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อนัเป็นมาตรการท่ีไดมี้การบญัญติัข้ึนใหม่ เพ่ือใชใ้น
การคัดกรองเด็กและเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าความผิดให้ได้รับการดูแล แก้ไข เมื่อออกจาก
กระบวนการยติุธรรมแลว้ให้สามารถกลบัคืนสู่สังคมและใชชี้วิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้
เร็วท่ีสุด หลกัการดงักล่าวไดพ้ฒันามาจากพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 63 ดงันั้นปัจจุบันมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาจะให้อ  านาจศาลเยาวชนและครอบครัวใชเ้ป็นวิธีการผนัคดีออกจากกระบวนการ
ยติุธรรมกระแสหลกั เพื่อประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา 
ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี   
     1. ความผิดอาญาท่ีฟ้องเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดต่อศาล 
มีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หจ้  าคุกไม่เกิน 20 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็
ตาม 
     2. เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกมา
ก่อน เวน้แต่เป็นความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
   คดีท่ีจ  าเลยตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุก หมายความว่า คดีนั้นจ  าเลยถูกศาลพิพากษาว่ามี
ความผิด และศาลมีค าสั่งให้ลงโทษจ าคุก โดยศาลจะก าหนดระยะเวลาจ าคุกไวด้ว้ยว่าให้จ  าคุกมี
ก  าหนดเวลาเท่าไร เป็นปี เดือน หรือ วนั จะไม่สั่งให้รอการลงโทษจ าคุก และไม่สั่งให้ออกหมาย
ปล่อยตวัจ าเลย เมื่อค  าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ศาลมีหนา้ท่ีตอ้งบงัคบัคดีโดยออกหมายจ าคุกจ าเลยเพื่อ
สัง่ใหผู้บ้ญัชา การเรือนจ าน าตวัจ  าเลยไปจ าคุก คือเอาไปขงัไวใ้นเรือนจ า620 การท่ีศาลพิพากษาว่า
จ  าเลยมีความผดิ และเพียงแต่ก  าหนดโทษจ าคุกท่ีจะลงแก่จ าเลยไว ้แต่ให้รอการลงโทษจ าคุกไว้621

                                                                                                                                       

บคุคลของการอบรมหลกัสูตร “ผู้ พิพากษาผู้บริหารในศาลช้ันต้น”  รุ่นท่ี 8 สถาบนัพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการ
ศาลยติุธรรม.  น.  3. 

619 ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.์  (2550).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์:จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบติัใน
นานาชาติ.  น. 16,37. 

620  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 74  
621  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 
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แมค้  าพิพากษาจะถึงท่ีสุดแลว้ ก็ไม่ถือว่าจ  าเลยตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุก เพราะ การรอการลงโทษมี
ความหมายชดัเจนว่ามิใช่การลงโทษ  ถา้ศาลสั่งให้รอการลงโทษจ าคุกศาลจะตอ้งสั่งให้ปล่อยตวั
จ าเลยดว้ย622 
     3. ก่อนมีค  าพิพากษาเด็กหรือเยาวชนตอ้งส านึกในการกระท าความผดิ 
     4. จ าเลยกบัผูเ้สียหายยนิยอมและโจทกไ์ม่คดัคา้น 
     5. พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภยัร้ายแรงต่อสงัคมเกินสมควร 
     6. ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลบัตัวเป็นคนดีได้โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ 
แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม และเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อ
ผูเ้สียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา 
     7. ผูเ้สียหายอาจไดรั้บการชดเชยเยยีวยาตามสมควร623 
   หลกัการตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 อันมีลักษณะเป็นการไกล่เกล่ียระหว่างคู่ความด้วยวิธีการ
สมานฉันท์ ภายใต้ดุลยพินิจของศาลในการใช้มาตรการดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ในการร่าง
กฎหมายตามมาตราดงักล่าวคือ 
   นางอภิรดี โพธ์ิพร้อม (กรรมาธิการ) เห็นว่า “แมเ้ด็กจะไปใชก้ระบวนการตามมาตรา 86 
มาแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ แต่มาถึงศาลพบว่ามีเง่ือนไขท่ีเด็กพอจะปรับปรุงตัวเองได ้ศาลก็
สามารถใช้มาตรา 90 ส่งเด็กไปเข้ากระบวนการจัดท าแผนได้อีกคร้ังหน่ึง โดยไม่มีเง่ือนไข
ความเห็นของฝ่ายโจทยเ์ลย แต่ถา้ผูเ้สียหายในฐานะท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าโดยตรง เขา
ยนิยอม เห็นดว้ย เด็กก็ไดรั้บประโยชน์ตรงน้ีแลว้”624 “นอกจากนั้นกฎหมายฉบบัน้ียงัออกแบบให้
เด็กถึงแมจ้ะไดต่้อสูค้ดีหรือรับสารภาพแต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขมาตรา 90 ซ่ึงจะใชม้าตรการพิเศษ
ในชั้นพิจารณาไม่ได ้อยา่งไรก็ดีศาลอาจจะไม่พิพากษาคดีอนัเป็นการใชอ้  านาจตามมาตรา 132 และ
ใช้วิธีการส่งตัวผูก้ระท าความผิดไปแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือท าวิธีการต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมายตาม
เคร่ืองมือท่ีออกแบบไว ้ ถา้สามารถแกไ้ขปรับปรุงตวัเป็นคนดีไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมายเด็ก
นั้นก็ไม่ตอ้งถกูศาลพิพากษา”625 

                                                
622 ThaiJustice.Com.  (2542).  สรุป หนา้ 1. สืบคน้เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2556 จาก

http://www.thaijustice.com/manual_law/viewmanual.asp?bname=book1&fname=9.htm 
623  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 90 
624 รายงานการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 20  เล่มเดิม.  น. 35-36. 
625  แหล่งเดิม.  น. 40-41. 
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   นาย เสริมเกียรติ  วรดิษฐ์  (กรรมาธิการ) “กระบวนการทางกฎหมายท่ีถูกออกแบบ 
มาเพื่อผนัคดีเด็กท่ีไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญาเป็นมาตรการพิเศษมีรากเหง้ามาจากท่ีเดียวกัน 
ก่อนฟ้องมาตรา 86 และหลงัฟ้องมาตรา 90 คือมาตรา 63 เดิมใน พ.ร.บ. ศาลเยาวชน พ.ศ. 2534 
ขั้นตอนง่ายไม่สลบัซบัซอ้น ในชั้นอยัการชั้นสอบสวนให้สิทธิในการใชม้าตรการเพียงโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี มาชั้นศาลใหถึ้ง 20 ปีเลย ตรงน้ีก็คือเหล่ือมล ้าต  ่ากนั626 
   นายวชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล (กรรมาธิการ) ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองของ “รู้ส านึก” ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของการท าแผนแกไ้ขพ้ืนฟูไวคื้อ การแสดงออกถึงความเห็นใจ การยอมรับว่า
ตวัเองไดก่้อความเสียหายให้กบัผูเ้สียหายหรือท าให้ชุมชนเกิดความเดือดร้อน โดยกฎหมายท่ีร่าง
ข้ึนมาใหม่มี 3 ส่วนก็คือ ก่อนฟ้องก็คือมาตรา 86 เมื่อฟ้องเขา้มาแลว้ในกรณีมาตรา 90 เราก  าหนด
โทษไวว้่าไม่เกินยีสิ่บปีถา้ตามร่างน้ี แลว้อีกกรณีหน่ึงก็คือมาตรา 132 ซ่ึงมาตรา 132 นั้นแมจ้  าเลยจะ
ปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพก็ตาม ศาลก็สามารถท่ีจะใช้กระบวนการน้ีไดอ้ยู่แลว้ ในการท่ีจะ
คุม้ครองเด็กอย่างเต็มท่ีอยู่แลว้ทุกขั้นตอน เด็กสามารถท่ีจะเขา้สู่กระบวนการพูดคุยหรือท าแผน 
แลว้ก็แสดงถึงความรับผดิชอบหรือรู้ส านึกผดิ ซ่ึงในมาตรา 132 นั้นก็เป็นไปได ้แมจ้  าเลยจะปฏิเสธ
แลว้ก็มีการสืบพยานไปแลว้ ถา้ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีเขาน่าจะพูดคุยกนัได้ น่าจะเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้ศาลก็ชอบท่ีจะใหเ้ล่ือนคดีไปหรือว่าไปท าแผน เมื่อปฏิบติัตามแผนแลว้ก็
ถือว่าคดีนั้นอาจจะสัง่ยติุไปไดเ้ลย โดยความเขา้ใจของนายวชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุลคือกฎหมาย
ฉบบัน้ีไดอ้อกแบบไว ้3 ขั้นตอน ก็คือ ก่อนฟ้อง แลว้ก็ในขณะท่ีฟ้องเขา้มาแลว้มาตรา 90 หรือใน
ชั้นพิจารณาก็คือมาตรา 132 ซ่ึงน่าจะเป็นการคุม้ครองเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้627 
   นายสตัยา อรุณธารี (กรรมาธิการ) ไดใ้หค้วามเห็นสนับสนุนนายสุรชยั เล้ียงบุญเลิศชยั 
กบันายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ดว้ยเหตุผลดงัน้ีคือ มาตรา 90 เป็นการก าหนดวิธีการจดัท าแผนแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟสู าหรับเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูโจทกฟ้์องว่าไดก้ระท าความผดิอาญาท่ีมีอตัราโทษอย่างสูง
ไม่เกิน 20 ปี แทนการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษในทางอาญา ซ่ึง
ถา้เด็กและเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟดูงักล่าวแลว้ก็จะไม่ถูกลงโทษ โดย
ใหศ้าลสัง่จ  าหน่ายคดีและให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงบั ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์แก่จ  าเลยท่ีเป็น
เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยงัเป็นวิธีการพิเศษแทนการลงโทษซ่ึงใชก้บัอตัราโทษ
อยา่งสูงไม่เกิน 20 ปี ทั้งคดีอาญาแผน่ดินท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหายและคดีอาญาท่ีมีผูเ้สียหาย ดงันั้นก่อนท่ี
จะใช้แผนการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูแทนการลงโทษควรท่ีโจทก์ซ่ึงหมายถึงพนักงานอัยการเป็น

                                                
626  แหล่งเดิม.  น. 50-51. 
627  แหล่งเดิม.  น.  52-54. 
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ทนายความแผน่ดินซ่ึงดูแลความเสียหายท่ีเกิดกบัแผ่นดินและเอกชนผูไ้ดรั้บความเสียหายในกรณี
ฟ้องคดีเอง628 
   จากเจตนารมณ์ของผูร่้างพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในขา้งตน้สรุปไดว้่า ก่อนท่ีจะมีค  าพิพากษาศาลสามารถใช้ดุลย
พินิจเพ่ือยติุคดีนั้นได ้2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 เป็นการใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนิน คดีอาญา629 กบั
กรณีท่ี 2 มีพฤติการณ์แห่งคดียงัไม่สมควรจะมีค  าพิพากษา 630 อันเป็นกรณีท่ีศาลเยาวชนและ
ครอบครัวสามารถท่ีจะเล่ือนการอ่านค าพิพากษาและใชว้ิธีก  าหนดเง่ือนไขให้ผูก้ระท าความผิดได้
ปฏิบัติแทนการลงโทษ อาทิ การเข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู หรือให้จ  าเลยมารายงานตัวต่อพนักงาน 
คุมประพฤติ เป็นตน้  
   ในคดีน.ส. แพรวา ซ่ึงเป็นจ าเลยในคดีขบัรถยนต์ ฮอนดา้ซีวิต ชนรถโดยสารทะเบียน 
13-7795 กรุงเทพ วิ่งระหว่างมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต-อนุสาวรีย ์บนทางยกระดบัดอนเมือง
โทลล์เวย ์มีผูเ้สียชีวิต 9 ศพ เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และถูกฟ้องยงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในขอ้หาขบัรถยนตโ์ดยประมาทจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย และไดรั้บอนัตรายต่อ
ร่างกายบาดเจ็บสาหสั ทรัพยสิ์นเสียหาย และใชโ้ทรศพัทม์ือถือขณะขบัรถ เป็นคดีด าท่ี 1233/2554 
เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนัดอ่านค าพิพากษา แต่เน่ืองจาก
ศาลเห็นว่าควรใหท้ั้ง 2 ฝ่ายเจรจาไกล่เกล่ียเยยีวยาความเสียหายจึงใหเ้ล่ือนอ่านค าพิพากษาพร้อมนดั
เจรจาประชุมคดีเพ่ือหามาตรการเยยีวยาตั้งแต่วนัท่ี 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงหลกัการดงักล่าว
นายจิรนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแถลงว่า ตามหลัก
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและกติกาสากลท่ีมีอยู่ในอนุสัญญาสิทธิเด็กตอ้ง
แกไ้ขฟ้ืนฟใูหเ้ด็กกลบัมาเป็นคนดีและอยูใ่นสงัคมต่อไป คดีน้ีศาลด าเนินการประชุมกลุ่มครอบครัว
ผูเ้สียหายและสหวิชาชีพตามกฎหมายมาตรา 132 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการตามขั้นตอนของ
มาตรการเยยีวยาและบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชน โดยใหท้ั้ง 2 ฝ่ายมาช่วยกนัคิด นัดน้ีฝ่ายญาติ
ผูเ้สียหายกบัจ าเลยมีโอกาสพดูคุยกนัเป็นคร้ังแรก จะตกลงกนัไดห้รือไม่ข้ึนอยู่กบับรรยากาศในท่ี

                                                
628  แหล่งเดิม.  น. 32-33. 
629  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 90 
630  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 132 
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ประชุม หากไม่สามารถตกลงกนัได้ ยงัสามารถขยายระยะเวลาในการพูดคุยออกไปไดแ้ต่ไม่ควร
เกิด 2 เดือน หากตกลงกนัไม่ไดต้อ้งส่งเร่ืองกลบัไปท่ีองคค์ณะ เพื่อใหม้ีการอ่านค าพิพากษาต่อไป631 
   ในคดีดงักล่าวขา้งตน้ปรากฏว่าตกลงกนัไม่ไดแ้ละไดม้ีการอ่านค าพิพากษาไปเมื่อวนัท่ี 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ใหล้งโทษจ าคุก 3 ปี แต่ทั้งน้ีจ  าเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษ 1 ใน 3 
เหลือจ าคุก 2 ปี แต่ใหร้อลงอาญาไวก่้อน 3 ปี พร้อมคุมประพฤติ และห้ามขบัรถจนกว่าอายุ 25 ปี632 
จากบทบาทหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 132 ในคดี น.ส.แพรวา ศาลสามารถใช้
ดุลยพินิจเล่ือนการอ่านค าพิพากษา และใชว้ิธีการประชุมไกล่เกล่ียโดยมีผูก้ระท าความผดิ ผูเ้สียหาย 
และสหวิชาชีพเข้าประชุมร่วมกัน และเมื่อการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ กระบวนการพิจารณาคดีจะ
ยอ้นกลบัไปเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมปกติ อนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการใชดุ้ลยพินิจจดัท าแผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิ ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 อย่างไรก็ดี การใช้ดุลยพินิจของศาลจะต้อง
ค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และ
สงเคราะห์ นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึกถึงบุคลิกลกัษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตใจร่วมดว้ย 
   ผู้เ ขี ยนเห็นว่าการก าหนดกฎหมายให้อ  านาจแก่ผู ้พิพากษาในการยุ ติคดี  โดยมิต้อง 
มีค  าพิพากษายงัคงมีการบญัญติักฎหมายใหม้ีลกัษณะซ ้าซอ้นกนัจนเกินความจ าเป็น กล่าวคือเมื่อมี
การฟ้องร้องคดีมายงัศาล การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 จะใชไ้ด้
เฉพาะกับคดีท่ีมีฐานความผิดท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงไม่เกิน 20 ปี ผูก้ระท าความผิดตอ้งไม่เคยถูก
ลงโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก และเมื่อเด็กรู้ส านึก ผูเ้สียหายยินยอม และโจทก์ไม่คดัคา้น
จึงจะใชม้าตรการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟแูทนการพิพากษาลงโทษได ้ซ่ึงหลกัเกณฑ์และแนวทางในทาง
ปฏิบติัท่ีจะน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณามาใชย้งัมีขอ้จ  ากดั และเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกบัการใหอ้  านาจศาลในการใชดุ้ลยพินิจของศาลเมื่อเห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดียงั
ไม่สมควรท่ีจะมีค  าพิพากษาตามมาตรา 132 ซ่ึงศาลสามารถจะใชดุ้ลยพินิจไดก้บัความผิดทุกฐาน
ความผดิโดยไม่จ  ากดั การสั่งคดีก็มิตอ้งอยู่ภายใตค้วามยินยอมของผูเ้สียหายและพนักงานอยัการ 
นอกจากนั้นยงัสามารถมีค าสัง่ไดถึ้งแมว้่าผูก้ระท าความผดิจะเคยกระท าความผิดมาแลว้ก็ตาม และ

                                                
631  สาวซีวิค โผล่เจรจาญาติเหยือ่ 9 ศพ เป็นคร้ังแรก.  (2555).  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.  สืบคน้เม่ือวนัที่ 1 

สิงหาคม 2555 จาก http://www.thairath.co.th/content/region/280005  
632 ศาลนดัพิพากษาสาวซีวิคซ่ิงชนรถตู ้9 ศพ.  (2555).  ไอเอน็เอน็ข่าวออนไลน์.   หนา้ 1.  สืบคน้เม่ือ

