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บทคัดย่อ 
 

เม่ือเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือกระท าความผิดกฎหมายเขา้มาสู่
กระบวนการยติุธรรมทางอาญายอ่มไดรั้บความคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายในฐานะของผูถู้กกล่าวหา
หรือจ าเลย อนัมีลกัษณะของการด าเนินการท่ีจะตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกวา่การท่ี
จะลงโทษ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีการจดัตั้งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ข้ึน เพื่อตอบสนองความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีควร
จะไดรั้บตามหลกัพื้นฐานสากล พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ย 

การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดวิธีแกไ้ขความผิดพลาดของการน าเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวม
กบัผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยการให้อ านาจศาลท่ี
มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชน
ไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของเขตอ านาจศาล
เยาวชนและครอบครัวมาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดานั้นเห็นวา่ ไม่
สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนพิจารณาไปยงัศาลเยาวชนและครอบครัวย่อมส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนมิได้รับความคุ้มครองสิทธิภายใต้กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน และ
นอกจากนั้น ผลในทางกฎหมายยงัก าหนดให้การด าเนินการในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
พพิากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้เป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ย

ฆ 
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กฎหมายและบงัคบัใชไ้ดต่้อไป แมว้า่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการปฏิบติัใน
ลกัษณะท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ตาม  

ดงันั้น วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงเป็นการศึกษาความไม่คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
ในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัท่ีมีการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนครบทุกทอ้งท่ีทัว่ประเทศไทยแลว้ โดยการจ ากดั
การใชดุ้ลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจาณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งโอนคดีเด็ก
และเยาวชนไปพิจารณายงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เพื่อด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีใหม่ ประกอบกบัใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเลือกรับฟัง
ขอ้เทจ็จริงจากการด าเนินการจากการด าเนินการในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาพิพากษาท่ีผา่นมา
ได ้แต่ตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั เพื่อให้ความคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนในการไดรั้บการพิจารณาพิพากษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรม อนัเป็น
ด าเนินการตามเป้าหมายของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนอยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 
 

When a child and young person who have inappropriate behaviors or commit 
offenses enter criminal justice system; they, as alleged offenders or accused persons, will be 
served with rights according to law. In constituting the proceedings, welfare and future of the 
Youth must be taken into consideration. Rather than being punished, the Youth should be trained, 
taught and aided in reforming himself so that he becomes good citizen. The Act of Juvenile and 
Family Courts and Procedures for Juvenile and Family Cases B.E. 2010 is, therefore, enacted in 
order to recognize rights of the Youth that should be protected according to basic universal 
principles and to be guidelines for the performance of the state official duties. 

In prosecuting the Youth, who commits a criminal offense jointly with a person who 
is not a child or young person; Section 96 of The Act of Juvenile and Family Courts and 
Procedures for Juvenile and Family Cases B.E. 2010 provides a solution in the case that a charge 
is, by mistake, brought against the Youth jointly with his adult co-offender to the court having 
jurisdiction over Normal Case. As a result of the restriction on the jurisdiction of Juvenile and 
Family Court in the past; Section 96 provides that the court, which has jurisdiction over Normal 
Case and accepts child and young person case, has discretion to decide whether to transfer the 
child and young person case to Juvenile and Family Court for trial. With the so enactment, in the 
case that the court having jurisdiction over Normal Case finds that it is unsuitable to transfer the 
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child and young person case to Juvenile and Family Court for trial, the Youth is deprived of 
Rights in Juvenile Justice System. In addition, the provision provides that the proceedings in the 
investigation stage and the trial and adjudication already conducted by the court having 
jurisdiction over Normal Case are deemed to be lawful and valid despite the fact that the so 
prescribed will lead the youth offender to be treated as his co-offender who is adult. 

What is studied in this thesis is, therefore, Rights of the Youth in Prosecution 
Proceedings that are not protected in the case that the Youth commits a criminal offense jointly 
with a person who is not a child or young person. It is done with the intention to suggest 
guidelines for the protection of rights of the youth that suits the current situation where Juvenile 
and Family Courts are established in every province of Thailand. It is suggested that the 
discretion of the court having jurisdiction over Normal Case and accepting child and young 
person cases should be restricted; that the court should be obliged to transfer child and young 
person cases to the court having jurisdiction over juvenile and family case for  retrial; and that the 
court having jurisdiction over juvenile and family case should be allowed to admit the facts 
obtained through the proceeding in the investigation stage and the trial and adjudication 
conducted prior to the transferal, provided that welfare and future of the Youth are given priority 
in doing so. By doing so, rights to correct, appropriate, and fair trial and adjudication of the Youth 
will be protected and the objective of the prosecution of the Youth will be truly adhered. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัยิ่ง เน่ืองจากในอนาคตเด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นจะตอ้งเติบโตมาทดแทนผูใ้หญ่ และเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไป จึงเป็น
ท่ีมาของค ากล่าวท่ีว่า “เด็กและเยาวชนจะเป็นผูว้ินิจฉัยอนาคตของชาติ”1 กล่าวคือ หากเด็กหรือ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังหรือการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
มัน่คง และมีการพฒันาต่อไป แต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นได้รับการปลูกฝังหรือการพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีไม่ดีก็ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติประสบปัญหา อนัเป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้า และ
ด้วยเหตุน้ีเอง ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 

การนิยามค าวา่ “เด็กและเยาวชนกระท าผิด” (Juvenile delinquent) ในแง่ของกฎหมาย
สามารถแยกพิจารณาได้ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ หลักเกณฑ์ของอายุเด็กและเยาวชน และ
หลกัเกณฑข์องพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าความผดิ2 ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ทั้งสองประกอบ
กนัเสมอ โดยในส่วนของประเทศไทยไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุกวา่ 10 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ในขณะกระท าความผิด3 ซ่ึงอาจจะเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา หรือกระท าความผดิต่อกฎหมายอ่ืน ถือวา่เป็นเด็กและเยาวชนกระท า
ความผดิ  

                                                           
1 ประธาน วฒันาวาณิชย์. (2530). กฎหมายเก่ียวกับความผิดของเด็กและกระบวนการยุติธรรมส าหรับ

เดก็และเยาวชน. หนา้ 2. 
2 สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 7. 
3 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 70. 
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อยา่งไรก็ดี การพิจารณาถึงอายขุองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาตอ้งพิจารณา
ให้สอดคลอ้งกบัความรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท าความผิดในขณะกระท าความผิดเป็นส าคญั4 และ
ด้วยเหตุน้ีบทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดหลักเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนท่ีแยกออกจากกัน 
เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัก็ย่อมจะมีความคิด การกระท า และความรู้สึกผิดชอบท่ีมีความ
แตกต่างกนั5 และเม่ือกระท าความผิดก็สมควรท่ีจะไดรั้บวิธีการปฏิบติัและวิธีการลงโทษท่ีมีความ
เหมาะสมตามช่วงอายขุองผูก้ระท าความผดินั้น  

การปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในอดีต อาทิเช่น การจบักุม การคุม
ขงั การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี หรือแม้กระทัง่การลงโทษจะมีการปฏิบติัในลักษณะท านอง
เดียวกับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยเฉพาะการคุมขงัและการจ าคุกท่ีมิได้แยกระหว่าง
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก เยาวชน หรือผูใ้หญ่ออกจากกนั ซ่ึงจากสภาพเลวร้ายท่ีเด็กและเยาวชน
ไดรั้บจากวิธีการปฏิบติัดงักล่าวจึงส่งผลให้มีการปฏิรูปวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนจนเกิดเป็นกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก (Juvenile Justice) ท่ีแยกต่างหากจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับผูใ้หญ่ (Criminal Justice)6 อนัเป็นการค านึงถึงสิทธิของ
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึน และดว้ยเหตุน้ีเองรัฐบาลไทยจึงไดจ้ดัตั้งศาลคดี
เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งสถานพินิจและคุม้ครองเด็กข้ึน โดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
ระบบการแกไ้ขเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมและมีวตัถุประสงค์ในการมุ่งคน้หาสาเหตุการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อด าเนินการแก้ไขมูลเหตุนั้น รวมทั้งจดัการฝึกอบรม สั่ง
สอน และสงเคราะห์ให้เด็กและเยาวชนกลบัตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการท่ีจะลงโทษในลกัษณะ
เดียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ จนกระทัง่ในปี 2534 ไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัดงักล่าว
ทั้ง 2 ฉบบัโดยพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534  และมีการแกไ้ขปรับปรุงบทบาทของศาลคดีเด็กและเยาวชนให้มีอ านาจใน
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว นอกเหนือจากการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด 
ซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิดสากลท่ีถือวา่ครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคญัของชุมชนและส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงฐานะของศาลคดีเด็กและเยาวชนมาเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจนถึงปัจจุบนั 

                                                           
4 แหล่งเดิม. หนา้ 55. 
5 สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 93. 
6 วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. (2545). การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว : เพ่ือ

ตอบสนองความคุ้มครองเดก็ เยาวชน และครอบครัว (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 95-96. 
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ฉะนั้น การแกไ้ขปัญหาของเด็กและเยาวชนใหถู้กจุดจึงตอ้งแกไ้ขท่ีครอบครัวควบคู่ไปกบัการแกไ้ข
ปัญหาของเด็กและเยาวชนดว้ย7 และต่อมาในปี 2553 ไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว
โดยพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
และมีการแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธีปฏิบติัต่อ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและหลกักฎหมายสากล อยา่งไรก็ดี บทบญัญติักฎหมาย
เด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ี
ค านึงถึงหลกัความคุม้สิทธิของเด็กและเยาวชน อนัมีเป้าหมายเพื่อให้การอบรมสั่งสอนและแกไ้ข
ปรับปรุงเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั8 ซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนไดรั้บการปกป้องคุม้ครองอย่าง
แทจ้ริงตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย9  

การด า เ นินคดี เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด อาญาตามมาตรา  96  แ ห่ง
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็น
บทบญัญติัหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการแยกกระบวนการพิจารณาระหว่างผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
เด็กหรือเยาวชนและผูใ้หญ่ออกจากกนั กล่าวคือ ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดร่วมกบั
บุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้แยกฟ้องผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และฟ้องผูก้ระท าความผิดท่ี
เป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา10  

อน่ึง หากมีการฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาแล้ว และต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน 
บทบญัญติักฎหมายได้ให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงหากน ากรณีตามมาตรา 96 มา
เปรียบเทียบกบัในกรณีการฟ้องผิดศาล เน่ืองดว้ยขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุหรือการบรรลุนิติภาวะดว้ย

                                                           
7 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม).  หนา้ 23. 
8 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 594. 
9 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2551). กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและ

ชุมชนเพ่ือหันเหคดีเดก็และเยาวชนโดยไม่ต้องขึน้สู่ศาลเยาวชนและครอบครัว (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 13. 
10 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน และวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 175. 
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การสมรสของบุคคลท่ีเก่ียวข้องผิดไปตามมาตรา 1411 โดยขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุของเด็กและ
เยาวชนท่ีไดป้รากฏข้ึนระหวา่งการพิจารณา ซ่ึงไม่วา่จะเป็นในระหวา่งศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ หรือ
ศาลฎีกา บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลอ่ืนใดท่ีรับพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนนั้น
จะตอ้งโอนคดีเด็กหรือเยาวชนดงักล่าวไปพิจารณาพิพากษายงัศาลเยาวชนและครอบครัวในทุก
กรณี โดยมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจของศาลแต่อยา่งใด ดงัจะเห็นไดว้า่ทั้งกรณีตามมาตรา 96 และกรณี
ตามมาตรา 14 หากเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุของการผดิหลงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนและ
น าคดีเด็กและเยาวชนนั้นไปฟ้องต่อศาลท่ีไม่มีอ านาจรับฟ้องเช่นเดียวกนั แต่ทั้ง 2 กรณีดงักล่าวได้
ก าหนดให้ศาลท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีมีความ
แตกต่างกนั  

บทบญัญติักฎหมายตามาตรา 96 นั้นมีเจตนารมณ์มุ่งท่ีจะคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพ
ในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั แต่ขอ้ยกเวน้ของบทบญัญติั
กฎหมายท่ีให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชนไป
พิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวไดส้ร้างผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของ
เด็กและเยาวชนอนัก่อใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบได ้ดงัน้ี 