วนัที่ 5 มีนาคม 2556 จาก http://hilight.kapook.com/view/75631/2  
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ยงัใชก้ับผูก้ระท าความผิดท่ียอมรับหรือปฏิเสธในขอ้หาท่ีถูกด าเนินคดีไดด้ว้ย โดยใชว้ิธีการคุม
ประพฤติ แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟหูรือใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั การท่ีกฎหมายไดก้  าหนดให้อ  านาจแก่
ผูพ้ิพากษาในการใชดุ้ลยพินิจตามมาตรา 132 ซ่ึงก  าหนดไวอ้ย่างกวา้งขวางจนครอบคลุมไปถึงใน
กรณีของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา จึงถือไดว้่าเป็นการบญัญติักฎหมาย
ท่ีมีลกัษณะซ ้าซอ้นจนท าใหเ้กิดความสบัสนในทางปฏิบติั ว่าจะน ากฎหมายมาตราใดมาปรับใชก้บั
กรณีดงักล่าวอนัน ามาซ่ึงความไม่มีมาตรฐานในการตดัสินคดีท่ีแน่นอน 
  ประเทศองักฤษผูพ้ิพากษามีบทบาทในการใชม้าตรการอ่ืนแทนการด าเนินคดีอาญา เพื่อ
ท าให้คดีระงบั เมื่อผูก้ระท าความผิดมาอยู่ต่อหน้าศาล ผูพ้ิพากษาจะพิจารณาในเบ้ืองตน้ถึง อาย ุ
ลกัษณะคดี พฤติการณ์แห่งคดีท่ีใชเ้ป็นหลกัพิจารณาถึงความเหมาะสมส าหรับการใชม้าตรการ
ต่างๆต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิซ่ึงมีความแตกต่างกนัแลว้แต่กรณี เช่นเมื่อศาลพิจารณา
แลว้ได้ความว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นได้กระท าความผิดตามฟ้องจริง แต่การส่งไปฝึกอบรมไม่
เหมาะสมศาลอาจมีค าสัง่ใหคุ้มประพฤติ หรือถา้การใชว้ิธีการคุมประพฤติก็ยงัไม่เหมาะสมก็อาจจะ
ใชว้ิธีการปล่อยตวัเด็กนั้น ซ่ึงอาจจะไม่มีเง่ือนไขหรือมีเง่ือนไขไม่ให้กระท าความผิดภายใน 1 ปีก็
ยอ่มท าได ้หรือมีค  าสัง่ใหจ่้ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือส่งเด็กไปฝึกอบรม ซ่ึงวิธีการฝึกอบรมจะเป็น
วิธีการสุดท้ายท่ีศาลจะน ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน การท่ีศาลจะมีค าสั่งให้ใช้
มาตรการใดจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัเด็กหรือเยาวชนนั้น อนัเป็นการใหโ้อกาสในการกลบั
ตวัเป็นคนดีของสงัคมและสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมภายนอกได ้ส่วนในประเทศเวียดนาม ศาลจะใช้
ดุลยพินิจด าเนินการกบัผูก้ระท าความผดิอนัมีผลท าใหค้ดีเสร็จส้ินไปจากสารบบความ โดยผูก้ระท า
ความผิดไม่มีมลทินติดตวั ซ่ึงใชว้ิธีการส่งตวัเด็กไปยงัการศึกษาท่ีคอมมูน วอร์ด หรือแขวงเมือง 
หรือโรงเรียนฟ้ืนฟ ูข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของคดี อยา่งไรก็ดีการใชม้าตรการอ่ืนแทนการด าเนินคดี
ของศาล ยงัคงมีลกัษณะของการควบคุมผูก้ระท าความผิดให้อยู่ในสถานท่ีท่ีรัฐจดัหาไวใ้ห้เท่านั้น 
ถึงแมว้่าตามนโยบายของประเทศดงักล่าวจะเนน้การศึกษาอบรมเพื่อการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท า
ความผดิก็ตาม ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้ก็คือสถานฝึกอบรมแบบปิดนั้นเอง 
   ส่วนในประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันใช้กฎหมาย Juvenile Law 2003 ซ่ึงมาจากวัฒนธรรม 
ของสงัคมท่ีสร้างสมกนัมาในเร่ืองของการขอโทษและใหอ้ภยั อนัท าให้สังคมเกิดความสมานฉันท์
โดยให้โอกาสผูก้ระท าความผิดได้ปรับตัวและกลบัตัวเป็นคนดีโดยสมคัรใจดว้ยวิธีการขอโทษ
(apology) ซ่ึงมีความหมายเป็นการรับสารภาพ (confession) อนัน ามาสู่การยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตน เมื่อผูก้ระท าความผดิไดด้  าเนินการขอโทษ ผูเ้สียหายก็จะตอบแทนดว้ยการให้อภยั 
(forgiveness) เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิไม่รุนแรงและไดแ้สดงความเสียใจ โดยการส านึก
ผิดต่อการกระท าท่ีตนก่อข้ึนและขอให้ผูเ้สียหายให้อภัยแลว้ จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิง
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สมานฉันท์โดยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงในการผนัคดีออกจาก
กระบวนการยติุธรรมหลกั ผูก้ระท าความผดิจะยอมรับผิดและแสดงความเสียใจในส่ิงท่ีตนกระท า
ดว้ยการชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายดว้ยความสมคัรใจ และจะตอ้งไดรั้บการอภยัจากผูเ้สียหาย 
นอกจากนั้นครอบครัวของผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนจะตอ้งร่วมรับผิด และวาง
มาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าผูก้ระท าความผิด
จะไม่กลบัมากระท าความผดิซ ้าอีก ซ่ึงขอ้ตกลงน้ีตอ้งท าเป็นหนงัสือแสดงการให้อภยัจากผูเ้สียหาย 
เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐใชดุ้ลยพินิจสัง่ยติุคดี  
   มาตรการผนัคดีซ่ึงน ากระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทด์ว้ยวิธีประชุมกลุ่มครอบครัว 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ย่อมส่งผลดีต่อเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิหรือมีความประพฤติเสียหาย ส่งผลใหเ้ป็นการป้องกนัไม่ให้ผูก้ระท า
ความผดิกลบัมาท าผดิซ ้าอีกในอนาคต และยงัเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะคัง่คา้งในศาลครอบครัวอีก
ทางหน่ึง การ ท่ีมาตรการพิ เศษไม่ มีใช้ในชั้ นก่อนฟ้อง เพราะชั้ นก่อนฟ้องไม่ มีนักจิตวิทยา  
หรือจิตแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญทางเด็กเขา้ร่วมท าการสอบสวน ผูเ้ขียนเห็นว่าระบบการด าเนินคดี
ส าหรับเด็กและเยาวชนในชั้นก่อนฟ้องมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการด าเนินคดีกบัผูใ้หญ่ และจะมอบ
อ านาจใหศ้าลเป็นผูพ้ิพากษาเก่ียวกบัทิศทางในการด าเนินคดีกบัเด็ก อย่างไรก็ดีในชั้นก่อนฟ้องไม่
ว่าจะเป็นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ หรือพนกังานอยัการท่ีด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด  ก็
ไดรั้บการอบรมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะ อนัเป็น
การเพ่ิมศกัยภาพให้กับเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิมความ
คุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิ แต่ก็ยงัตอ้งถูกตรวจสอบการท างานโดยศาล
อยูน่ั้นเอง การพิจารณาพิพากษาของศาลนอกจากจะมีการพิจารณาจากส านวนการสอบสวนของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจประกอบกบัส านวนการสืบเสาะของเจา้หน้าท่ีคุมประพฤติแลว้ ยงัตอ้งมีการเรียก
คู่ความทุกฝ่ายและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กเขา้ร่วมในการพิจารณาคดี อนัเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องและน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีศาลใช้ในการพิจารณาดว้ย การใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในประเทศญ่ีปุ่นจะใชก้บักรณีท่ีเยาวชนมีอายุตั้งแต่ 14 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 
ส่วนฐานความผิดนั้นจะอยู่ในระดบัอตัราโทษปานกลางถึงรุนแรง เช่น ความผิดฐานลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์เป็นตน้ เม่ือเยาวชนท่ีกระท าความผดิถกูควบคุมตวัมายงัศาลครอบครัว 
ผูพ้ิพากษาประจ าศาลจะใชม้าตรการทางเลือกแทนการน าผูก้ระท าความผิดไปลงโทษ เช่น ส่งเขา้
ศนูยแ์กไ้ขเด็กและเยาวชน หรือส่งเขา้สู่ระบบสวสัดิการเด็กและเยาวชน หรือใชว้ิธีคุมประพฤติ การ
ใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาประสบความส าเร็จมาจากการท างานของชุมชนท่ีร่วมกบั
หน่วยงานของรัฐ กล่าวคืออาสาสมคัรของชุมชนมีจ านวนมากกว่าผูก้ระท าความผดิ นอกจากนั้นยงั
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มีหน่วยงานเพ่ือการแกปั้ญหาเยาวชนทั้งในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าหน้าท่ีแนะน าและ
คุม้ครองเยาวชน เช่น การรณรงค์ท าชุมชนให้งดงาม (Brighter Society Campaign)อนัเป็นการ
ป้องกันการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยมีอาสาสมคัรจ านวน 38,000 คน ท าหน้าท่ี
ประสานงานร่วมกบัเยาวชนหรือเรียกว่า Juvenile Guidance และจากความร่วมมือของเยาวชนท่ี
เขม้แข็งนั่นเองจึงมีผลท าให้อาชญากรรมลดลง การจับตวัผูก้ระท าความผิดกระท าได้ง่ายข้ึน ลด
ความหวาดกลัวอาชญากรรมให้แก่ ชุมชน และย ังมีผลท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถน า
กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัทโ์ดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใชใ้นชุมชนไดส้ าเร็จอนัท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตนเป็นคนดีและกลบัเขา้สู่ชุมชนนั้นๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง633 
   ประเทศญ่ีปุ่น เวียดนาม และองักฤษ จะมีระบบการใช้ม าตรการพิเศษในชั้นศาล
คลา้ยคลึงกนัคือไม่มีอตัราโทษมาเป็นส่ิงท่ีก  าหนดในการใชม้าตรการดงักล่าว แต่วิธีการท่ีศาลจะ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิมีความแตกต่างกนั แต่การพิจารณาการใชม้าตรการดงักล่าวจะตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัการท่ีผูพิ้พากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นสามารถกลบัตวัเป็นคนดีได ้และพร้อมท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อท าการแกไ้ข แต่อย่างไรก็ตามยงัมีประเทศท่ีใชอ้ตัราโทษของผูก้ระท า
ความผดิมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการใชม้าตรการดงักล่าว เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ให้ถือว่า
การใช้มาตรการพิเศษในชั้นศาลเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินคดีในศาล ซ่ึงจะพิจารณาจากอตัราโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 12 ปี และเพื่อความเหมาะสมควรจะใชว้ิธีการผนัคดีออกจากการด าเนินคดีกบัเด็กหรือ
เยาวชน ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าเด็กนั้นอาจกลบัตัวเป็นคนดีโดยไม่จ  าต้องพิพากษา ตามมาตรการ
ดงักล่าวจะมีการสืบพยานเพ่ิมเติมโดยจะยงัไม่มีค  าพิพากษาในความผิดของผูก้ระท าความผิดทนัที 
ซ่ึงมาตรการดงักล่าวจะท าใหค้ดีเสร็จไป แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าค่าใชจ่้ายในการดูแลเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระท าความผดิภายใตก้ารดูแลของสถานศึกษา ให้ฝ่ายบิดามารดาเป็นผูรั้บผิดชอบหรือบุคคลท่ี
รับผดิชอบในการดูแลเด็กนั้นเป็นผูรั้บผิดชอบ ทั้งน้ีในกรณีบิดามารดาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบใน
การดูแลเด็กนั้นไม่อาจจะจ่ายเงินค่าใชจ่้ายนั้นไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใหเ้ทศบาลท่ีการกระท า
ผดิเกิดข้ึนในเขตจ่ายค่าใชจ่้ายนั้นจ  านวนหน่ึงในสาม จงัหวดัท่ีเทศบาลดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขตจ่ายหน่ึง
ในสาม และส่วนท่ีเหลืออีกหน่ึงในสามให้รัฐบาลเป็นผูรั้บภาระ เมืองปกครองพิเศษจ่ายสองส่วน
สามของค่าใชจ่้ายดงักล่าว และในกรณีเมืองปกครองพิเศษไม่สามารถจะจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวได้ 
ใหก้นังบประมาณภายในบางส่วนส าหรับส่วนท่ีไม่มีผูจ่้ายไดเ้พ่ือน ามาจ่าย แต่ทั้งน้ี ในกรณีเด็กท่ี 
กระท าผดิและไม่มีภูมิล  าเนาอยูใ่นเทศบาลหรือเมืองท่ีการกระท าผิดเกิดข้ึนในเขต เมื่อไดพ้ิจารณา
แลว้ศาลอาจจะก าหนดใหเ้มืองหรือเทศบาล ท่ีเด็กมีภูมิล  าเนาอยูเ่ขา้มาเป็นผูรั้บผดิชอบ จะเห็นไดว้่า
                                                

633 อจัฉรียา  ชูตินนัทน์.  (2551).  กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชน เพ่ือหักเหคดีเดก็และเยาวชนโดยไม่ต้องขึน้สู่ศาลเยาวชนและครอบครัว.  น. 81-82. 
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ถึงแมว้่าประเทศฟิลิปปินส์จะให้อ  านาจกับผูพ้ิพากษาในการใช้มาตรการพิเศษเช่นเดียวกับใน
ประเทศไทย แตกต่างกันเพียงอตัราโทษ การท่ีศาลมีค าสั่งให้เด็กตอ้งเขา้ไปอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐนั้นมิไดเ้ป็นภาระของหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว แต่พ่อแม่ผูป้กครองก็ยงั 
คงตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูอนัเป็นผลมาจากความบกพร่องในการอบรมเล้ียงดูเด็กหรือ
เยาวชนซ่ึงถือว่าเป็นการลงโทษอยา่งหน่ึงและมีการระบุไวอ้ย่างชดัเจนในกฎหมายอนัเป็นการลด
ปัญหาในทางปฏิบติั 
   การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจะมีลกัษณะเด่นคือ ศาลจะเรียกคู่ความขา้
มาในคดีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของพยานหลกัฐานท่ีน าสู่ศาล ซ่ึงจะมิใช่แต่เพียงพิจารณา
พยานหลักฐานตามเอกสารท่ียื่นมาจากการตรวจสอบโดยพนักงานในเบ้ืองต้นเท่านั้น การ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของศาลจะใชว้ิธีประชุมกลุ่มครอบครัว ซ่ึงศาลจะเขา้ร่วมในการประชุมเพื่อ
คน้หาความจริง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปในการแกไ้ขพฤติกรรมผูก้ระท าความผดิ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
แกไ้ขส่งผลใหค้ดีระงบั ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีการก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน แลว้จะน ามาใชก่้อนท่ีจะ
พิจารณาระงบัคดีดว้ยวิธีการอ่ืนๆ แต่ประเทศไทยการใชม้าตรการพิเศษในชั้นพิจารณา ศาลมิไดเ้ขา้
ร่วมในการพิจารณา แต่จะมอบให้ผูอ้  านวยการสถานพินิจจัดท าแผน ภายใต้ดุลยพินิจท่ีเห็นว่าผูก้ระท า 
ความผิดสามารถกลบัตวัได้และเป็นคดีท่ีไม่ร้ายแรง ศาลจึงมิได้เข้าตรวจสอบพยานหลกัฐานท่ี
แทจ้ริง อนัมิไดม้ีลกัษณะการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิอยา่งเช่นในต่างประเทศ ถึงแมว้่า
วิธีการดงักล่าวจะมีผลท าใหค้ดียติุเช่นกนัก็ตาม 
   มาตรการพิเศษในชั้นพิจารณา หรือการเล่ือนอ่านค าพิพากษาแลว้ใชว้ิธีการอ่ืนแทนการ
พิพากษาลงโทษตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 หรือมาตรา 132 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาจากการใชดุ้ลยพินิจของ
ศาลในการพิจารณาพิพากษา โดยจะตอ้งค านึงถึง อาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การ ศึกษา
อบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผดิ หลกัการดงักล่าวจะใช้
เป็นเกณฑเ์ม่ือศาลจะออกค าสัง่ ท่ีมีผลกระทบต่อผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนนั้น ดงันั้น
เมื่อศาลจะใชดุ้ลยพินิจก าหนดวิธีการส าหรับเด็ก จะค านึงถึงแต่อายขุองผูก้ระท าความผิดเป็นกรอบ
ของแนวคิดแต่เพียงอยา่งเดียวมิได ้เพราะวยัรุ่นบางคนจะมีพฒันาการในดา้นต่างๆ กา้วหนา้กว่าอายุ
จริง ขณะท่ีบางคนอาจจะมีความล่าชา้ในบางเร่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพฒันาการในแต่ละดา้นของวยัรุ่น
ในสงัคมนั้นๆ ดงันั้นในแต่ละช่วงอายท่ีุมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไป ยงัคงไม่สามารถช้ีชดั
ลงไปได้ว่าอะไรถูกหรือผิด เพราะมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีเขา้มามีส่วนในการเรียนรู้ต่อการเปล่ียนแปลง
ความกา้วหนา้ทางดา้นพฒันาการในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆร่วมดว้ย ก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินว่าเหมาะสมและถกูตอ้งหรือไม่ การเจริญเติบโตและพฒันาการในดา้นต่างๆของวยัรุ่น มกัจะ
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เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีวยัรุ่นจะตอ้งมีการปรับตวัค่อนขา้งมาก 
ท่ีจะมีการเรียนรู้และฝึกทกัษะในดา้นต่าง  ๆท าให้ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ประกอบกบัการขาดประสบการณ์ 
ในการใชชี้วิตเพราะอายุยงัน้อย จึงส่งผลให้วยัรุ่นตดัสินใจกระท าการใดๆ หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระท าของตน การกระท าความผิดของเด็กหรือ
เยาวชนนั้นมีปัจจยัรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสภาพจิตของเด็กเอง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้ด็กกระท าความผดิทั้งส้ิน  
   ในแต่ละประเทศไดค้  านึงถึงปัญหาการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน โดยมีความ
เช่ือว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้ น มิได้เกิดจากเจตนากระท าความผิดของ 
ตวัเด็กเองอย่างแท้จริง เด็กหรือเยาวชนสามารถท่ีจะแก้ไขพฤติกรรมได้ง่าย จึงได้มีการก าหนด
มาตรการเพื่อใชแ้ทนการด าเนินคดีอาญากระแสหลกั ซ่ึงผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน 
รวมตลอดไปถึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องยอมรับและพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ เพื่อ
ตอบสนองสภาพสงัคมอยา่งตรงจุดท่ีสุด ภายใตเ้จตนารมณ์ตามกฎหมายซ่ึงไดม้ีการก าหนดให้ศาล
สามารถใช้ดุลยพินิจเลือกวิธีจัดการกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยมุ่งเน้นการน าตัว
ผูก้ระท าความผดิมาแกไ้ขใหก้ลบัตวัเป็นคนดี มากกว่าท่ีจะน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษหรือเขา้
สู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่จ  าเป็น ดังนั้นช่วงระยะเวลาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจึงเป็นช่วงระยะเวลา 
ท่ีส าคญัและตอ้งใหค้วามสนใจ ดูแลเอาใจใส่ เพื่อใหพ้ฒันาเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและมีคุณภาพ634 อย่างไรก็
ดี การบญัญติักฎหมายตามมาตรา 132 ท่ีมีลกัษณะครอบคลุมไปถึงการให้ใชม้าตรการแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดดว้ยวิธีการเขา้ประชุมตามมาตรา 90 ซ่ึงเป็นการบญัญติักฎหมายท่ีมีความ
ซ ้าซอ้น และยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติั ดงันั้นการด าเนินการใดๆกบัเด็กและเยาวชนเม่ือตก
เป็นจ าเลย ซ่ึงจะถกูตรวจสอบโดยศาล จึงตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
อนัจะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัท่ีไม่สับสน และสอดคลอ้งกบัพฒันาการในแต่
ละช่วงวยัของเด็ก 
  4.2.2.2 หลกัการใชดุ้ลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณา
ยงัศาลอาญา 
   การเป็นผูเ้ยาวแ์ละขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นส่ิงส าคญั
ในการท่ีบุคคลดงักล่าวจะรู้ส านึกผิดชอบชัว่ดีในความประพฤติของตน การท่ีเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิดอาจเป็นเพราะส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีทั้งภายในและภายนอกครอบครัวของเด็กหรือ
เยาวชนนั้น ซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหเ้ด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด อนัมิไดเ้กิดจากตวัเด็กท่ีแทจ้ริงแต่
                                                

634 วิโรจน์  อารียก์ุล.  พฒันาการทางดา้นสังคมจิตวิทยาของวยัรุ่น.  น. 1.  สืบคน้เม่ือ 25  มิถุนายน พ.ศ.
2555, จาก  http://www.teenrama.com/dad_mam/old_dad_mam24.htm 
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เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นบุคคลดงักล่าวจึงไม่ควรไดรั้บการพิจารณาลงโทษจากศาลธรรมดาเช่นเดียว 
กบัผูใ้หญ่ ซ่ึงมีความรู้ผดิชอบชัว่ดีและมีประสบการณ์ในการใชชี้วิตสูง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงไดม้ี
การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึน เพื่อพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะและให้มีอ  านาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ท่ีผูก้ระท าความผดิเป็นเด็กหรือเยาวชนอายยุงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็น “ศาลช านญัพิเศษ” อนัประกอบไปดว้ยผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
จิตวิทยาเด็กและเยาวชนเป็นอยา่งดี ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริง
หรือไม่ การสืบเสาะถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผดินั้นประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัประวติั
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตใจ นิสยัและฐานะทางเศรษฐกิจของ
เด็กและเยาวชน รวมตลอดไปถึงบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย 
ตลอดถึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงหลกัการท่ีใชป้ฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะมีลกัษณะ
แกไ้ขฟ้ืนฟแูทนการลงโทษ หลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับและใชก้นัทัว่ทุกประเทศ โดยสหประชาชาติได้
ประกาศปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็ก เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2502 ขอ้ 2 ความว่า “เด็กมีความ 
ส าคญัมากจึงควรไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมาย ดงันั้น เม่ือเด็กกระท าผิดจึงไม่ควรถูกลงโทษ
แบบเดียวกนักบัผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะเด็กกระท าความผิดดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเป็นเพราะ
สภาพแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีบีบบงัคบั เช่น ความยากจนท าให้เด็กตอ้งลกัขโมย คบเพื่อนไม่ดี 
ถูกหลอกลวงจนถูกจับในท่ีสุด เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบนัแลว้ว่า 
ความผดิท่ีเด็กกระท านั้นแตกต่างจากความผดิท่ีผูใ้หญ่กระท า ทั้งในแง่เจตนาและการกระท า”635 ซ่ึง
ปรัชญาการท างานท่ีส าคญัของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย คือ การท าให้เด็กและ
เยาวชนเขา้ใจความหมายของความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิท่ีบุคคลแต่ละคนพึงมีพึงได ้โดยพยายามท า
ใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้มีวิถีชีวิตในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีดี 
มีการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นรวมทั้งรู้จกัมารยาทในการเขา้สังคมและสอนให้รู้จกัการแกปั้ญหาโดย
ปราศจากความกา้วร้าวรุนแรง636 
   ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของศาลท่ีจะพิจารณาคดีเยาวชนไวคื้อ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาล
เยาวชนและครอบครัวจงัหวดั หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจงัหวดั ศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว ศาลอุทธรณ์ แผนกคดี เยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี เยาวชน 

                                                
635 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2551).  กฎหมายเบือ้งต้นเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเดก็

และเยาวชน.  น. 77-78. 
636 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์.  (2548).  โครงการวิจัยเร่ืองบทบาทของผู้ พิพากษาในศาลเยาวชนและ

ครอบครัวไทยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศฝร่ังเศส.  น. 31. 
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และครอบครัว และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ี637 
โดยมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ในคดีดงัน้ี638  
     (1) คดีอาญาท่ีมีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ถืออายุเด็กหรือ
เยาวชนนั้นในวนัท่ีการกระท าความผดิไดเ้กิดข้ึน639  
     (2) คดีอาญาท่ีศาลซ่ึงมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมา เป็นกรณีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงอายุยงัไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ กระท าความผิดและเป็นคดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลท่ีมีอ  านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา ถา้ศาลนั้นพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย
แลว้เห็นว่า บุคคลนั้นยงัมีสภาพเช่นเดียวกนักบัเด็กหรือเยาวชน ให้มีอ  านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณา
ในศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีอ  านาจและใหถื้อว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน640  
     (3) คดีครอบครัว คือ คดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท าการใดๆ 
ในทางศาลเก่ียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ซ่ึงจะตอ้งบงัคบัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
กฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 
     (4) คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ คือ คดีท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท าการใดๆ 
ในทางศาลเก่ียวกับการคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะต้องบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว และ  
     (5) คดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  
   ในระหว่างการพิจารณาของศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว แมจ้  าเลย
จะมีอายคุรบสิบแปดปีบริบูรณ์ส าหรับคดีอาญา หรือผูเ้ยาวจ์ะมีอายคุรบยีสิ่บปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ดว้ยการสมรสส าหรับคดีครอบครัว ใหศ้าลนั้นคงมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จ
ส านวน  และถา้จะมีอุทธรณ์หรือฎีกาก็ให้เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือ  

                                                
637 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 4 
638  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 10 
639 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 5 
640 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

มาตรา 97 วรรคแรก  
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ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวท่ีจะ
พิจารณาพิพากษาต่อไป และให้ศาลดังกล่าวคงมีอ  านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ี
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี641 
   จากหลกักฎหมายดงักล่าวในขา้งต้นจะสังเกตไดว้่า คดีอาญาท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาล
เยาวชนและครอบครัวจะตอ้งเป็นคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนขณะเป็นผูต้อ้งหาว่ากระท าความผิดมีอายุไม่
ถึง 18 ปีบริบูรณ์ โดยกฎหมายมิไดก้  าหนดฐานความผดิหรืออตัราโทษไวใ้ห้ชดัเจน แต่ในประเด็น
ดงักล่าว ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั ไดอ้ธิบายในกฎหมายศาลเด็กว่า ศาลจะตอ้งตั้งท่ีปรึกษา
กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ถึงแมว้่าเด็กหรือเยาวชนจะต้องหาว่ากระท าความผิดอนัมีโทษ
ร้ายแรง แสดงให้เห็นว่าศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีได้ทุกฐาน
ความผิด ดังนั้นตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีอ  านาจในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญา 
ซ่ึงผูต้อ้งหาเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุไม่ถึง 18 ปีไดทุ้กฐานความผิด ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าหลกัการ
ดงักล่าวเป็นการเปิดกวา้งใหผู้ก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดรั้บการพิจารณาและพิพากษา
คดีในศาลเฉพาะ ท่ีมผีูพ้ิพากษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการจดัการกบัผูก้ระท า
ความผิดท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี โดยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กมาแลว้ นอกจาก
กรณีดงักล่าวในขา้งตน้แลว้ศาลเยาวชนและครอบครัวยงัสามารถพิจารณาคดีท่ีไดรั้บโอนผูก้ระท า
ความผิดท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงถูกพิจารณาคดีในศาลธรรมดาแต่จ าเลยมีสภาพร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและนิสยัเช่นเดียวกบัเด็กและเยาวชน642 ในกรณีดงักล่าวผูเ้ขียนเห็นว่าการบญัญติั
กฎหมายเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพให้แก่ผูก้ระท าความผิด ภายใตจิ้ตใจท่ีไม่รู้ถึงผล
แห่งการกระท าความผดินั้นเช่นเดียวกนักบัเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงถือว่าขาดเจตนากระท าความผดิอยา่ง
แทจ้ริง แต่อย่างไรก็ดีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ถึงแมใ้นระหว่างการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว จ  าเลยจะมีอายุ
เกินกว่า 18 ปี กฎหมายก็ยงัคงใหพิ้จารณาและพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจนเสร็จส้ินคดี 
มิไดใ้ห้โอนคดีดังกล่าวไปพิจารณายงัศาลอาญาแต่อย่างใด และเมื่อศาลพิพากษาแลว้คู่ความไม่พอใจ 
ใหไ้ปอุทธรณ์หรือฎีกาก็ให้เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรือศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวท่ีจะ

                                                
641  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 13 
642 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 97 

DPU



 
 

 

333 

พิจารณาพิพากษาต่อไป อนัเป็นการสะทอ้นว่า กฎหมายได้ให้การคุ้มครองสิทธิให้แก่เด็กและ
เยาวชนไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตแ้นวคิดท่ีว่าเด็กเป็นผูอ่้อนเยาวแ์ละขาดประสบการณ์ในการใชชี้วติ 
   การพิจารณาและพิพากษาคดีใหศ้าลค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน
ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการท่ีจะ
ลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นใหศ้าลค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สภาพร่างกาย และสภาพจิตของ
เด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกนัเป็นคนๆ ไป ส่วนการลงโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงข้ึนอยู่กบัพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง แมเ้ด็กหรือ
เยาวชนจะไดก้ระท าความผดิร่วมกนั แต่ศาลก็มีอ  านาจท่ีจะใชดุ้ลยพินิจให้ท าการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
เด็กหรือเยาวชนเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน และไม่หวนกลบัมากระท า
ความผดิซ ้าอีก ศาลมกัจะใชดุ้ลพินิจไปในทางรอการลงโทษและคุมความประพฤติไว ้ รองลงไปคือ
การส่งฝึกและอบรม ส่วนการลงโทษจ าคุกมกัจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย.   
   อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ควรถูกพิจารณาพิพากษาแบบเดียวกนักับ
ผูใ้หญ่ แต่ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์การโอนคดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดา กฎหมายบญัญติัไวเ้พียงให้ผู ้
พิพากษาพิจารณาจากสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสยัของเด็กและเยาวชน ถา้มีลกัษณะ
เช่นเ ดียวกันกับบุคคลท่ีมี อายุตั้ งแต่  18  ปีบริ บูรณ์ ข้ึนไป ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถ 
โอนคดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดาได้643 ซ่ึงหลกัการดังกล่าวสามารถแปลความไดว้่า คดีท่ีศาลเยาวชน 
และครอบครัวสามารถจะโอนไปพิจารณายงัศาลธรรมดา จะตอ้งเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีแต่ไมถึ่ง 18 ปี กระท าความผิดอาญาท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ซ่ึงมิไดม้ีการก าหนดฐานความผดิหรืออตัราโทษไว ้  
   ในต่างประเทศ การจะน าคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดไปพิจารณายงัศาลอาญา
จะตอ้งเป็นกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นเคยเป็นผูก้ระท าความผดิมาก่อนหรือเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ า 
ในกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน มีวตัถุประสงค์เน้นการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดี ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีวิธีการและมาตรการท่ีแตกต่างกนั แต่เมื่อการ
บ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟนูั้นลม้เหลว อนัเน่ืองมาจากเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่สามารถท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดี
ได ้กลบัมากระท าความผดิซ ้า ในคดีท่ีมีลกัษณะของความผดิท่ีร้ายแรงข้ึน ในหลายๆประเทศจึงไดม้ี
แนวความคิดต่อบุคคลดงักล่าวว่าเป็นอาชญากร และให้น าตวับุคคลดงักล่าวไปพิจารณายงัศาล
อาญา ถึงแมว้่าการกระท าของเด็กหรือเยาวชนนั้นจะเขา้เกณฑ์อาชญากรก็ตาม แต่ดว้ยอายุท่ีไม่ถึง 
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18 ปีบริบูรณ์ซ่ึงยงัเป็นเยาวชนอยู่ เมื่อใช้วิธีการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบ จะขัดต่อหลักการ
ด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชน เพราะจะเป็นการกระทบต่อสภาพจิตใจของผูก้ระท าความผิด ดว้ย
หลกัการดงักล่าวในแต่ละประเทศจึงไดว้างหลกัด าเนินคดีกบับุคคลดงักล่าว เมื่อตอ้งด าเนินคดี ใน
ศาลอาญาไวอ้ยา่งชดัเจน อาทิ ในประเทศแคนาดาไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ศาลสามารถโอน
คดีได้กับจ าเลยท่ีมีอายุไม่ต  ่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ เป็นผูก้ระท าความผิดร้ายแรง และต้องไม่เป็น
ผูก้ระท าความผดิคร้ังแรก ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นก็ไดว้างหลกัในเร่ืองดงักล่าวไวเ้ช่นกนั การโอนคดี
จะกระท าไดก้บัผูท่ี้มีอายเุกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดมีความตาย 
และจะต้องมิใช่ผูก้ระท าความผิดคร้ังแรก ซ่ึงทั้งสองประเทศดังกล่าวในขา้งต้นไดม้ีการก าหนด
กรอบของการใช้อ  านาจของศาลในการโอนคดีไวอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอายุและ
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผดินั้นเอง ซ่ึงเม่ือไม่สามารถใชว้ิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูไดแ้ลว้จึงใชว้ิธีการ
แบบผูใ้หญ่   
     ผูเ้ขียนเห็นว่าผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนควรจะไดรั้บการพิจารณาและ
พิพากษา จากศาลเยาวชนและครอบครัวจนเสร็จส้ินคดี เพราะศาลเยาวชนและครอบครัวถือเป็นศาล
เฉพาะซ่ึงมีเขตอ านาจเหนือคดีอาญาทั้งปวง แต่อย่างไรก็ดีการท่ีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดมี้การก าหนดให้ผูพ้ิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวสามารถใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดีไปพิจารณาในศาลธรรมดาได้นั้น เพื่อ
รองรับสภาพสงัคมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง644 แต่ในส่วนของกรอบการใชดุ้ลยพินิจของศาลยงัขาด
ความชดัเจนและมีลกัษณะกวา้งจนส่งผลให้ไม่สามารถคุม้ครองสิทธิให้แก่จ  าเลยไดอ้ย่างแทจ้ริง 
กล่าวคือ ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
มีเพียงการบญัญติัใหศ้าลพิจารณาจากความคิดและพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผิด
เป็นเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจโอนคดีเท่านั้น โดยมิไดม้ีการก าหนดเกณฑ์อนัเป็นบรรทดัฐานไว ้
ส่งผลใหผู้พ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถใชดุ้ลยพินิจไดอ้ย่างไม่จ  ากดัในการสั่งโอน
คดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดา ดงันั้นศาลจึงสามารถสั่งโอนคดีท่ีข้ึนสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว    
ไม่ว่าจ  าเลยจะมีอายเุท่าใดก็ตาม หรือในส่วนของฐานความผดิก็มิไดก้  าหนดไวว้่าสามารถจะใชดุ้ลย
พินิจเมื่อผูก้ระท าความผดิกระท าความผดิในฐานใด หรืออตัราโทษเท่าใด และการโอนคดีจะใชก้บั

                                                
644 ในอดีตการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาตามประกาศคณะปฏิวติัฉบับที่ 163 พ.ศ. 2506 ไดว้าง

หลกัในเร่ืองดงักล่าวไวด้งัน้ีคือ ผูก้ระท าความผิดตอ้งมีอายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และท าความผิดร้ายแรง 
อาทิ ความผิดฐานข่มขืน หรืออนาจารจนเป็นเหตุใหผู้เ้สียหายเป็นอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตาย ฆ่าผูอ้ื่นโดย
เจตนา ฆ่าผูอ้ื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ กระท าการเรียกค่าไถ่เป็นผูส้นบัสนุนหรือเป็นคนกลางในการเรียกค่าไถ่ ชิงทรัพย ์
ปลน้ทรัพย ์ 
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ผูท่ี้เคยกระท าความผิดมาก่อนหรือไม่ หรือกระท าความผิดคร้ังแรกก็สามารถท่ีจะใชดุ้ลยพินิจใน
การโอนคดีได ้ผูเ้ขียนเห็นว่าในเร่ืองของการใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดา
ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ยงัขาดความชดัเจนในส่วนของกรอบการใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดี เพราะการด าเนินคดียงัศาล
อาญาทัว่ไปจะใชว้ิธีการด าเนินคดีเช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ ซ่ึงผูถู้กคุมขงัจะไปเรียนรู้พฤติกรรมจาก
ผูต้อ้งขงัอ่ืน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพฒันาความคิดในการกระท าความผิดร้ายแรงยิ่งข้ึน เม่ือ
พน้โทษแลว้ก็จะพฒันาเป็นอาชญากรอย่างเต็มตวั อนัจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีท่ีจะเกิดข้ึนแก่
เยาวชนและไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น ดงันั้น การน าเด็กหรือเยาวชนมา
พิจารณายงัศาลผูใ้หญ่จะถือได้ว่าเป็นการน าเด็กมาลงโทษมากกว่าจะน าเด็กมาแกไ้ขฟ้ืนฟู ผิด
หลกัการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนและยงัมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดินั้นดว้ย 
   ดงันั้น การโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาโดยทัว่ไปจึงตอ้งวางกรอบไวใ้ห้ชดัเจนใน
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553 
เพื่อใหเ้กิดรูปแบบหรือวิธีการเฉพาะ อนัน ามาซ่ึงการด าเนินคดีท่ีเหมาะสมและไม่เป็นการละเมิดต่อ
สิทธิของผูต้อ้งหา เมื่อตอ้งถกูตรวจสอบการกระท าความผิดโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น ก  าหนดใน
ส่วนของอายขุองจ าเลยท่ีศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจในการโอนคดี ให้มีความชดัเจนเพ่ิมข้ึนว่าจะใช้
เกณฑอ์ายเุท่าใด ซ่ึงปัจจุบนัยงัยดึโยงตามกฎหมายอาญา คือเด็กจะเร่ิมรับโทษไดเ้ม่ือมีอายุเกินกว่า 
15 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงควรจะมีการก าหนดใหเ้กิดความชดัเจนถึงหลกัเกณฑด์งักล่าว ส่วนในเร่ืองของฐาน
ความผิดควรบญัญติัให้มีความชดัเจนว่าเป็นความผิดฐานใด และจะตอ้งเป็นคดีท่ีมีความร้ายแรง 
อาทิ คดีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตายหรือเป็นคดีสะเทือนขวญัท าให้สังคมเกิดความหวาดกลวัอย่าง
รุนแรงอนัเป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษสูง และผูก้ระท าความผิดนั้นจะต้องมิใช้เป็นการกระท า
ความผดิคร้ังแรก เป็นตน้ การวางกรอบใหเ้กิดความชดัเจนจะส่งผลดีต่อศาลในทางปฏิบติัเม่ือจะใช้
ดุลยพินิจพิจารณาสัง่โอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญา ใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริงตามบริบทของสงัคม และยงัเป็นการวางแนวทางใหเ้กิดความชดัเจนในการคุม้ครองสิทธิใน
กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอนัน ามาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป  
 ในอดีตการด าเนินคดีอาญากับผูต้ ้องหาหรือผูท่ี้กระท าการอนักฎหมายบญัญัติเป็น
ความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีรูปแบบการด าเนินคดีเช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า
ผูใ้หญ่เท่านั้นท่ีจะกระท าความผดิได ้ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นยคุเทวนิยม ยคุรุ่งเรืองของคริสตศาสนา 
และยุคส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม จะมีการลงโทษผูก้ระท าความผิดอย่างหนักถึงแมว้่าผูก้ระท า
ความผดิจะอายยุงันอ้ย เพื่อให้หลาบจ าและไม่กลา้ท่ีจะกลบัมากระท าความผิดอีก การลงโทษเด็ก
และเยาวชนจะเป็นไปในลกัษณะแกแ้คน้ต่อตวัผูก้ระท าความผดิใหส้าสมกบัความผดิท่ีบุคลดงักล่าว
ไดก้ระท าลงไป โดยมิไดค้  านึงถึงวุฒิภาวะความเป็นเด็กของตวัผูก้ระท าความผิด ว่าเพียงพอและ
เหมาะสมกบัการท่ีจะตอ้งรับโทษดงักล่าวหรือไม่ ในประเทศองักฤษศาลไดพ้ิพากษาตดัสินลงโทษ
เด็กอายุ 9 ปีฐานลกัทรัพยด์ว้ยการแขวนคอ ต่อมาแนวคิดดงักล่าวไดถู้กพฒันาเปล่ียนแปลงจาก
นักวิจยัและนักวิชาการในสาขาต่างๆ ซ่ึงมีมุมมองว่า การลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนอยา่งหนกัหาอาจเป็นการแกไ้ขให้เด็กกลบัตวัเป็นคนดีไม่กลบัมากระท าความผิดอีกไดไ้ม่
และยงัเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เพราะเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความมิได้เกิดจากตัวเด็กหรือ
เยาวชนแต่เพียงอย่างเดียว ยงัต้องประกอบไปดว้ยปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น สภาพแวดลอ้มอนัเป็นตัว 
กระตุน้และมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากใหเ้ด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผดิ ดงันั้นเด็กและเยาวชนจึง
ควรไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองให้ไดรั้บความปลอดภยั อนัน ามาซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการบ าบดั
แกไ้ขฟ้ืนฟแูทนการลงโทษ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการแกไ้ขพฤติกรรมการกระท าความผิดของเด็ก
หรือเยาวชนใหก้ลบัตวัเป็นคนดีและสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ  
 ยคุแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน จึงไดม้ีการ
พฒันาจนเป็นรูปธรรมในยุคส านักอาชญาวิทยาก่ึงดั้งเดิม (Neo-Classical School of Criminology) 
ซ่ึงเป็นยคุท่ีมองในเร่ืองของเจตจ านงอิสระ (Free Will) ว่า เด็ก เยาวชน คนชรา สามารถใชเ้จตจ านง
อิสระได้อย่างไม่จ  ากัดและไม่มีขอบเขต แต่การยบัย ั้งชั่งใจในการกระท าความผิดยงัน้อย อัน
เน่ืองมาจากการอ่อนประสบการณ์หรือถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดไดง่้าย จึงลงโทษ
นอ้ยกว่าปกติ นอกจากนั้นในยคุน้ียงัเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการฟังพยานหลกัฐานจากความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ นิติเวชวิทยา จิตวิทยา เป็นตน้ 
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จากแนวคิดจนมาถึงวิธีการปฏิบติั น ามาสู่การบูรณาการเพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหาให้กบัผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนอยา่งเด่นชดัข้ึน 
 การพฒันาของกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนส่งผลให้ ในหลายประเทศ
ไดน้ าแนวคิดเก่ียวกับการลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีจะตอ้งมีลกัษณะแตกต่างไปจากการลงโทษ
ผูใ้หญ่มาปรับใช ้ซ่ึงประเทศแรกท่ีไดม้ีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎหมายคือประเทศองักฤษ โดยรัฐ
ในฐานะผูป้กครองดูแลประชาชนมีอ  านาจเขา้แทรกแซงเมื่อครอบครัวมีปัญหาหรือท าหนา้ท่ีของตน
บกพร่อง ดงันั้น การท่ีรัฐเขา้มาเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดแทนพ่อแม่
ผูป้กครองถือเป็นวิธีการท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป รัฐจึงตอ้งหามาตรการต่างๆ ท่ีมุ่งแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดให้กลบัตัวเป็นคนดี นอกจากนั้นรัฐยงัตอ้งค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ย จึงถือไดว้่าประเทศดงักล่าวเป็นประเทศแรกท่ีมีการแยกเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผดิออกจากผูใ้หญ่ท่ีกระท าความผดิ ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดน้ าแนวคิดการ
ด าเนินคดีส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศองักฤษมาใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันากระบวนการ
ยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศของตน จนเป็นประเทศแรกของโลกท่ีมีศาลคดีเด็กและ
เยาวชน ส่วนในประเทศไทยไดรั้บแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผิดอนัน ามาสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2494 ภายใตก้ฎหมายพระราช 
บญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
พ.ศ. 2494 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 และปีเดียวกนันั้นไดมี้
การจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศ โดยมีหน่วยงานส าหรับตรวจพิเคราะห์ 
ฝึกอบรม และสงเคราะห์เด็ก เรียกว่า “สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือของศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางในการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นส่ิงท่ีถูกก  าหนดข้ึนจาก
หน่วยงานภาครัฐ อนัเป็นการยกระดบักระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศให้เกิดการคุม้ครอง
สิทธิแก่ผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายไุม่ถึง 18 ปีโดยเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงการพฒันาองค์ความรู้
ของนักวิชาการเป็นไปเพื่อต้องการคุ้มครองสิทธิและสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนผูก้ระท า
ความผิดโดยให้เหตุผลว่า การกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้นเกิดจากความอ่อนประสบการณ์ 
มิไดเ้กิดจากเจตนากระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้นเองโดยตรง เด็กในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่า (Value Comodities) ตอ้งไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง ทะนุถนอม และส่งเสริมการพฒันาอยา่ง
เต็มศกัยภาพทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ การเรียนรู้ สงัคมและวฒันธรรมจากรัฐ นอกจากนั้น
ยงัตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเพ่ือใหไ้ดรั้บการตอบสนองในความตอ้งการท่ีจ  าเป็นขั้นพ้ืนฐานในทุกๆ 
ดา้น ดงันั้นเด็กหรือเยาวชนเมื่อกระท าความผิดจึงควรไดรั้บการแกไ้ขตั้งแต่ในวยัเด็ก ซ่ึงในทาง