ประการแรก การกระทบสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน กล่าวคือ 
ความผดิพลาดของการน าคดีเด็กและเยาวชนมาฟ้องต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการด าเนินการด้วยความผิดหลงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนมาตั้ งแต่ในชั้ น
สอบสวน ซ่ึงเม่ือผูก้ระท าความผิดมาพบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยปกติพนักงานสอบสวนย่อม
จะต้องสอบถามข้อมูลเบ้ืองตน้จากผูก้ระท าความผิดก่อน อาทิ ช่ือ สกุล อายุ ท่ีอยู่ ประกอบกับ
ลกัษณะทางกายภาพของเด็กและเยาวชนท่ีมีความแตกต่างจากผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่
ยอ่มเป็นท่ีสังเกตไดว้า่ผูก้ระท าความผิดหรือผูถู้กกล่าวหานั้นยงัคงเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ หรือใน
กรณีท่ีพนักงานสอบสวนเกิดความสงสัยในเร่ืองอายุของผูก้ระท าความผิดหรือผูถู้กกล่าวหา 
                                                           

11 มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 

“ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ขอ้เท็จจริงเร่ืองอายหุรือการบรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรสของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งผิดไป หรือศาลอ่ืนใดไดรั้บพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ตอ้งดว้ยมาตรา 12 ซ่ึงถา้ปรากฏเสียแต่ตน้จะเป็น
เหตุใหศ้าลดงักล่าวไม่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาขอ้บกพร่องดงักล่าวไม่ท าให้การด าเนินการในชั้นสอบสวนและ
การพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาและศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
เสียไป 

ถา้ขอ้เท็จจริงตามวรรคหน่ึงปรากฏข้ึนในระหวา่งการพิจารณา ไม่วา่ในศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ หรือศาล
ฎีกา ใหศ้าลนั้น ๆ โอนคดีไปยงัศาลท่ีมีอ านาจเพ่ือพิจารณาพิพากษาต่อไป” 
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พนกังานสอบสวนยอ่มมีอ านาจตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวไดจ้ากเอกสารการเกิด บตัรประจ าตวั
ประชาชน ทะเบียนบา้น หรือในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบเอกสารราชการดงักล่าวได ้พนกังาน
สอบสวนก็อาจขอตรวจสอบจากรายการทะเบียนราษฎรของส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้12 หรือแมใ้นกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นบุคคลเร่รอนไม่ทราบวนัเดือนปีเกิดแน่
ชัดก็สามารถตรวจสอบทางนิติเวชได้ เน่ืองด้วยในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้มีการพฒันาและมีการ
เขา้ถึงไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่ในอดีต ประกอบกบัระยะเวลาในการด าเนินคดีท่ีมีความเหมาะสม และ
สามารถขยายระยะเวลาไดต้ามความจ าเป็น และดว้ยเหตุน้ี ความผิดพลาดจากการด าเนินการโดย
เจา้หน้าท่ีของรัฐจึงไม่สมควรจะเกิดข้ึน หากเจา้หน้าท่ีของรัฐมิได้ด าเนินการในลกัษณะของการ
ผลกัภาระความผดิพลาดไปยงัหน่วยงานของรัฐในส่วนอ่ืนต่อไป และเม่ือเด็กและเยาวชนเขา้มาสู่ใน
ชั้นพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาย่อมไดรั้บผลกระทบจาการพิจารณา
พิพากษาท่ีมีลกัษณะเปิดเผย อนัเป็นการประจานเด็กและเยาวชน และนอกจากนั้นยงัส่งผลให้
ขั้นตอนของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนโดยอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเสียไป 
อยา่งไรก็ดี แมบ้ทบญัญติักฎหมายจะให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชว้ิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ได ้แต่ก็เป็นเพียงการให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในส่วนของ
วธีิการลงโทษเท่านั้น ซ่ึงเด็กและเยาวชนยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล
ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีอาจมิไดมี้คุณสมบติัเฉพาะหรือมีความช านาญในดา้นคดีเด็กและ
เยาวชนดงัเช่นศาลเยาวชนและครอบครัว 

ประการท่ีสอง การเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กล่าวคือ การ
ใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนเป็นการเปิดช่องใหพ้นกังานสอบสวนมีอ านาจเลือกวธีิการปฏิบติัต่อเด็ก
และเยาวชนได ้โดยในการสอบสวนเด็กและเยาวชน บทบญัญติักฎหมายก าหนดให้ตอ้งกระท าใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัและไม่ปะปนกบัผูต้อ้งหาอ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
อยู่ในสถานท่ีนั้น ซ่ึงในทางปฏิบติั พนกังานสอบสวนอาจสอบสวนเด็กและเยาวชนรวมกบัผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ พร้อมทั้งน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ี
เป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เน่ืองดว้ยบทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดวิธีการ
แก้ไขความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวไวแ้ล้วในชั้นพิจารณาพิพากษา และประกอบกับความยงั

                                                           
12 ฤชา ไกรฤกษ์. (2539). วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาเดก็และเยาวชน (แกไ้ขเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 2). หนา้ 4. 