DPU



338 

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาไม่ถือว่าการกระท าความผิดอันเกิดจากเด็กหรือเยาว ชนเป็น
อาชญากรรม จึงไม่เป็นอาชญากรโดยสนัดาน และดว้ยหลกัการดงักล่าวสหประชาชาติจึงไดม้ีการ
จดัประชุมและท าขอ้ตกลงร่วมกนักับหลายๆประเทศอนัเป็นท่ีมาของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the rights of the child) และทนัทีท่ีมีการบงัคบัใชอ้นุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ประเทศ
ซ่ึงเป็นภาคีในอนุสญัญาตอ้งอนุวติัการกฎหมายภายในให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก
อนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น ซ่ึงมาจากการให้
เหตุผลทางวิชาการเมื่อคน้พบว่า การกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนเกิดจากสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากพฤติกรรมท่ีเด็กเลียนแบบผูใ้หญ่ ส่งผลให้อิทธิพลในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและ
เยาวชนไดแ้พร่กระจายเพ่ิมข้ึนในสงัคม ดงันั้นในแต่ละประเทศเม่ือตระหนักถึงสาเหตุดงักล่าวจึง
ไดเ้ร่ิมใหคุ้ณค่า และความส าคญักบัส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัเด็กหรือเยาวชนเพ่ิมข้ึน อนัเป็นการลดโอกาส
ท่ีจะเกิดอาชญากรรมในสงัคม นอกจากนั้นการด าเนินคดีกบัเด็กยงัตอ้งยดึหลกัประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส าคญั ซ่ึงไดม้ีการบญัญติัไวใ้นอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ขอ้ 3.1 ถึงแมว้่าจะมีการบญัญติั
หลกัประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องค านึกถึงเป็นล าดังแรก (a primary consideration) แต่
หลกัการดังกล่าวก็มิไดเ้ป็นนิยามในความหมายของค าว่าประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก  (The best 
interest of the child) ท่ีชดัเจนแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีหลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กเมื่อน ามาใช ้
ท าให้วิธีการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีความ
แตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป กล่าวคือ การพิจารณาคดีอาญาโดยทัว่ไปเป็นแบบแก้
แคน้ทดแทน (Retributive) และมุ่งเนน้การน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ แต่การพิจาณาคดีเด็ก
และเยาวชนมุ่งเนน้การน าตวัผูก้ระท าความผดิมาแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู (Rehabilitation) ให้กลบัตวัเป็น
คนดี และส่งคืนคนดีกลบัสู่สงัคม จากแนวคิดท่ีว่าเด็กคืออนาคตของชาติจึงตอ้งไดรั้บโอกาสในการ
แกไ้ขจนกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 ในประเทศไทยภายหลงัจากไดม้ีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน เร่ิมตั้งแต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และ
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 จากนั้นไดมี้การแกไ้ขเป็นพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และในปี พ.ศ.
2553 ไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขมาเป็นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
และให้มีผลบังคับใช้เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีเหตุผลแห่งการแกไ้ขปรับปรุงคือ
ปัจจุบันได้มีการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยมีส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วย 
ธุรการของศาลยติุธรรมท่ีเป็นอิสระ และกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนยงัเป็นหน่วยงานใน
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สงักดักระทรวงยติุธรรม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีและโครงสร้างใหม่ ประกอบกบั
สมควรปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธีปฏิบติั ต่อเด็ก 
เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสญัญาว่าดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
 ภายหลงัจากพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผลบงัคบัใช ้ท าใหก้ระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ
ไทยเกิดมิติใหม่ในการคุม้ครองสิทธิใหก้บัเด็กหรือเยาวชนท่ีถกูกล่าวหาว่ากระท าความผดิ ควบคู่มา
กบัปัญหาในส่วนของการตีความกฎหมาย ซ่ึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีไดม้ีการก าหนดไว ้
กล่าวคือ ในส่วนของผูต้อ้งหาท่ีมีอายไุม่ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งรับผิดในทางอาญา โดยแต่ละประเทศไดม้ี
การก าหนดเกณฑ์อายุขั้นต ่าของบุคคลท่ีไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญาไว ้ซ่ึงไดม้ีการก าหนดไวใ้น
อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก แต่ดว้ยบริบทของละประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั จึงท าใหเ้กณฑอ์ายุของ
บุคคลท่ีตอ้งรับผิดในทางอาญามีความแตกต่างกนัไป อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดไวท่ี้อายุไม่
เกิน 15 ปี ประเทศองักฤษก าหนดไวท่ี้อายไุม่เกิน 14 ปี และประเทศญ่ีปุ่นก าหนดไวท่ี้อายไุม่เกิน 16 
ปี ส่วนในมลรัฐวิสคอนซิลประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแมว้่าจะมิไดเ้ป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็กก็ยงัไดก้  าหนดเกณฑอ์ายขุั้นต ่าของเด็กท่ีจะตอ้งรับผิดทางอาญาไวท่ี้อายุไม่เกิน 10 ปี กฎหมาย
ก าหนดใหเ้ด็กไม่ตอ้งรับโทษ ภายใตแ้นวคิดท่ีค  านึงถึงความสามารถในการกระท าความผดิของเด็ก 
ท่ีไม่สามารถจะรู้ถึงผลแห่งการกระท าของตนได ้จึงถือไดว้่าเป็นบุคคลท่ีไม่มีความสามารถในการ
กระท าความผดิอยา่งแทจ้ริง ขาดวิจารณญาณในการกระท าความผดิ ดงันั้นการน าเด็กเขา้สู่กระบวน 
การยติุธรรมโดยไม่จ  าเป็น จึงเป็นการไม่เหมาะสมและถือไดว้่าไม่เป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็ก
นั้น ดว้ยเหตุน้ีในหลายๆประเทศจึงไดห้าวิธีการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว ดว้ยวิธีการผนัคดีออกจาก
กระบวนการยติุธรรมปกติ (Diversion) เช่นในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อมีการจบัผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท า
ความผดิท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์จะตอ้งรับผดิ จะปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผิดนั้นให้กลบัไป
อยูก่บัพ่อ แม่ หรือผูป้กครองทนัที หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาจะน าผูก้ระท าความผิดมาตกัเตือน
แลว้ท าการปล่อยทนัที แต่ตามกฎหมายของประเทศไทยกลบัใชว้ิธีการจดัการกบับุคคลดงักล่าวดว้ย
วิธีการน าตวัผูก้ระท าความผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม โดยพนักงานสอบสวนท าการสอบสวน
เช่นเดียวกนักบัการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนท่ีอายุตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจนถึงอายไุม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์ ดว้ยวิธีปฏิบติัต่อเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งรับผิดตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 77 จะเป็นการสร้างความ 
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ตรึงเครียดใหแ้ก่เด็กอยา่งไม่เหมาะสม ยดึหลกัตามวิธีพิจารณาความอาญาโดยทัว่ไป และมิไดเ้ป็น 
ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก การสอบสวนเพ่ือใหท้ราบว่าเด็กนั้นกระท าความผิดจริงหรือไม่ ถา้
มิไดก้ระท าความผดิก็ให้ปล่อยตวัไป แต่ถา้กระท าความผิดก็จะถูกส่งตวัไปยงัหน่วยงานคุ้มครอง
สิทธิเด็กหรือเยาวชน เช่นบา้นเมตตา หรือตามสถานท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไว ้ผูเ้ขียนเห็นว่าในกรณี
ดงักล่าวควรส่งมอบเด็กกลบัไปยงับิดามารดาผูป้กครองหรือองค์กรของรัฐทนัที โดยไม่จ  าตอ้งท า
การสอบสวนว่าเด็กไดก้ระท าความผดิจริงหรือไมเ่สียก่อนจึงจะสามารถใหก้ารคุม้ครองสิทธิแก่เด็ก
ได ้เพราะการคุม้ครองสิทธิหมายรวมถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีตกเป็น
ผูต้อ้งหาซ่ึงสามารถกระท าไดท้นัที โดยไม่จ  าตอ้งท าการสอบสวนก่อน  
 การตรวจสอบการจบัปัจจุบนัเมื่อมีการจบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนโดยเจา้หนา้ท่ีผู ้
มีอ  านาจแล้ว จะท าการส่งต่อตัวผูต้ ้องหาไปยงัพนักงานสอบสวน หลงัจากนั้นจะเร่ิมท าการ
สอบสวนในเบ้ืองตน้และน าตวัผูต้อ้งหาส่งไปยงัศาลเพ่ือตรวจสอบการจบัภายใน 24 ชัว่โมงโดยไม่
รวมระยะเวลาในการเดินทางมายงัศาล ตามพระระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 วรรคแรก เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจสามารถใชดุ้ลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับได้ ตามมาตรา 72 วรรคทา้ย จึงไม่ตอ้งท าการ
ตรวจสอบการจบั กรณีดงักล่าวเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเมื่อน ามาใชก้ับเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งรับผิด
ในทางอาญา เจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจเปรียบเทียบปรับได้ เพราะกฎหมายไม่เปิด
ช่องจึงตอ้งส่งไปตรวจสอบการจบัยงัศาลเยาวชนและครอบครัวทุกกรณี อนัเป็นการผลกัดนัให้เด็ก
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ถึงแมว้่าในขั้นตอนดังกล่าวจะเป็นการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กและ
เยาวชนตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมก็ตาม แต่ผูเ้ขียนเห็นว่าการตรวจสอบการจบัตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 
มาตรา 73 วรรคแรก เป็นเพียงการตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าท่ีต  ารวจผูท่ี้ด  าเนินการจบักุม
และควบคุมตัวผูต้ ้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน ว่ากระท าการถูกต้องหรือละเมิดต่อสิทธิตามท่ี
กฎหมายได้ก  าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบการจับผูต้ ้องหาตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จะเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด แต่เมื่อ
มองในอีกมิติหน่ึงจะพบว่า ท าให้คดีเกิดความล่าช้าเกินควรส าหรับเด็ก และยงัมีรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ อนัจะท าใหผู้ก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเมื่อถูกจบัหรือถูกควบคุมตวัคิดว่าตน
เป็นอาชญากรยากแก่การแกไ้ข เกิดรอยบาดแผลข้ึนในจิตใจยากแก่การรักษา นอกจากนั้นยงัเป็น
การเพ่ิมขั้นตอนในการด าเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ย ประกอบกบักฎหมายก็มิได้มีการ
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนถึงการตีความในทางปฏิบัติว่า เมื่อการจบัไม่ชอบเจา้หน้าท่ีต  ารวจจะไม่มี
อ  านาจในการสอบสวน ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจก็ยงัคงมีอ  านาจในการสอบสวนผูต้อ้งหา อนัเป็นผล
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มาจากการตีความพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 78 เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการตรวจสอบ
การจบัว่ามิไดเ้ป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิอย่างแทจ้ริง แต่กลบัจะ
เป็นการเพ่ิมภาระใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะท่ีเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งรับผิดทางอาญาท่ีตก
เป็นผูต้อ้งหา อยา่งไรก็ดีในต่างประเทศเมื่อค  านึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เมื่อมีการจบักุมเด็กหรือเยาวชน รัฐจะมีวิธีการจดัการกบัประเด็นดงักล่าว
ดว้ยวิธีการต่างๆ อาทิ ในมลรัฐวิสคอนซิลประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด 
เมื่อถูกจบักุม เจ้าหน้าท่ีต  ารวจสามารถว่ากล่าวตกัเตือนและปล่อยเด็กกลบับา้นได ้หรือมอบตัว
ผูก้ระท าความผดิใหแ้ก่ชุมชนเพื่อท าการแกไ้ขต่อไป และจะส่งเด็กไปยงัศาลเพื่อใหศ้าลพิจารณาใน
กรณีความผดิร้ายแรงเท่านั้น ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์จะใชว้ิธีการส่งต่อใหแ้ก่ส านกังานสวสัดิการ
และพฒันาสังคมหรือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองอ่ืนๆ โดยจะชะลอการน าคดีเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมหลกั ส่วนในประเทศแคนาดาการจับจะเป็นกรณีผูต้ ้องหาเจตนากระท า
ความผิดท่ีมีอตัราโทษร้ายแรง และเมื่อพนักงานสอบสวนจบัมาแลว้จะส่งศาลในกรณีท่ีผูก้ระท า
ความผิดจะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐานเท่านั้น ส่วนในประเทศองักฤษเม่ือมีการจบักุมผูต้อ้งหา
แลว้เจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะท าการควบคุมตวัและท าการสอบสวนเพื่อใหท้ราบว่าเป็นผูต้อ้งหาท่ีแทจ้ริง
หรือไม่ และจะตอ้งน าตวัผูต้อ้งหานั้นส่งศาลเพื่อด าเนินคดีภายใน 72 ชัว่โมง ส่วนในประเทศญ่ีปุ่น
อ านาจในการตรวจสอบการจับอยู่ท่ีพนักงานอยัการ จะพบว่าในแต่ละประเทศเมื่อมีการจับกุม
ผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนแลว้ จะมีวิธีการจดัการกบับุคคลดงักล่าวท่ีมีความแตกต่างกนั อนั
ข้ึนอยูก่บัระบบกฎหมายและบริบทของประเทศนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่มกัจะไม่น าคดีข้ึนสู่ศาลในทนัที 
อย่างไรก็ดีส าหรับประเทศไทยควรท่ีจะน าเร่ืองตรวจสอบการจับกลบัมาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีจะท าใหห้ลกัการดงักล่าวเกิดการคุม้ครองสิทธิไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 สิทธิการไดรั้บค าปรึกษาทางกฎหมายเป็นหลกัประกนัขั้นพ้ืนฐานใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน
ท่ีตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ซ่ึงหลกัการดงักล่าวไดม้ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายของแต่ละประเทศ โดย
ส่วนใหญ่จะมีการก าหนดใหรั้ฐเป็นผูจ้ดัหาให ้การท่ีรัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยจดัองค์กรหรือบุคคล
เข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการให้ค  าปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ซ่ึง คุณสมบัติของผูท่ี้จะมาเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกนั โดยมิไดจ้  ากดัไวเ้ฉพาะแต่ทนายความ
เท่านั้น ยงัมีตวัแทนขององค์กร เช่นนิติกรอยัการในประเทศฟิลิปปินส์ หรือตวัแทนท่ีเหมาะสม 
(Appropriate Adult) ในประเทศองักฤษ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีบทบาทหนา้ท่ีดูแล ให้ค  า แนะน าทางดา้น
กฎหมายแก่ผูก้ระท าความผดิ พ่อ แม่ ผูป้กครอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนินคดีต่อเด็ก
หรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผดิ ตั้งแต่เขา้สู่ขั้นตอนในกระบวนการยติุธรรม อาทิ เอกสารใน
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การด าเนินคดี การแจ้งสิทธิแก่ผูก้ระท าความผิด รวมตลอดไปถึงการส่ือสารระหว่างองค์กรกับ
ผูต้อ้งหาหรือผูก้ระท าความผดิ และใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด 
อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท าความผิดจากกระบวนการยุติธรรมซ่ึงมิอาจต่อสู้คดีไดต้าม
ล าพัง เพราะความเป็นเด็กรวมตลอดถึงให้ความช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตวัเด็กนั้นเอง แต่ในประเทศไทยนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 121 จะตอ้งเป็น
ทนายความและตอ้งไดรั้บการอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า คดีท่ีผูก้ระท าความผิด
เป็นเด็กหรือเยาวชนมีหลกัการท่ีแตกต่างจากด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป การท่ีจะให้ทนายความแต่
เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเป็นคุณสมบติัเร่ิมตน้ในการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย จะเป็นการจ ากดับทบาท
ของท่ีปรึกษากฎหมายไวอ้ย่างแคบ อนัจะท าให้เด็กหรือเยาวชนไม่ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิอย่าง
แทจ้ริง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลมีทนายความไม่มากหรือไม่มีเลย ดงันั้นจึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะหา
ทนายความท่ีมุ่งเนน้คุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนอยา่งแทจ้ริง ประกอบกบัอตัราค่าตอบแทน
ท่ีไม่มาก ซ่ึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหท้นายความขาดความสนใจท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
จนถึงขนาดท่ีท าใหท่ี้ปรึกษากฎหมายเกิดความขาดแคลน จึงควรเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เรียนจบปริญญา
ตรีนิติศาสตร์ท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกับเด็ก นิติกรศาล ก  านัน 
ผูใ้หญ่บา้น มีโอกาสเขา้รับการอบรมเพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย อนัจะน ามาซ่ึงการลด
ปัญหาการขาดแคลนท่ีปรึกษากฎหมาย เพราะบุคคลดงักล่าวมีอยูเ่ป็นจ านวนมากและการใหโ้อกาส
กบับุคคลดงักล่าวยงัท าใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตั้งแต่เขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมในทนัที 
 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาซ่ึงถือไดว้่าเป็นมาตรการเสริมและบญัญติัข้ึน
ใหม่ แบ่งเป็นในชั้นก่อนฟ้องคดีและในชั้นพิจารณา โดยอาศยัแนวคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉนัท ์(Restorative Justice) มาเป็นกรอบในการก าหนด มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาในชั้นก่อนฟ้องตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 จะช่วยลดปริมาณคดีท่ีจะน ามาฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว 
โดยใชว้ิธีกรองคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งไม่เคยตอ้งค าพิพากษา
ให้รับโทษจ าคุกมาก่อน เวน้แต่เป็นกรณีประมาทหรือความผิดลหุโทษ และผูก้ระท าความผิดได้
ส านึกว่าตนกระท าความผดิ พร้อมท่ีจะท าการแกไ้ขปรับปรุง เมื่อเขา้เง่ือนไขก็จะมีการจดัท าแผน
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูแทนการลงโทษ ซ่ึงในต่างประเทศมกัจะมีการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญา อนัเป็นท่ียอมรับกันในนานาอารยประเทศจนถึงกบับางประเทศ เช่น ประเทศ
แคนาดาไดก้  าหนดเป็นแนวนโยบายในการด าเนินคดีกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผิด  
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โดยให้ใชม้าตรการพิเศษก่อนเสมอ ซ่ึงในหลายๆ ประเทศก็มีหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนัและมกัจะ
ก าหนดเง่ือนไขในการใชม้าตรการดงักล่าว การใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้น
ก่อนฟ้องสามารถใชไ้ดก้บัคดีท่ีมีอตัราโทษเกินกว่า 5 ปี อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนั้นการท า
แผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิในประเทศดงักล่าวยงัมีการก าหนดใหต้วัแทนชุมชนเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนดว้ยทุกคดี ถือได้ว่าเป็นการแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูก้ระท าความผิดโดย
ค านึงถึงตวัผูก้ระท าความผดิอยา่งแทจ้ริงเป็นส าคญั เพราะการกระท าความผิดของเด็กนั้นมิไดเ้กิด
จากตัวเด็กแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเด็กจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เด็กกระท า
ความผิดอีกส่วนหน่ึง ดงันั้นเม่ือค านึงถึงประโยชน์ของเด็กและเยาวชน มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาโดยเจตนารมณ์เพ่ือจะใชใ้นการกลัน่กรองคดีมิให้น าคดีไปสู่ศาลโดยไม่จ  าเป็น จึง
ควรเพ่ิมอตัราโทษอยา่งสูงเพ่ือใหเ้ด็กหรือเยาชนผูก้ระท าความผดิ แต่มีจิตส านึกในการท่ีจะกลบัตวั
เป็นคนดีสามารถจะใชม้าตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องได ้อนัจะเกิดผลดีต่อ
การด าเนินคดีใหเ้สร็จไปโดยเร็ว และเด็กก็จะไม่เกิดการบอกช ้ าทางดา้นจิตใจอนัจะเป็นรอยแผล  
ฝังลึกยากแก่การแกไ้ขในอนาคต 
 ส่วนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีในชั้นพิจารณา โดยหลกัการเพื่อจะท าใหค้ดีเสร็จ
ส้ินจากศาลไปโดยเร็ว ดว้ยวิธีการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู ภายใตเ้ง่ือนไขความผิดนั้นจะตอ้งมี
อตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 20 ปี ผูเ้สียหายและโจทก์ยินยอม ไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม ประกอบกบั
ผูก้ระท าความผดิส านึกถึงการกระท าความผดิและพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดี ตามพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90 ซ่ึงใน
ต่างประเทศหลกัการน าเด็กหรือเยาวชนไปท าการบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟ ูถือไดว้่าเป็นอ านาจของศาลท่ีจะ
ใชดุ้ลยพินิจในกรณีดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ดีในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศญ่ีปุ่น การใชม้าตรการ
พิเศษในชั้นศาลจะมีการท าการไต่สวนมูลฟ้องพยานหลกัฐานในชั้นศาลใหม่ แต่ในประเทศไทย
กลบัมีการบญัญติักฎหมายท่ีมีลกัษณะซ ้ าซอ้น ซ่ึงตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 132 ศาลมีอ  านาจในการท่ีจะงดการอ่าน
ค าพิพากษาและใชม้าตรการอ่ืนแทนการพิพากษาลงโทษได ้อนัเป็นการบญัญติักฎหมายให้อ  านาจ
แก่ผูพ้ิพากษาในการใชดุ้ลยพินิจไดอ้ยา่งกวา้งขวางถึงแมว้่าจะไม่มีการบญัญติักฎหมายใหอ้  านาจใน
การจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟตูามมาตรา 90 ก็ตาม ซ่ึงเป็นการบญัญติักฎหมายท่ีมีความซ ้ าซอ้น
อนัก่อใหเ้กิดความสบัสนในทางปฏิบติั 
 ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรค 2 ท่ีได้มีการก าหนดให้คดีท่ีข้ึนสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผู ้
พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาทั่วไป เม่ือค านึงถึงสภาพ
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ร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสยั และคดีจะตอ้งมีสภาพเช่นเดียวกนักบับุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีเพียงการบญัญติัให้ศาลพิจารณาจากความคิดและพฤติกรรม
ของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผดิเป็นเกณฑใ์นการใชดุ้ลยพินิจโอนคดีเท่านั้น ดว้ยหลกัเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง จึงท าใหข้าดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนท่ีศาลสามารถจะน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัได้
ซ่ึงในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศแคนาดาไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์หศ้าลสามารถโอนคดีไดก้บั
จ  าเลยท่ีมีอายไุม่ต  ่ากว่า 14 ปีบริบูรณ์ เป็นผูก้ระท าความผดิร้ายแรง และตอ้งไม่เป็นผูก้ระท าความผดิ
คร้ังแรก ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นก็ไดว้างหลกัในเร่ืองดงักล่าวไวเ้ช่นกนั การโอนคดีจะกระท าไดก้บัผู ้
ท่ีมีอายเุกินกว่า 16 ปี ซ่ึงจะตอ้งเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดมีความตาย และจะตอ้งมิใช่ผูก้ระท า
ความผดิคร้ังแรก ซ่ึงทั้งสองประเทศดงักล่าวในขา้งตน้ไดมี้การก าหนดกรอบของการใชอ้  านาจของ
ศาลในการโอนคดีไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอายแุละพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด
นั้นเอง ซ่ึงเม่ือไม่สามารถใชว้ิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟไูดแ้ลว้จึงใชว้ิธีการแบบผูใ้หญ่ การด าเนินคดียงัศาล
อาญาทัว่ไปจะใชว้ิธีการด าเนินคดีเช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ่ ซ่ึงผูถู้กคุมขงัจะไปเรียนรู้พฤติกรรมจาก
ผูต้อ้งขงัอ่ืน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพฒันาความคิดในการกระท าความผิดร้ายแรงยิ่งข้ึน เม่ือ
พน้โทษแลว้ก็จะพฒันาเป็นอาชญากรอย่างเต็มตวั อนัจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีท่ีจะเกิดข้ึนแก่
เยาวชนและไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น ดงันั้น การน าเด็กหรือเยาวชนมา
พิจารณายงัศาลผูใ้หญ่จะถือได้ว่าเป็นการน าเด็กมาลงโทษมากกว่าจะน าเด็กมาแกไ้ขฟ้ืนฟู ผิด
หลกัการด าเนินคดีกบัเด็กและเยาวชนและยงัมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดินั้นดว้ย ดงันั้น การโอนคดีไปพิจารณายงัศาลอาญาโดยทัว่ไปจึงตอ้งวางกรอบให้
ชดัเจน เช่น ฐานความผดิควรบญัญติัใหม้ีความชดัเจนว่าเป็นความผดิฐานใด และจะตอ้งเป็นคดีท่ีมี
ความร้ายแรงเท่านั้น อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงควรจะมีการก าหนดใหเ้กิดความชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิใหก้บัเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ยงัขาดความชดัเจนบางส่วน อนัเน่ืองมาจากบุคลากรท่ีอยูใ่นกระบวนการยุติธรรมยงัมีความสับสน
ในการตีความกฎหมาย นอกจากนั้นยงัมิได้ตระหนักถึงความแตกต่างของระบบกระบวนการ
ยติุธรรมระหว่างเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ท่ีมีความแตกต่างกนั และยงัคงยดึหลกัการตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซ่ึงใชโ้ดยทัว่ไป จึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติท่ีต่างฝ่ายต่างตีความมิให้
องค์กรของตนเสียประโยชน์ ซ่ึงถ่ายทอดโดยการแสดงบทบาทของตนสะท้อนให้เห็นว่ามิได้
เป็นไปในทิศทางคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนผูก้ระท าความผิดนั้นอย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ดี
ถึงแมว้่ากฎหมายจะไดบ้ญัญติัไวดี้เพียงใดก็ตาม แต่เมื่อผูป้ฏิบติัตอ้งการท่ีจะบิดเบือนเจตนารมณ์
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ของกฎหมายทั้งตั้ งใจและไม่ตั้งใจ ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนก็หาอาจได้รับการ
คุม้ครองใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมในฐานะท่ีเป็นเด็กท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษไดไ้ม่ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามกฎหมาย มุ่งเน้นการคุม้ครองสิทธิให้กบั
เด็กและเยาวชนโดยตอ้งการยกระดบัมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนให้
สูงข้ึน ซ่ึงไดมี้การบญัญติักฎหมายบางเร่ืองเพ่ิมข้ึนในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ และดว้ยความใหม่ของ
กฎหมายดงักล่าว จึงท าใหเ้กิดความสบัสนและขาดความชดัเจน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนผูต้อ้งหา
ว่ากระท าความผิดมิได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการจัดทีมงานประชาสัมพนัธ ์
ความรู้ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัออกแพร่กระจายตามส่ือต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัมิใช่ต่าง
ฝ่ายต่างประชาสมัพนัธ ์ขาดการประสานงานจนขาดความชดัเจน นอกจากนั้นพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยงัเป็นกฎหมายเฉพาะ 
จึงควรมีการบญัญติักฎหมายให้เกิดความชดัเจนโดยมีเน้ือหาครอบคลุม อนัน ามาซ่ึงการคุม้ครอง
สิทธิใหแ้ก่เด็กและเยาวชนอย่างแทจ้ริง เช่น กรณีท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีศาลแต่งตั้งให้
เมื่อผูต้อ้งหาจะตอ้งอยูต่่อหนา้ศาลและเมื่อจะถามค าใหก้ารเท่านั้น ในประเด็นดงักล่าวพบว่าก่อนท่ี
ผูก้ระท าความผิดจะมาถึงศาลได้ผ่านการสอบสวนเบ้ืองตน้มาก่อน ซ่ึงในการสอบสวนดงักล่าว
กฎหมายมิไดบ้ญัญติัใหต้อ้งมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหก้บัผูก้ระท าความผดิท่ีอยู่ในการควบคุมของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ จึงควรจะใหมี้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายตั้งแต่ผูก้ระท าความผดิมาถึงสถานีต ารวจ  
 ส่วนในประเด็นเร่ืองคุณสมบัติของท่ีปรึกษากฎหมายไม่ควรจ ากัดให้แต่เฉพาะ
ทนายความท่ีผา่นการอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเรียนจบ
หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิตและท างานในองค์กรท่ีเก่ียวกบัเด็กมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี อนัถือไดว้่า
เป็นผูม้ีประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยให้ผ่านการอบรมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้สามารถเป็นท่ีปรึกษากฎหมายได ้เพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยดังบประมาณ  
อนัเป็นการส่งเสริมใหใ้ชบุ้คคลากรของหน่วยงานต่างๆท่ีมีความสมคัรใจปฏิบติัหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิ
ใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน เขา้ท าหนา้ท่ีและยงัเป็นการดึงศกัยภาพของบุคคลดงักล่าวออกมาใชอ้ยา่งเกิด
ประโยชน์สูงท่ีสุด 
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 การตรวจสอบการจบัเมื่อผูพ้ิพากษาพิจารณาแลว้เป็นการจบัท่ีไม่ชอบ จะตอ้งส่งผลถึง
การควบคุมตัวผูต้ ้องหาโดยให้ท าการปล่อยทันที ห้ามท าการสอบสวนต่อไป จึงจะท าให้การตรวจสอบ 
การจบันั้นเป็นการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผูท่ี้ถกูจบัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ในกรณีวิธีการด าเนินคดีกบับุคคลท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับโทษในทางกฎหมายอาญา 
ผูเ้ขียนเห็นว่ากฎหมายก าหนดว่าบุคคลดงักล่าวไม่ตอ้งรับโทษ เมื่อเจา้หน้าท่ีต  ารวจท าการจบักุม
แลว้ควรจะตอ้งรีบแจง้ไปยงัพ่อ แม่ หรือผูป้กครองใหม้ารับตวัผูต้อ้งหากลบัไปโดยเร็ว หรือมอบตวั
บุคคลดงักล่าวใหแ้ก่องคก์รคุม้ครองเด็กทนัที  
 ส่วนมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาเป็นมาตรการท่ีมุ่งเน้นในการแก้ไข
ผูก้ระท าความผดิซ่ึงยงัไม่เคยมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกและผูก้ระท าความผิดพร้อมท่ีจะกลบัตวั
เป็นคนดีโดยส านึกของตนเอง ดงันั้นในชั้นก่อนฟ้องคดีจึงควรท่ีจะให้โอกาสบุคคลดงักล่าวไดใ้ช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาอย่างเป็นทางการ โดยเพ่ิมบทบาทให้พนักงานอยัการ
สามารถท่ีจะใชม้าตรการดงักล่าวไดก้บัทุกคดีและไม่ควรก าหนดอตัราโทษขั้นสูงไวส้ าหรับการใช้
มาตรการเพื่อไมใ่หเ้ป็นการตดัโอกาสส าหรับผูท่ี้พร้อมจะกลบัตวัเป็นคนดีดว้ยความสมคัรใจ อนัท า
ให้การแกไ้ขผูก้ระท าความผิดเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ดีการประชุมกลุ่มครอบครัว
มกัจะเป็นการใชว้ิธีการตกลงปรองดองเสมือนปรึกษากนัเองในหมู่ผูใ้หญ่ท่ีมีต่อเด็ก645 ดงันั้นจึงควร
เปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนนั้นไดแ้สดงความคิดเห็นหรือกล่าวถึงการกระท าความผิดของตน
พร้อมทั้งวิธีการแกไ้ขตามแนวความคิดของผูก้ระท าความผิดเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการท่ีจะน ามา
ประมวลใหเ้กิดความเหมาะสมในการจดัท าแผนอนัมีผลบงัคบัใชก้บัผูท่ี้ไดก้ระท าความผิดนั้นเอง 
การเปิดโอกาสใหผู้ก้ระท าความผดิไดแ้สดงความคิดเห็นจะมีผลต่อจิตใจและความมัน่ใจของเด็กท่ี
จะให้ค  ามัน่สัญญากบัผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม การถามตอบในการประชุมนั้นก็สัมฤทธ์ิผลดีเพราะเด็ก
หรือเยาวชนนั้นสามารถตอบค าถามไดอ้ย่างไม่ล  าบากใจและตอบดว้ยความจริงอนัเกิดมาจากการ
ตั้งใจจริงท่ีจะขอกลบัตนเป็นคนดีของสงัคม เม่ือปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟคูรบถว้นตามท่ีได้
สัญญาไวแ้ลว้ก็จะส่งผลให้ไม่ถูกด าเนินคดีต่อไปและถือว่าไม่เคยกระท าความผิดมาก่อนเลย 
นอกจากนั้นยงัองค์กรในการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนเพียงองค์กรใด
องค์กรหน่ึง แต่มกัจะมีองค์กรท่ีอยู่ในชุมชนซ่ึงคอยแก้ปัญหาให้แก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดอนัเป็นการลดภาระให้ตน้ทุนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไดอี้กทางหน่ึง โดย
ปฏิบติัการดงักล่าวไดม้าจากความร่วมมือและความสมคัรใจของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นมาตรการ
พิเศษในชั้นก่อนฟ้อง รัฐจึงควรก าหนดใหอ้งคก์รอ่ืนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู
                                                             

645 ศรัณย ู นวลศรี.  (2551).  ทัศนะของเดก็และเยาวชนท่ีมีต่อการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนของ
สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร.  น. 120 
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ผูก้ระท าความผดิอยา่งเป็นรูปธรรมนอกจากสถานพินิจ เพื่อเป็นการมอบอ านาจใหแ้ก่หน่วยงานท่ีมี
อยู่ในชุมชนหรืออาสาสมคัรในชุมชนให้สามารถท่ีจะมีการปฏิบติังานร่วมกบัองค์กรภาครัฐ ลด
ช่องว่างในการบริหารจดัการกบัปัญหาโดยใชบุ้คคลในชุมชนเป็นตวัขบัเคล่ือนอนัเป็นการคุม้ครอง
สิทธิใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนอยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของสังคมท่ีเป็นอยู่
อยา่งแทจ้ริง 
 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา ถึงแมว้่าจะใชห้ลกัการในเร่ือง
ของการสมานฉนัทม์าเป็นแนวทางก็ตาม แต่วตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้ดีเสร็จส้ินจากศาลไปโดยเร็ว ดว้ย
ใชว้ิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟกูบัผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงหลกัการดงักล่าวยงัขาดความชดัเจนในแนวทาง
ปฏิบติัว่าจะใชใ้นทางปฏิบติัอยา่งไร จึงควรออกแนวปฏิบติัอย่างชดัเจนและควรท าการเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
 ส่วนการโอนคดีไปพิจารณายงัศาลธรรมดานั้นยงัขาดความชดัเจน เพราะให้พิจารณา
การโอนคดีจากพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิแต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นควรจะก าหนดหลกัเกณฑ์
อ่ืนประกอบเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น อตัราโทษ ลกัษณะคดี และอายขุองผูก้ระท าความผดิ 
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 1. พนกังานสอบสวนน าตวัเด็กหรือเยาวชนและบนัทึกการจบัมาศาลภายในเวลายีสิ่บส่ี
ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท าการพนกังานสอบสวน (ไม่นับเวลาเดินทาง) ปฏิบติั
ดงัน้ี 
  1.1  กรณีเด็กหรือเยาวชนมีผูป้กครองหรือมีประกนัให้รอพบพนักงานสอบสวนท่ี
หนา้งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) 
  1.2  พนกังานสอบสวนยืน่ค  าร้องและบนัทึกการจบัเพื่อตรวจสอบการจบัท่ีงานรับ
ฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) 
 2. งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) ตรวจรับค าร้องขอส่งตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบั
เพื่อตรวจสอบการจบั 
  2.1 ประทบัตราค าสัง่ศาลดา้นบนซา้ยมือของค าร้องตน้ฉบบั ดงัน้ี 
 

 ตวัอยา่ง  
 

 
 
 
 
 
  
  2.2  ประทบัตราว่าเป็นเด็กหรือเยาวชน (ตรวจสอบจากอาย)ุ ท่ีมุมบนดา้นขวามือ 
  2.3  ตรวจสอบความเรียบร้อยของค าร้อง คือ 
   2.3.1  ช่ือศาลท่ีพนกังานสอบสวนระบุ 
   2.3.2  วนั เดือน ปี ท่ียืน่ค  าร้อง 
   2.3.3  ตรวจสอบเอกสารพิสูจน์ตวับุคคลให้ครบถว้น ไดแ้ก่ ส าเนาทะเบียน
ราษฎร์ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาสูติบตัร หรือหลกัฐานทางราชการอ่ืนๆ ท่ีมี
ภาพถ่ายเด็กหรือเยาวชน หรือภาพถ่ายเด็กหรือเยาวชนท่ีไดรั้บการรับรองจากพนกังานสอบสวน 
   2.3.4  ช่ือ สกุล เด็กหรือเยาวชน 
   2.3.5  อาย ุวนั เดือน ปีท่ีเกิด 
   2.3.6  ท่ีอยูห่รือภูมิล  าเนาของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถกูจบั 
   2.3.7  อาชีพของเด็กหรือเยาวชน 
   2.3.8  ช่ือ สกุล บิดา/มารดา/ผูท่ี้เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย 
   2.3.9  ท่ีอยูบิ่ดา/มารดา/ผูท่ี้เด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย 

รับค าร้อง 
ส าเนาใหผู้ต้อ้งกาทราบ 
ตรวจสอบการจบักุม 
......................................................................... 
...........................................................................ผูพ้ิพากษา 
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   2.3.10 วันท่ีและเวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท าการงานของพนักงาน
สอบสวนผูรั้บผิดชอบและเวลาท่ีออกจากท่ีท าการงานของพนักงานสอบสวนมาศาล ว่าพนักงาน
สอบสวนไดค้วบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนผูถ้กูจบัไวเ้กิน 24 ชัว่โมงหรือไม่ (มิใหน้บัเวลาเดินทาง) 
   2.3.11 ทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติ หรือสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งอยู่ใน
เขตอ านาจศาล (มาตรา 95) 
   2.3.12  การกระท าความผดิของเด็กหรือเยาวชนผูถ้กูจบั พนกังานสอบสวนระบุ
ว่ากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน รายละเอียดในสภาพแห่งขอ้งหา
ตอ้งระบุใหช้ดัแจง้ 
   2.3.13  ตอ้งระบุว่าเป็นการจบัตามหมายจบัเลขท่ีอะไร ของ สน.ใด หรือเป็น
การจบัในการกระท าความผดิซ่ึงหนา้ หรือเหตุอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   2.3.14  เหตุเกิดท่ี.../ วนัเกิดเหตุ/ สถานท่ีจบั/ วนัท่ีจบั 
   2.3.15  การกล่าวโทษของพนกังานสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหาให้ผูต้อ้งหาทราบ
ว่ากระท าผดิขอ้หาอะไร 
   2.3.16  ผูร้้องลงช่ือในค าร้องขอตรวจสอบการจบัครบหรือไม่ 
   2.3.17  จดัท าส าเนาค าร้อง 3 ชุด ส าหรับให้พนักงานสอบสวนคืน 1 ชุด และ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสถานพินิจฯ ลงช่ือรับไป 1 ชุด และผูถ้กูจบั 1 ชุด 
 3. ออกหมายเลขสารบบโดยเรียงล าดบัตามสมุดคุมสารบบคดีตรวจสอบการจบัและใช้
ตวัยอ่ว่า ตจ ประทบัตรายาง “ตรวจสอบการจับ ศาลเยาวชนและครอบครัว” ท่ีมุมบนดา้นขวามือ
หนา้ส าเนาค าร้องหนา้แรกและหน้าสุดทา้ย คืนให้พนักงานสอบสวนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงเวลา 
ลงลายมือช่ือผูรั้บ และประทับตรายางในต้นฉบับค าร้องขอตรวจสอบการจับ แจ้งพนักงาน
สอบสวนและเด็กหรือเยาวชนท่ีมาประกนัชั้นสอบสวนรอศาลเรียกตรวจสอบการจบัและลงลายมือ
ช่ือรับทราบค าสัง่ศาล 
 4. บนัทึกขอ้มลูเลขคดี ขอ้มลูคดี ช่ือผูร้้อง ช่ือผูถู้กจบั ขอ้หาท่ีจบั วนัท่ีจบั สถานท่ีจบั 
วนัท่ีเกิดเหตุ สถานท่ีเกิดเหตุ วนัเดือนปีและเวลาท่ียืน่ค  าร้อง วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู่หรือภูมิล  าเนาของ
เด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจบั หมายเลขประจ าตวั วนัท่ีและเวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีท าการของ
พนักงานสอบสวน เลขท่ีหมายจับ สถานีต ารวจท่ีท าการจับ และย่อบันทึกการจับลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 5. พิมพป์กค าร้องขอตรวจสอบการจบัแลว้จดัเรียงส านวนตามล าดบั ดงัน้ี 
  5.1 หนา้ส านวน 
  5.2  สารบาญ 
  5.3  ค าร้องพนกังานสอบสวน 
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  5.4  ส าเนาบนัทึกการจบั 
  5.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีมีภาพผูถ้กูจบั) 
  5.6  ส าเนาทะเบียนราษฎร์ผูถ้กูจบั 
  5.7  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนราษฎร์ผูป้กครอง 
  5.8  ภาพถ่ายผูถ้กูจบัและรับรองภาพถ่ายโดยพนกังานสอบสวน 
  5.9  ปกหลงัส านวน 
  5.10 จดัส านวนเขา้ปกใหเ้รียบร้อย 
  5.11  ลงสารบาญใหเ้รียบร้อย 
 6. เจา้หนา้ท่ีงานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) น าส านวนตรวจสอบการจบัส่งให้งานขอ
ปล่อยชัว่คราว (กรณีผูถ้กูจบัประสงคข์องปล่อยชัว่คราว) เพ่ือจดัท าค  าร้องของปล่อยชัว่คราว และ
สญัญาประกนั หรือส่งใหง้านหมายด าเนินการจดัพิมพห์มายควบคุมหรือหมายขงั (กรณีไม่ประสงค์
ของปล่อยชัว่คราว) แลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัจดัส่งส านวนใหเ้จา้หนา้ท่ีหนา้บลัลงักเ์พื่อเสนอศาล  
 7. หนา้บลัลงักเ์ตรียมความพร้องของส านวน 
  7.1 ตรวจสอบความถกูตอ้งเรียบร้อยของส านวน 
  7.2  จดัใบแต่งท่ีปรึกษากฎหมายและส าเนาบตัรประจ าตัวท่ีปรึกษากฎหมายเข้า
ส านวนใหเ้รียบร้อยและจดัใหท่ี้ปรึกษากฎหมายพบผูถ้กูจบั 
  7.3  น าส านวนเสนอศาล 
  7.4  เบิกตวัผูถ้กูจบัจากหอ้งพกัเด็กและเยาวชน ใหต้  ารวจศาลน าตวัเด็กและเยาวชน
เขา้หอ้งพิจารณา 
  7.5  แจง้พนกังานสอบสวน ท่ีปรึกษากฎหมาย บิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือ
องค์กรและผูถู้กจบั (กรณีอยู่ในความดูแลของบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์กรไม่อยู่ใน
ความควบคุมของพนกังานสอบสวน) เขา้ห้องพิจารณา และแจง้วิธีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในห้อง
พิจารณาคดี 
  7.6 ตรวจสอบว่าผูถู้กจับเป็นบุคคลเดียวกับภาพเด็กหรือเยาวชนท่ีปรากฏตาม
เอกสารพิสูจน์ตวับุคคลตามขอ้ 2.3.3 หรือไม ่
  7.7 เชิญศาลเขา้หอ้งพิจารณาเพื่อด าเนินกระบวนการตรวจสอบการจบัต่อไป 
 8. ศาลตรวจสอบการจับว่าชอบหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยตรวจสอบว่าเด็กหรือ
เยาวชนท่ีอยูต่่อหน้าศาลเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดหรือไม่ การจบัและการ
ปฏิบติัต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ถา้เด็กหรือเยาวชนไม่มีท่ีปรึกษา
กฎหมาย ศาลจะแต่งตั้งใหต้ามมาตรา 73 และมีค าสัง่ศาลต่อไป 
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 9. กรณีการจบัมิชอบดว้ยกฎหมายศาลสัง่ปล่อยตวัไป ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  9.1  หนา้บลัลงักพ์ิมพร์ายงานกระบวนพิจารณาค าสั่งศาล หนังสือแจง้สถานพินิจฯ 
และอ่ืนๆ แลว้น าส านวนใหพ้นกังานสอบสวน ท่ีปรึกษากฎหมายและผูถ้กูจบัลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าสัง่ศาล 
  9.2  หนา้บลัลงักร์วมส านวน จดัเก็บสารบาญ ส่งส านวนใหง้านตรวจสอบการจบั 
  9.3  งานรับฟ้อง(ตรวจสอบการจบั) ลงขอ้มูลค าสั่งศาลในระบบคอมพิวเตอร์และ
สมุดคุม 
  9.4  ตรวจสอบความเรียบร้อยของส านวนและเก็บส านวนรอปฏิบติั 
  9.5  พนกังานสอบสวนปล่อยตวัผูถ้กูจบัตามค าสัง่ศาล 
  9.6  ต ารวจศาล/เจ้าหน้าท่ีสถานพินิจจ าหน่ายผูถู้กจบัออกจากทะเบียนการรับตัว  
(ถา้มี) 
 10. กรณีการจบัชอบด้วยกฎหมาย ศาลสั่งให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนแก่บิดา มารดา 
ผูป้กครอง บุคคล หรือองคก์ร โดยมีหรือไม่มีมาตรการบ าบดัรักษา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  10.1 หน้าบัลลงัก์พิมพ์รายงานกระบวนพิจารณาและน าส านวนให้พนักงานสอบสวน  
ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูถู้กจบั และบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคล หรือองค์กร ลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าสัง่ศาลและรับมอบตวัเด็กหรือเยาวชน 
  10.2 หนา้บลัลงักพ์ิมพห์นงัสือและออกเลข และมอบหนงัสือแจง้ค าส่งศาลให้ บิดา 
มารดา ผูป้กครอง บุคคล หรือองคก์รตามค าสัง่ศาล (กรณีใหบ้ าบดัรักษาหรือกรณีบุคคลหรือองคก์ร
นั้นไม่มาศาลในวนัพิจารณา) 
  10.3 รวมส านวนและจดัเก็บสารบาญใหเ้รียบร้อย 
  10.4 หนา้บลัลงักส่์งส านวนใหง้านรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) 
  10.5 งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) ลงขอ้มลูค าสัง่ศาลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  10.6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของส านวนและเก็บส านวนรอปฏิบติั 
 11. กรณีการจบัชอบดว้ยกฎหมาย ศาลมีค าสั่งให้ควบคุมหรือขงัไวร้ะหว่างสอบสวน 
ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  11.1 หน้าบัลลงัก์พิมพ์รายงานกระบวนพิจารณาและน าส านวนให้พนักงานสอบสวน  
ท่ีปรึกษากฎหมายและผูถ้กูจบัลงลายมือช่ือรับทราบค าสัง่ศาล 
  11.2  ต ารวจศาล/ เจา้หนา้ท่ีสถานพินิจน าผูถ้กูจบัไปพกัท่ีหอ้งควบคุม 
  11.3  เจา้หนา้ท่ีหนา้บลัลงักส่์งส านวนใหง้านหมาย 
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  11.4  เจา้หนา้ท่ีงานหมายพิมพห์มายเสนอผูพ้ิพากษาลงนาม (เวน้แต่ไดป้ฏิบติัแลว้
ตามขอ้ 6) 
  11.5  เจา้หนา้ท่ีงานหมายตรวจสอบความเรียบร้อย ประทบัตราศาล เก็บส าเนาหมาย
เขา้ส านวน ลงทะเบียนในสมุดคุมทะเบียนหมายสี ประสานงานและแจง้เจา้หนา้ท่ีสถานพินิจฯ หรือ 
เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑห์รือพนกังานสอบสวนรับตวัผูถ้กูจบัไปควบคุมตามค าสัง่ศาล 
  11.6  เจา้หนา้ท่ีสถานพินิจหรือเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑห์รือพนกังานสอบสวนลงลายมือ
ช่ือรับหมายและผูถ้กูจบัในสมุดคุมทะเบียนหมายสี รับส าเนาหมาย เบิกตวัผูถู้กจบัจากห้องพกัเด็ก
และเยาวชนในศาล ไปควบคุมท่ีสถานพินิจฯ หรือเรือนจ าตามค าสัง่ศาล 
  11.7  งานหมายส่งส านวนใหง้านรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) 
  11.8  งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) ลงขอ้มลูค าสัง่ศาลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  11.9  ตรวจสอบความเรียบร้อยของส านวนและเก็บส านวนรอปฏิบติั 
  11.10  กรณีศาลมีค  าสั่งให้ควบคุมในสถานท่ีอ่ืน เจ้าหน้าท่ีหน้าบัลลงัก์พิมพ์หนังสือ 
ส่งตวัออกเลขและใหพ้นกังานสอบสวนน าตวัไปยงัสถานท่ีควบคุมตามค าสัง่ศาล 
 12. กรณีการจบัชอบดว้ยกฎหมาย ศาลมีค าสั่งให้ควบคุมหรือขงัไวร้ะหว่างสอบสวน 
ผูถ้กูจบัขอปล่อยชัว่คราวใหป้ฏิบติั ดงัน้ี  
  12.1 หน้าบัลลังก์พิมพ์รายงานกระบวนพิจารณาและน าส านวนให้พนักงาน
สอบสวน ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูถ้กูจบัลงลายมือช่ือรับทราบค าสัง่ศาล 
  12.2  ต ารวจศาล/เจา้หนา้ท่ีสถานพินิจน าผูถ้กูจบัไปพกัท่ีหอ้งควบคุมหรือใหผู้ถ้กูจบั
ไปพบเจา้หนา้ท่ีงานขอปล่อยชัว่คราว 
  12.3  เจา้หนา้ท่ีหนา้บลัลงักส่์งส านวนใหง้านขอปล่อยชัว่คราว 
  12.4  งานขอปล่อยชั่วคราวจัดท าค  าร้องขอปล่อยชั่วคราว สัญญาประกัน บัญชี
หลกัทรัพย ์และหลกัประกนั เสนอศาลพิจารณาสัง่ พร้อมหนงัสือแจง้อายดัหลกัประกนัและหนงัสือ
อ่ืนๆ (เวน้แต่ไดป้ฏิบติัแลว้ตามขอ้ 6) 
  12.5 กรณีศาลมีค าสัง่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธอ์อกใบนัด 
ส่งตวั เก็บหลกัทรัพย ์ตรวจความถกูตอ้ง ส่งส านวนคืนงานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) 
  12.6 กรณีศาลไม่อนุญาต เจ้าหน้าท่ีงานปล่อยชั่วคราวแจ้งค  าสั่งศาล คืนหลักประกัน  
เก็บส านวนตรวจความถกูตอ้ง ส่งส านวนใหง้านออกหมาย 
 13. เจา้หนา้ท่ีออกหมาย  ออกหมายตามค าสัง่ศาล 
  13.1 กรณีควบคุมไวใ้นสถานพินิจ เจ้าหน้าท่ีออกหมายควบคุมแจ้งให้เจา้หน้าท่ี
สถานพินิจฯ ประจ าศาลรับหมายและเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมท่ีสถานพินิจตามค าสัง่ศาล 
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  13.2 กรณีขังไวใ้นเรือนจ า เจ้าหน้าท่ีออกหมายขังระหว่างสอบสวน แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ราชทณัฑรั์บหมายและเด็กหรือเยาวชนไปขงัท่ีเรือนจ าตามค าสัง่ศาล 
  13.3 กรณีควบคุมในสถานท่ีอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือตามท่ีศาลเห็นสมควร 
   13.3.1 กรณีแจง้เป็นหนงัสือ เจา้หนา้ท่ีหนา้บลัลงักพิ์มพห์นังสือแจง้ค  าสั่งศาล 
ออกเลขหนงัสือและให้พนักงานสอบสวนน าไปจดัส่งสถานท่ีอ่ืนตามค าสั่งศาลพร้อมตวัเด็กหรือ
เยาวชน 
   13.3.2 กรณีหมายแจง้ค  าสัง่ เจา้หนา้ท่ีหนา้บลัลงักส่์งส านวนใหง้านออกหมาย
เพ่ือออกหมายแจง้ค  าสั่ง และให้พนักงานสอบสวนน าไปจดัส่งสถานท่ีอ่ืนตามค าสั่งศาลพร้อมตวั
เด็กหรือเยาวชน 
 14. งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจบั) แยกเก็บส านวนการตรวจสอบการจบัของแต่ละวนั
เพ่ือรอด าเนินการต่อไปในชั้นผดัฟ้องหรือฟ้องของพนกังานสอบสวนหรืออยัการ 
 15. งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจับ) ค้นหาส านวนการตรวจสอบการจับท ารายงาน
เจา้หนา้ท่ีเสนอผูพิ้พากษาเวรช้ีสัง่เม่ือครบก าหนดผดัฟ้องหรือฟ้องแลว้พนักงานสอบสวนไม่ยื่นผดั
ฟ้องหรือฟ้อง (30 วนั) 
  15.1 เจา้หนา้ท่ีท ารายงานเจา้หน้าท่ีเสนอผูพิ้พากษาพิจารณาสั่ง ผูป้ระกนั ถอนคืน
หลกัประกนั 
  15.2  กรณีไม่ควบคุมตวั 
   15.2.1  กรณีก าหนดนัดให้ผูต้อ้งหาและผูป้ระกันมารายงานตวั งานรับฟ้อง 
(ตรวจสอบการจบั) ส่งส านวนให้งานบริการประชาชนและรับรายงานตวัผูต้อ้งหาและผูป้ระกัน 
และใหล้งลายมือช่ือรับทราบค าสัง่ศาลในรายงานเจา้หนา้ท่ี 
   15.2.2  กรณีไม่ไดก้  าหนดนัดให้ผูต้อ้งหาและบุคคลมารายงานตวัส่งส านวน
ใหส้ารบรรณเพ่ือพิมพห์นงัสือแจง้ค  าสัง่ศาล 
  15.3 กรณีท่ีควบคุมตัวจ าเลย งานรับฟ้อง (ตรวจสอบการจับ) แจ้งให้เจา้หน้าท่ี
สถานพินิจหรือเรือนจ าทราบเพื่อด าเนินการปล่อยตวัจ าเลยไป หรือออกหมายปล่อย1  

 
...................................................................................... 

 

                                                             
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง น. 89-94 
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สัมภาษณ์ท่านเรืองวทิย์ เตชะอนิทร์ รองอธบิดอียัการส านกังานคดีเยาวชนและครอบครัว 

 ประเด็นค าถาม เด็กท่ีอายไุม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ เมื่อตอ้งหาว่ากระท าความผิดจะตอ้งท า
การสอบสวน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 77 วรรค 2 มีขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบติัอยา่งไร 
 ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า เมื่อจับเด็กอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์มาแลว้ 
ถึงแมว้่าจะเป็นกลุ่มท่ีไม่ตอ้งรับโทษในทางกฎหมายอาญาก็ตาม แต่จะตอ้งท าการสอบสวน เพราะ 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะแบ่งเร่ืองดงักล่าวออกเป็น 2 กรณีคือ 
 1. เม่ือเด็กกระท าความผดิจริง จะตอ้งท าการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าจะ
ไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญาก็ตาม แต่ในเด็กบางคนยงัคงตอ้งท าการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟู เพราะพ่อแม่ 
ครอบครัวย่อหย่อนไม่สามารถท่ีจะดูแลเด็กในการแกไ้ขขดัเกลาฟ้ืนฟูเด็ก ดังนั้น รัฐจึงไดส้ร้าง
องค์กรข้ึนมา อาทิ บา้นราชวิถี เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เด็ก โดยให้การศึกษา ถา้เรา
ปล่อยเด็กโดยท่ีเด็กไม่ตอ้งรับโทษ เด็กก็จะกลบัสู่ส่ิงแวดลอ้มเดิม ไปอยู่กบั พ่อ แม่ ปู่  ยา ตา ยาย ท่ี
ยอ่หยอ่นไม่เขม้แข็งทางวินัยในการท่ีจะดูแลเด็ก สั่งสอนเด็ก ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวถือไดว้่าเป็น
อนัตรายอยา่งมาก จึงตอ้งมีการสอบสวนให้ทราบสภาพของเด็กท่ีแทจ้ริงว่าเป็นอย่างไร ถา้สภาพ
ครอบครัวยงัสามารถดูแลเด็กได ้เช่น ในกรณีท่ีครอบครัวมีฐานะ แต่เด็กไปกระท าความผิดฐาน
ประมาทเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายสาหัส นั้นหมายความว่าเป็นเพราะ พ่อ แม่ ย่อหย่อน ทางบา้นไม่
เขม้แข็งทางวินยัในการท่ีจะดูแลเด็กคนน้ี แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือครอบครัวยงัสามารถดูแลได ้ก็มอบตวั
ใหพ้่อ แม่ ไปแลว้วางเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนด เช่น ใหเ้ด็กท ากิจกรรมสอนหนงัสือน้อง อ่านหนังสือ
ใหน้อ้งฟัง หรือคุมประพฤติตามเวลา เมื่อปฏิบติัครบตามท่ีไดก้  าหนดไว ้อยัการก็จะมีค  าสั่งไม่ฟ้อง
คดีก็จะระงบั แต่ถา้เป็นกรณีท่ีพ่อ แม่ยอ่หยอ่นไม่สามารถขดัเกลาไดก้็จะมอบใหอ้งคก์รของรัฐ เป็น
ผูด้  าเนินการแกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กต่อไป โดยการส่งต่อใหส้ถานพินิจเป็นผูด้  าเนินการ 
 ในกรณีเด็กท่ีเกิดมาตามยถากรรม เกิดตามซอกตามซอย ส่ิงแวดลอ้มไม่ดีมีความเส่ียง
สูงท่ีจะกระท าความผดิ การท่ีเราจะขดัเกลาให้การศึกษา บุคคลดงักล่าวก็ยงัอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเดิม 
และก็ยงัไม่มีการศึกษาเหมือนเดิม ดงันั้นสภาพแวดลอ้มจึงเป็นส่งท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการ
กระท าความผดิของเด็ก 
 2. ถา้ไม่ผดิจะตอ้งท าการปล่อยตวัทนัที มีค  าสั่งไม่ฟ้อง และไม่อยู่ในการควบคุมของ
องคก์รใดทั้งส้ิน 
 ประเด็นค าถาม จะเป็นไปไดห้รือไม่ว่า เมื่อเด็กท่ีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ ตอ้งหาว่า
กระท าความผดิ ใหส่้งตวัเด็กต่อหน่วยงานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการสอบสวน 
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เช่น ส่งให้สถานพินิจและคุม้ครองเด็กทนัที เมื่อเด็กท่ีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ตอ้งหาว่ากระท า
ความผดิ 
  ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า การจะส่งตวัไปยงัสถานพินิจทนัทีนั้นโดยไม่ท า
การสอบสวนก่อนเป็นเร่ืองท่ียงัไม่เหมาะสม เพราะเมื่อพิจารณาจากบุคลากรในสถานพินิจจะพบว่า 
ส่วนใหญ่มาจากสายสงัคม มิไดม้าจากสายกฎหมายโดยตรง จึงไม่น่าท่ีจะท าการสอบสวนได ้ส่วน
การ “สืบเสาะข้อเท็จจริง” เป็นเพียงการค้นหาความจริงเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสังคมของเด็กว่า 
พฤติกรรมของเด็ก สงัคมของเด็ก ส่ิงแวดลอ้มของเด็กเป็นอย่างไร เพื่อจะน ามาท าการแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟใูหเ้หมาะสมเป็นกรณี 
 ปัจจุบันไดม้ีการส่งเด็กท่ีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ ท่ีตอ้งหาว่ากระท าความผิดไปให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันเป็นหน่วยงานท่ีโอนมาจากกรม
ประชาสงเคราะห์ โดยมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผูดู้แลเด็กและเยาวชน แต่หน่วยงานดงักล่าวก็ยงัขาด
ความชดัเจนในส่วนกรอบอ านาจของตน ประกอบกบัการท างานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยย์งัมิไดเ้ป็นไปในเชิงรุก ท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่สงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 การด าเนินงานเชิงรุก อาทิ การท าป้ายประกาศในชุมชนอย่างชดัเจน เมื่อมีผูก้ระท า
ความผิดจะแจ้งท่ีหน่วยงานใด หมายเลยโทรศัพท์ใด เป็นต้น ปัจจุบันในส่วนของการประชาสัมพันธ ์
ดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือมีผูน้  าไปด าเนินการ ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาของสงัคมเป็นหน้าท่ี
ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยโ์ดยตรง ดงันั้น กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษยจึ์งตอ้งท างานในเชิงรุก เพื่อป้องกนัสงัคมอยา่งมิใหเ้กิดความเสียหาย การ
เยยียาเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุเท่านั้น 
 ประเด็นค าถาม การสัง่คดีของพนกังานอยัการโดยยดึหลกัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก 
มีแนวทางในการปฏิบติัอยา่งไร 
 ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า การสัง่คดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กและ
เยาวชน (The best interest of the child) ในชั้นพนักงานอยัการ ยกตวัอย่างคดี ชายอายุ 17 ปี ไดพ้า
หญิงอาย ุ13 ปี หนีจากบิดา มารดา โดยหญิงนั้นสมคัรใจ บิดา มารดา ไม่ยนิยอมจึงเขา้แจง้ความกบั
เจา้หน้าท่ีต  ารวจ ต่อมาเจ้าหน้าท่ีต  ารวจจับชายนั้นได้แลว้ส่งด าเนินคดี ปรากฏว่าในคดีดงักล่าว
พนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง เพราะ หญิงและชายดงักล่าวไดมี้บุตรดว้ยกนัแลว้วยั 7 เดือน การท่ีจะน า
ชายมาด าเนินคดีโดยใชร้ะยะเวลานาน กล่าวคือ กระบวนการด าเนินคดีจะต้องเร่ิมมาตั้งแต่การ
สอบสวน สืบพยาน ซ่ึงอาจจะเป็น 1 หรือ 2 เดือนจะมีการสืบซกัคร้ังหน่ึง แลว้กว่าจะด าเนินคดีเสร็จ
จะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานมาก ประกอบกบัในการสั่งคดีของพนักงานอยัการควรค านึกถึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน เมื่อพิจารณาจากขอ้เท็จจริงในคดีดงักล่าว ก็มิไดท้  าให้สังคมเกิดความเดือดร้อน
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หรือไดรั้บความเสียหาย คนอ่ืนๆ นอกจาก บิดา มารดาของหญิงก็ไม่มีใครไดรั้บความเสียหาย บิดา 
มารดาของหญิงไดรั้บความเสียหายทางดา้นความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น และปัจจุบนัเม่ือมีหลานแลว้ก็
น่าท่ีจะใจอ่อน หญิงก็ไม่เสียหายเพราะสมคัรใจ เด็กท่ีเกิดมาใหม่ก็ไม่เสียหาย ไม่มีใครไดรั้บความ
เสียหายฟ้องไปจะไดอ้ะไรไหม ก็เลยมีค  าสัง่ไม่ฟ้อง เพราะฟ้องไปแลว้สังคมไม่ไดอ้ะไร ดงันั้นใน
กรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดจริงแต่สั่งไม่ฟ้อง เพราะมิไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ มิหน าซ ้ายงัท าให้หญิงและลูกขาดไร้อุปการะอีกดว้ย ฉะนั้นการบงัคบัใชก้ฎหมายของ
พนกังานอยัการจึงจะตอ้งถกูตอ้ง เหมาะสม เพื่อใหไ้ดค้วามสงบสุข 
 อีกตวัอย่างหน่ึง กรณีจบัเด็กขาย CD พนักงานสอบสวนก็แจง้ขอ้หา ประกอบการคา้
แผน่ CD โดยมิไดรั้บอนุญาต ปรับขั้นต ่า 100,000 บาท คดีดงักล่าวศาลปรับ 200,000 บาท ยอมรับ
ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง 100,000 บาท กรณีดงักล่าว ผูป้ระกอบการน่าจะหมายถึงผูป้ระกอบธุรกิจหา
ก าไรในเชิงธุรกิจการคา้ และจะตอ้งมีร้าน เพื่อแสวงหาก าไรเป็นปกติธุระ แต่เด็กไม่ไดแ้สวงหา
อะไร แต่หาเงินเพื่อใชใ้นการด ารงชีพเท่านั้น การเก็บแผ่น CD ไปขาย เพื่อให้ไดเ้งินนิดๆหน่อยๆ 
ประทงัชีวิตมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจหรือหาก าไรเหมือนร้านทัว่ๆไป เม่ือเป็นพนักงานอยัการจะ
ค านึงถึงแต่ผูต้อ้งหารับสารภาพแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได ้จะต้องพิจารณาดว้ยว่าตามเน้ือหานั้น 
ผูก้ระท าความผดิเป็นผูป้ระกอบการหรือไม่ เม่ือไม่ใช่ผูป้ระกอบการก็สัง่ไม่ฟ้อง 
 ประเด็นค าถาม หลกัเกณฑ์และปัญหาในทางปฏิบติั ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 
 ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ได้วางหลกัเกณฑ์ไวว้่าจะใช้
มาตรการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูไดก้บัคดีท่ีมีโทษในทางอาญาอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ถา้เห็นว่าควรแกไ้ข
บ าบดัฟ้ืนฟ ูก็ใหจ้ดัท าแผน ให้พนักงานอยัการเห็นชอบ พนักงานอยัการจะมีค าสั่งชะลอการฟ้อง
เสนอต่อศาล ถา้ท าตามแผนครบถว้น พนกังานอยัการก็จะมีค  าสัง่ไม่ฟ้อง 
 นอกจากนั้นในทางปฏิบติั ณ ปัจจุบนั จากตวับทกฎหมายท่ีใชค้  าว่า “ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูเ้สียหาย...” ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 วรรคทา้ย กรณีดงักล่าวไดม้ีการตีความอนัเก่ียวกบัตวัผูเ้สียหาย
โดยแบ่งเป็น 

 1. ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 วรรคทา้ย จะตอ้งมีฐานะเป็นเอกชนเท่านั้น ถึงจะให้ความ
ยนิยอมกบัการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟไูด ้

DPU



375 

 2. ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 วรรคทา้ย เป็นไดท้ั้งเอกชนและรัฐ ในฐานะผูใ้ห้ความยินยอม
กบัการจดัท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟไูด ้

 ซ่ึงโดยหลกัตามมาตราดงักล่าวมีเจตนารมณ์ เมื่อเด็กกระท าความผิดเล็กน้อย กฎหมาย
ประสงคจ์ะใหเ้ขา้ท าแผนแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูโดยไม่จ  าตอ้งเขา้ไปสู่การด าเนินคดียงัศาล เพราะการเขา้
สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก จึงควรจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย ถา้ไม่มีการประกนั
ตวัก็จะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นสถานพินิจ และการเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาล จะท าใหเ้ป็นการเพิม่
พฤติกรรมก้าวร้าวให้กับเด็ก (ฉีดวคัซีน) เช่น กรณีอเนกกับอนันต์พี่น้องฝาแฝด อเนกเคยถูก
ด าเนินคดีมาแลว้และได้ไปกระท าความผิดซ ้ า ปรากฏว่าในกรณีดังกล่าวได้มีการจับผูก้ระท า
ความผดิผดิตวั โดยไปจบัอนันต์ผูซ่ึ้งมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริง และตอนท่ีอเนกไปเยี่ยม
อนนัตก์็ไดก้ล่าวกบัอนนัต์ว่า “ไม่ตอ้งกลวันะในน้ีมีเพ่ือนเยอะ” อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่าอเนก
มิไดม้ีความเกรงกลวัต่อการถกูด าเนินคดี เพราะคุน้ชินสภาพในสถานกกักนัแลว้ จึงท าให้เกิดความ
กลวัต่อกระบวนการยติุธรรมนอ้ยลง เมื่อเด็กเคยชินก็จะไม่กลวั แต่เด็กท่ีไม่เคยถกูด านินคดีเลยจะมี
ความกลวัมาก ดงันั้นจึงไดมี้การวางขอ้ก  าหนดใหผ้นัคดีเลก็ๆ นอ้ยๆ ออกจากกระบวนการยุติธรรม 
โดยใชว้ิธีการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟโูดยไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการตามปกติ ภายใตห้ลกัการสมานฉันท ์
(Restorative justice) การให้เด็กถูกด าเนินคดีในชั้นศาลในความผิดเล็กๆ น้อยๆ เป็นส่ิงท่ีไม่
เหมาะสม และสถานพินิจก็ถือไดว้่าเป็นคุกเด็กอีกดว้ย  
 ตวัอยา่งคดีท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูเด็กผูช้ายอาย ุ17 ปี 2 คน ตอ้งการสูบกญัชา 
ปรากฏว่า คนท่ี 1 สูบกญัชาจนกญัชาเขา้สู่กระแสเลือด แลว้ส่งต่อกญัชาใหค้นท่ี 2 ปรากฏว่า คนท่ี 2 
ยงัไม่ไดสู้บ ต ารวจเขา้ท าการจบักุม ในกรณีดงักล่าว คนท่ี 1 เขา้เง่ือนไขสามารถท าการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ได ้ส่วนคนท่ี 2 ไม่เขา้เง่ือนไข จึงตอ้งถกูฟ้องด าเนินคดีทั้งๆ ท่ีผูก้ระท าความผดิทั้ง 2 คนมีเจตนาให้
การกระท าความผดิเหมือนกนั แต่คนท่ี 1 ไดรั้บประโยชน์ ส่วนคนท่ี 2 กลบัไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
ในฐานะท่ีเป็นเยาวชน และเมื่อถกูส่งตวัเขา้สถานพินิจก็จะไดรั้บการฉีดวคัซีนมาอีก  
 ในกรณีดงักล่าวเป็นการเลือกปฏิบติัหรือไม่ เมื่อพิจารณาจาก Convention on the Rights 
of the Child ขอ้ 2 ประกอบกบัขอ้ 3.1 เด็กแต่ละคนตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติั การกระท าทั้งปวงท่ี
เก่ียวกบัเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถานบนัทางสงัคมสงเคราะห์ ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร 
หรือองคก์รนิติบญัญติั ใหค้  านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคญั ดงันั้น ในกรณีดงักล่าวจึง
ถือไดว้่าเป็นการเลือกปฏิบติัและขดักบัหลกัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก  Convention on the Rights of 
the Child 
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สัมภาษณ์ท่านชวลติ เอือ้ราษฎร์ 
อยัการประจ าส านกังานอยัการสูงสุดปฏิบตัริาชการส านกังานคดีเยาวชนและครอบครัว 

 
ประเด็นค าถาม การตรวจสอบการจบั ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 77 วรรค 2 มีขั้นตอนและแนวทางใน
การปฏิบติัอยา่งไร 

ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า เร่ืองการตรวจสอบการจบัเป็นเร่ืองใหม่ เมื่อ
พนักงานผูท้  าการจบักุมจบัตวัผูต้อ้งหาได ้ขั้นตอนต่อมาก็จะเขา้มาตรา 69 เมื่อจับแลว้จะตอ้งท า
อยา่งไร พอด าเนินการแลว้เสร็จก็จะมาท่ี มาตรา 70 สอบถามเบ้ืองตน้ แลว้ก็จะน าเด็กไปตรวจสอบ
การจบัภายใน 24 ชัว่โมง ตามมาตรา 72  

การตรวจสอบการจบัจะมีอยู ่2 ขั้นตอน 
1.เป็นการจบัโดยชอบหรือไม่ จะแบ่งออกเป็น 
   1.1 เป็นความผดิซ่ึงหนา้ 
   1.2 มีหมายจบัหรือไม ่
   1.3 มีค  าสัง่ของศาลหรือไม ่
   ส่วนเยาวชนนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2.ตรวจสอบขั้นตอนในการจบัว่าเป็นไปตามท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไวห้รือไม่ ตามมาตรา 

69 ไดม้ีการใชค้วามรุนแรงหรือไม่ โดยวิธีการจบัจะตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ผล ถา้เป็นการจบัท่ีไม่ชอบก็ให้ปล่อยทนัที แต่ถา้เป็นขั้นตอนให้การจบัไม่ชอบก็ให้

ปฏิบติัตามมาตรา 75 ต่อไป 
ประเด็นค าถาม เม่ือศาลสัง่ปล่อย ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 66 พนกังานสอบสวนมีอ  านาจควบคุมหรือไม่ 
ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 71 ถา้จบัมาแลว้
พนกังานสอบสวนมีอ  านาจควบคุม ตามมาตรา 72 ทั้งน้ีภายใน 24 ชัว่โมงนับแต่ไดรั้บตวัเด็กท่ีถูก
จบั เม่ือศาลปล่อยแลว้อ  านาจการควบคุมของพนกังานสอบสวนก็จะไม่มี ดงันั้น พนกังานสอบสวน
จะตอ้งออกหมายเรียก และออกหมายจบัใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา แต่ในทางปฏิบัติในกรณี
ดงักล่าวก็ยงัไม่มีความชดัเจนโดยจากท่ีท่านไดเ้คยเขา้ร่วมประชุม ศาลบอกเพียงว่าเมื่อศาลสัง่ปล่อย
ให้เป็นเร่ืองของพนักงานสอบสวนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายต่อไป ศาลก็ยงัไม่ไดม้ีการแนว
ปฏิบติัท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงท่านไดต้ั้งขอ้สงัเกตต่อไปว่า ตามมาตรา 70 เมื่อมีการสอบสวน
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เบ้ืองตน้ ยงัจะตอ้งมีการแจง้การจบักุมไปยงัสถานพินิจ การแจง้สถานพินิจเพ่ือจะท าการสืบเสาะ
ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัตวัเด็ก ถึงแมว้่าศาลจะปล่อยแต่กระบวนการของสถานพินิจก็ยงัคงเดินอยู่ ซ่ึง
อาจจะมีการคุมประพฤติ ดงันั้นตอ้งเรียกเด็กมา เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีด  าเนินการต่อไป ในกรณีดงักล่าว 
ถา้เจา้หนา้ท่ีต  ารวจเขา้ไปประสานงานกบัสถานพินิจ ก็อาจจะท าให้สามารถสอบปากค าเด็กได ้ซ่ึง
ในประเด็นดงักล่าวยงัไม่มีใครคิดถึง 

ประเด็นค าถาม การตรวจสอบการจบั คือ การกนัเด็กให้ออกจากกระบวนการยุติธรรม
ปกติ โดยไม่ตอ้งมีการด าเนินการต่อไปอีกใช่หรือไม่ 

ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า ศาลเคยพูดว่า การตรวจสอบการจบัไม่ใช่เร่ือง
ของการตดัอ  านาจสอบสวน ดงันั้น พนกังานสอบสวนก็ยงัคงมีอ  านาจในการสอบสวนตามกฎหมาย 
อ  านาจอยูท่ี่ไหน ถึงแมว้่าจะไม่มีการจบัเลย แต่มีผูก้ล่าวหาว่าเด็กกระท าความผดิ เม่ือมีผูม้าร้องทุกข ์
ถึงแมว้่าจะไม่ใช่ความผดิอาญาแผ่นดิน เมื่อมีผูเ้สียหายมาร้องทุกข์ การร้องทุกข์ของผูเ้สียหายเกิด
อ  านาจสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120, 121, 122 
เมื่อมีอ  านาจสอบสวน ก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งไปจบัตวัเด็กมา แต่จะใชว้ิธีออกหมายเรียกมา ส่วนในกรณี
ความผดิอาญาแผน่ดิน อ  านาจของพนกังานสอบสวนก็จะเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

ประเด็นค าถาม ขั้นตอนของการตรวจสอบการจับ ณ ปัจจุบันเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 

ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า ตามแนวปฏิบติั ถึงแมว้่าศาลจะมีดุลยพินิจแลว้
ว่า การจับนั้ นไม่ชอบ แต่พนักงานสอบสวนก็ยงัคงมีอ  านาจในการสอบสวนอยู่ ดังนั้ นการ
ตรวจสอบการจบัจึงมีไวเ้พื่ออนุวติัการใหเ้ป็นไปตามสิทธิเด็ก เด็กมีสิทธิอยา่งไร และลกัษณะใดไม่
ควรจะไปกระท าต่อเด็ก ท่ีมาของการตรวจสอบการจบัเป็นเพราะ มีการกล่าวอา้งว่าเจา้พนักงานผูม้ี
อ  านาจสืบสวน สอบสวน หรือมีหน้าท่ีในการดูแลความสงบเรียบร้อย เมื่อจบักุมบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมามกัจะถกูกล่าวอา้งว่าละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรืออนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก ยิง่ไปกว่านั้นเราเป็นสมาชิกในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก อนัมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ
เก่ียวกบัสิทธิเด็ก ถา้เราละเมิดก็จะถกู Void court จึงร่างกฎหมายเพื่อใหส้หประชาชาติรู้ว่า ประเทศ
ไทยก็มีกฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองเด็ก ไม่ไดป้ล่อยปะละเลย เดิมทีศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่
มีเร่ืองการตรวจสอบการจบั และจะใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงใช้กบัผูต้อ้งหาทัว่ไป  
และมิได้มีการบัญญัติไว ้โดยเฉพาะ พอมาถึงพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เขาก็พยายามมองถึง
จุดบกพร่องดงักล่าว และเขียนใหต่้างชาติไดรั้บรู้ว่าเราเร่ิมมีการทนัสมยัเพ่ิมข้ึน 

ในคณะท างาน การตรวจสอบการจบัจะมีเพื่อคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่เด็กและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ในศาลซ่ึงมีมุมมองว่าในการท างานขององคก์รในกระบวนการยุติธรรมท่ีต ่ากว่าศาล 
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เมื่อกระท าการใดๆ มกัจะไม่ค  านึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั เช่น การจบักุมเด็ก ซ่ึงเด็ก
ก็ยงัไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึน ในขณะจบัปฏิบติัต่อเด็กอยา่งไรก็ไม่มีใครรู้ แลว้เด็กก็ไม่ทราบว่าจะไป
ร้องกับใคร และมกัจะถูกบีบโดยพนักงานท่ีอยู่รอบดา้นอยู่แลว้ ความเป็นเด็ก เด็กกลา้ท่ีจะต่อสู้
หรือไม่ ถึงแมว้่าภายหลงัจะมาร้องเรียนแต่ก็ถกูกระท าไปแลว้ ถา้เราเขียนกฎหมายไว ้อยา่งนอ้ยก็จะ
ท าให้เกิดการคุม้ครองสิทธิให้แก่เด็กได้ในระดบัหน่ึง จะท าให้เจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
จะตอ้งส านึกก่อนว่ามีการตรวจสอบโดยกฎหมาย และจะไม่กลา้ละเมิดสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนั้น
ท่ีจะถกูจบักุม ตรงน้ีเหละท่ีพอจะเขา้ไปคุม้ครองสิทธิของเด็กได ้

ประเด็นค าถาม  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 86 ซ่ึงใชก้บัอตัรา
โทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ถา้เป็นอตัราโทษอย่างสูงเกินกว่า 5 ปี จะมีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นชั้น
พนกังานอยัการหรือไม่ 

ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า  หลักการคิดในเร่ืองดังกล่าว ออกแบบ
กระบวนการยติุธรรม ผูท่ี้จะตดัสินว่าการกระท านั้นผดิหรือไม่คือศาล ดงันั้น หลกัการในเบ้ืองตน้ท่ี
จะพิจารณาว่าเด็กกระท าความผดิหรือไม่ ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีอ่ืนแต่จะตอ้งเป็นศาลเท่านั้น 

โดยปกติหลกัการ Diversionไม่มีอยู่ในหลกักฎหมายอาญาโดยทั่วไป แต่ในกรณีเด็ก
ขั้นตอนการด าเนินการกบัเด็ก ไม่ควรท่ีจะเอาเด็กเขา้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลโดยไม่
จ  าเป็น โดยหาวิธีการอยา่งอ่ืนท่ีจะท าใหเ้ด็กไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมของศาล จึงเป็นท่ีมา
ของกฎหมายมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา เดิมในกฎหมายสมยั 2494 ก็ไม่เคยมีเร่ือง
มาตรการพิเศษ ต่อมาต่างประเทศก็เพ็งเล็งมายงักฎหมายคุม้ครองเด็กของประเทศไทยว่า  ยงัไม่มี
การคุ้มครองสิทธิให้แก่เด็กเท่าท่ีควรตามหลกัสากล นับแต่นั้นเป็นตน้มาประเทศไทยจึงได้น า
หลกัการดงักล่าวมาใส่ไวใ้นมาตรา 63 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ใหม้ีการ Diversion ได ้โดยใหผู้อ้  านวยการสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กเป็นผูด้  าเนินการ แลว้เสนอต่อพนกังานอยัการตรวจสอบ วิธีการของผูอ้  านวยการ
สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  ซ่ึงใน
ตอนนั้นก็ยงัไม่ไดมี้หลกัเกณฑอ์ะไรเหมือนกบัในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซ่ึงก่อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ผูใ้หค้วามเห็นบางท่านมองมาตรา 63 
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 
ว่า ใหอ้  านาจผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและพนักงานอยัการมากจนเกินไป โดยให้มี
อ  านาจไม่สัง่ฟ้องคดีและท าให้คดียุติ โดยเฉพาะพนักงานอยัการตามมาตรา 63 มีอ  านาจอย่างมาก
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ทั้งๆท่ีเด็กไดก้ระท าความผดิ และไม่มีหลกัประกนัใดจะมารับรองว่า เมื่อมีการ Diversion แลว้ เด็ก
จะไม่กลบัมากระท าความผิดอีก ถา้เด็กกลบัมากระท าความผิดอีกจะท าอย่างไร ถา้อย่างนั้นตอ้งมี
การแกไ้ข จึงตอ้งใหศ้าลเขา้ไปมีส่วนในการ Diversion ดว้ยตามมาตรา 86 มีขอ้สังเกตว่ามาตรา 86 
น่าจะระงบัในชั้นพนกังานอยัการ แต่อย่างไรก็ดีเม่ือพนักงานอยัการเห็นชอบกบัแผนแกไ้ขบ าบดั
ฟ้ืนฟแูลว้ก็ยงัตอ้งน าส่งศาล เพ่ือให้ศาลเห็นชอบ ถา้ศาลไม่เห็นชอบก็สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข
แผนนั้นได ้

สรุปไดว้่า ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 86 เมื่อกฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการสามารถท่ีจะใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไดก้บัคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี เป็นการตดัทอน
อ านาจของศาลในส่วนของการพิจารณาว่า ผูก้ระท าความผดิไดก้ระท าความผิดจริงหรือไม่ในส่วน
นั้น ดงันั้น การ Diversion จึงเป็นกระบวนการพิเศษท่ียกเวน้กระบวนการปกติ เพราะฉะนั้น เขาจึง
ไม่อยากใหน้ ามาตรการพิเศษมาใชก้บัคดีท่ีมีอตัราโทษอย่างสูง เพราะคดีท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงถือ
เป็นคดีร้ายแรง ไม่มีใครประกนัได้ว่าเด็กจะไดรั้บการคุ้มครองสิทธิ จากผูท่ี้ด  าเนินคดีในแต่ละ
ขั้นตอน 

อ านาจในการ Diversion ในส่วนท่ียากท่ีสุดคือ ประเภทของคดีท่ีจะท าการ Diversion 
ไดจ้ะตอ้งเป็นคดีท่ีมีผูเ้สียหายเท่านั้น ซ่ึงจริงแลว้ Diversion ไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีผูเ้สียหายก็ Diversion 
ได ้เอาเร่ืองความยนิยอมของผูเ้สียหายมาเป็นเง่ือนไข ดงันั้นจึงมีการตีความว่า คดีท่ีจะ Diversion 
ไดจ้ะตอ้งมีผูเ้สียหาย คดีท่ีไม่มีผูเ้สียหาย เช่น คดีจราจร Diversion ไม่ได ้โดยอา้งว่าแนวคิดของการ
จดัท ามาตรา 86 เป็นเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีจะต้องมีผูเ้สียหายเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได ้แต่ใน
ความเห็นของท่านหรือนักสิทธิมนุษยชน หรือองค์กรคุ้มครองเด็กเสนอความเห็นว่า การใช้
มาตรการดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงว่า เป็นเร่ือง Diversion ไม่ใช่เร่ืองกระบวนการ Restorative Justice  

กระบวนการ Restorative Justice เป็นเพียงส่วนหน่ึงในกระบวนการ Diversion ซ่ึงมิได้
จ  ากดัว่าจะสามารถใชว้ิธีการของกระบวนการ Restorative Justice ไดแ้ต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เม่ือ
มาตรา 86 ประสงค์ท่ีจะ Diversionเด็ก ตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กใช่หรือไม่ เมื่อหลกัการส่วน
ใหญ่เป็น Diversion ดงันั้นกระบวนการ Restorative Justice จึงเป็นขั้นตอนท่ีเล็กน้อยเท่านั้น ใน
กรณีมีผูเ้สียหายก็เอาผูเ้สียหายมา แต่ถา้ไม่มีผูเ้สียหายเราจะเอาเด็กเขา้แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟูไดห้รือไม่ 
ถา้เราคิดว่าการน าเด็กมาแลว้ท าการแก้ไขได้ ก็ Diversion เด็กออกไป ไม่เห็นจ าเป็นจะต้องมี
ผูเ้สียหายเลย ผูเ้สียหายในความเป็นจริงแลว้มิไดมี้เฉพาะผูเ้สียหายโดยตรงเท่านั้น ยงัหมายรวมไป
ถึงส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัเด็กดว้ย เช่นชุมชน ถึงแมว้่ารัฐเองจะถือไดว้่าเป็นผูเ้สียหายหรือถูกกระท า 
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ถา้ให้อภัยเด็ก เด็กส านึกในการกระท า แลว้เด็กยินยอมท่ีจะปรับปรุงตวั ก็น่าจะน าเด็กเขา้สู่แผน
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูน่าท่ีจะไดรั้บประโยชน์มากกว่า และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็กก็ไม่ไดก้  าหนดใหผู้เ้สียหายจะตอ้งใหค้วามยนิยอมในกระบวนการ Diversion แต่เจา้หน้าท่ีโดย
รัฐจะตอ้งด าเนินการทุกวิถีทางในการท่ีจะไม่น าเด็กเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมทางศาล โดยไม่ได้
เก่ียวอะไรกบัผูเ้สียหายเลย ปัจจุบนัจึงเหลือคดีท่ีมีผูเ้สียหาย เช่น ลกัทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย ความผิด
เก่ียวกบัเพศ ถา้ไม่มีผูเ้สียหายไม่เขา้มาตรา 86 ท่านใหแ้ง่คิดว่าแลว้ประโยชน์ของเด็กอยูต่รงไหน 

ประเด็นค าถาม การด าเนินการกบัผูต้อ้งหาท่ีอายไุม่เกิน 10 ปี มีขั้นตอนอยา่งไร 
ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า เด็กท่ีอายุไม่เกิน 10 ปี เมื่อกระท าความผิดไม่

ตอ้งรับโทษตามกฎหมายอาญามาตรา 73 เจา้หน้าท่ีของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
มนุษย ์มีแนวคิดว่า เมื่อเด็กไม่ตอ้งรับโทษ ก็ควรจะมีกระบวนการท่ีไม่ตอ้งน าเด็กเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมของศาลเลย ควรท่ีจะส่งตวัเด็กไปยงัเจา้หนา้ท่ีเลย ไปด าเนินการคุม้ครองเลยไม่ดีกว่าหรือ 
เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์จึงไดมี้การร่างระเบียบ และในระหว่าง
นั้นเองก็ไดมี้การเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ตอนแรกๆไม่มีมาตรา 77 แต่พอกฎหมายเข้าไปปรากฏว่ามี
ประเด็นของกฎหมายอาญามาตรา 73 วรรค 2 ท่ีเขาก าลงัร่างกนั แต่ตามท่ีกระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงมนุษยอ์อกแบบมา ไม่ตอ้งน าเด็กกลุ่มดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมปกติส าหรับ
เด็กและเยาวชน แต่ประเด็นดงักล่าวตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 77 กลบัใหท้ าการสอบสวน นอกจากนั้นยงัตอ้งน าตวัไป
ตรวจสอบการจบัดว้ย ซ่ึงในกรณีดงักล่าวไดถ้กูวิพากษว์ิจารณ์จากนักสิทธิมนุษยชน องค์กรเด็กว่า 
เมื่อเด็กไม่ตอ้งรับโทษแลว้ ท าไมยงัตอ้งใหเ้ด็กตอ้งเขา้สู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว
อีก ซ่ึงความเป็นจริงเด็กกลุ่มดงักล่าวไม่ตอ้งผา่นการสอบสวนเลย เพราะสอบสวนแลว้ในท่ีสุดก็ไม่
มีอะไร แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าก่อนจะท าการสอบสวนมีการน าเด็กไปขงั ในระหว่างท่ีเด็กยงัไม่ไดไ้ป
ศาลเด็กจะตอ้งถูกควบคุม เพราะฉะนั้น การควบคุมก็ไม่แน่ว่า เด็กจะถูกควบคุมปะปนกบัผูใ้หญ่
หรือเด็กจะตอ้งไปถูกกระท าอย่างไรก็ไม่รู้ ซ่ึงตรงนั้นพวกองค์กรสิทธิเด็กจึงพยายามท่ีจะต่อสู้ว่า 
เมื่อจบัเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งรับโทษ ควรท่ีจะท าการส่งตวัเด็กใหอ้งคก์รคุม้ครองเด็กตามร่างท่ี
ก  าลงัร่างกนัอยู ่

ประเด็นค าถาม คุณสมบติัของท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ท่ีให้มีคุณสมบติัตั้งตน้ตอ้ง
เป็นทนายความ ท่านเห็นว่าถา้กฎหมายเปิดกวา้งให้ผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ ท่ีเป็นคนใน
ชุมชน เช่นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ครู นกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ท างานทางดา้นเด็ก เป็นคุณสมบติัตั้ง
ตน้ท่ีจะเขา้รับการอบรมเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายได ้ท่านมีความเห็นว่าอยา่งไร 
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ในประเด็นดังกล่าวท่านให้ความเห็นว่า การอบรมตามระเบียบท่ีประศาลฎีกาก าหนด
เป็นเกณฑ์คุณสมบติัท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย จะตอ้งค านึกว่า เมื่อผ่านการอบรมแลว้จะท าให้
ทนายความสามารถจะเป็นท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เด็กจริงๆ ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย ควรท่ีจะเขา้ไปดูแลเด็กทั้ง
ทางดา้นกฎหมายและทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ดี นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ก็
ยงัคงตอ้งมี เพื่อเป็นการคุม้ครองเด็ก และท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายไม่ว่าเด็กถูกหรือผิดก็จะตอ้ง
ดูแล รวมตลอดไปถึงเด็กท่ีอยู่ในภาวะท่ีเส่ียง และถึงแมว้่าเด็กจะไม่ใช่ผูก้ระท าความผิดโดยตรง 
ผูป้กครองก็ไม่เคยทราบเลย ลกูฉนัไปกบัเขาอยา่งเดียว แต่ในหลกักฎหมาย ค าว่าตวัการร่วมไม่ได้
หมายความว่าจะตอ้งเป็นผูล้งมือกระท าความผิด แต่ผูก้ระท าความผิดอยู่ในท่ีเกิดเหตุหรืออยู่ใน
ขณะท่ีสามารถจะช่วยเหลือได ้

ทนายความมกัจะเนน้ใหล้กูความสูค้ดีโดยมิไดค้  านึงถึงประโยชน์ของเด็ก หรือเด็กควร
จะอยู่ท่ีตรงไหน ทนายความจะไม่เคยทราบเลยว่ากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กมิไดเ้น้นการ
ลงโทษเพื่อตอบแทนใหส้าสม แต่จะท าอยา่งไรใหเ้ด็กกลบัคืนเขา้สู่สงัคมได ้เด็กควรท่ีจะไดรั้บการ
แกไ้ขบ าบดัฟ้ืนฟ ูจึงเป็นท่ีมาว่าท าไมถึงตอ้งท าการอบรม  

การท่ีจะตอ้งก าหนดให้ทนายความเท่านั้นเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย เพราะตาม
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีในศาล พระราชบญัญติัทนายความ ท่ีเป็นส่ิงท่ีก  าหนดว่า 
การร่างค าฟ้อง ค าใหก้าร จะตอ้งเป็นทนายความ แต่จริงๆแลว้ การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล
เยาวชนเป็นกฎหมายพิเศษ ยกเวน้ไดแ้มก้ระทั่งกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบญัญติัทนายความ เพราะใชค้  าว่าท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ถา้เรามองในอีกมิติหน่ึง การ
สามารถน าบุคลากรท่ีเขา้ใจในตวัเด็กดี และจบนิติศาสตร์ แต่เขาไม่ไดเ้ป็นทนายความ น่าจะเปิด
โอกาสให้บุคคลดงักล่าวเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายได ้จริงๆแลว้น่าจะดี หลกัการตาม
กฎหมายยงัคงตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามกระแสสงัคมโลก 
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ประวตัผิู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวพิชญา  เหลืองรัตนเจริญ 

ประวติัการศึกษา   นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2540     
         นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2548 
 อบรมการวจิยัชั้นสูงทางนิติศาสตร์ โดย วช. และสถาบนั

กฎหมายไทย เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการดา้น
กฎหมาย 

ประสบการณ์การท างาน  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
ปี พ.ศ. 2549 - 2553 

                                           อาจารยพ์ิเศษโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2554 

 ศึกษาดูงานในประเทศจีน พ.ศ. 2550 
 รองผูอ้  านวยการโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี ปี พ.ศ. 2551 - 2553 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
                                              ทนายความอิสระ 
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