DPU



6 
 

เยาวว์ยัและความเกรงกลวัต่ออ านาจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
ยอ่มจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้  

อน่ึง ความตอนทา้ยของบทบญัญติัมาตรา 96 ท่ีว่า “...ในกรณีเช่นว่าน้ี ไม่ท าให้การ
ด าเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาดงักล่าว
เสียไป” หมายถึง การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาพิพากษาโดย
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีได้ปฏิบติัหรือด าเนินการท่ีมาแล้วให้มีผลบงัคบัใช้ได้ต่อไป 
โดยบทบัญญัติกฎหมายอาจค านึงถึงความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมิให้เข้ามาสู่
กระบวนการยติุธรรมในระยะเวลาท่ีนานเกินสมควร ดว้ยเหตุของการเร่ิมตน้ด าเนินคดีใหม่ตั้งแต่ใน
สอบสวนซ่ึงมีความซ ้ าซ้อนกับการด าเนินคดีเดิม นอกจากนั้ นยงัเป็นการประหยดัเวลาและ
งบประมาณในการด าเนินคดีดว้ย แต่ในทางปฏิบติั การด าเนินคดีขา้งตน้ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนอาจจะไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
เน่ืองดว้ยขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนยงัไม่ปรากฏ แต่ผลในทางกฎหมายยงัคงให้
บงัคบัใชไ้ดต่้อไป อนัเป็นการกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการท่ีจะไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรมตามลกัษณะความรู้สึกผิดชอบของเด็กและเยาวชน
ในขณะกระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป  

ฉะนั้น ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมจึงเป็น
หน้าท่ีหลกัของรัฐท่ีตอ้งให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในฐานะของผูถู้ก
กล่าวหา ผูต้อ้งหา หรือจ าเลย โดยจะตอ้งค านึงถึงความรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท าความผิดในขณะ
กระท าความผิดเป็นหลัก และมีวิธีการด าเนินคดีท่ีไม่เป็นในลักษณะของการประจานเด็กและ
เยาวชน อนัเป็นการค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)13  และด้วยเหตุน้ีเองจึง
สมควรมีการแกไ้ขปรับปรุงอ านาจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีใชดุ้ลพินิจในการโอน
คดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดจากการฟ้องผิดศาล โดยฟ้องต่อศาลท่ีมีไม่อ านาจรับฟ้องคดี ประกอบ
กบัในปัจจุบนัท่ีมีการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนครบทุกทอ้งท่ีทัว่ประเทศไทยแลว้จึงไม่
เป็นอุปสรรคต่อการโอนคดีเด็กและเยาวชน เพื่อเร่ิมตน้การพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ อนัเป็นการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของกฎหมายเด็กและเยาวชนอย่าง
แทจ้ริง  

                                                           
13 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553”. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค,์ 1. หนา้ 158. 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัความคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือ

เยาวชน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ของการฟ้องคดีและการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด
ร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาในการไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็ก
หรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว อนัเป็นการกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนในการต่อสู้คดี  

3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัเกณฑ์การฟ้องคดีและหลกัเกณฑ์การด าเนินคดี
อาญาต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ 

4.  เพื่อศึกษาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องคดีและการโอนคดี
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 96 แห่ง
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

การฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดใ้ห้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาใช้ดุลพินิจในการโอนหรือไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นว่าไม่สมควรโอนคดี บทบญัญติั
กฎหมายไดใ้หอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาพิจารณาพิพากษาและใชว้ิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนได ้นอกจากนั้นบทบญัญติักฎหมายยงัก าหนดให้การด าเนินการในชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีผา่นมามีผลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป แมใ้นทาง
ปฏิบติัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะได้รับวิธีการปฏิบติัเช่นเดียวกับผูร่้วมกระท า
ความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ตาม อนัเป็นการแสดงถึงความไม่คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการ
ต่อสู้คดีท่ีจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั  
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เม่ือศึกษาการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็ก
หรือเยาวชนในต่างประเทศพบว่า บทบญัญติักฎหมายได้ก าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในทุกกรณี โดยมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจของศาลดงัเช่นบทบญัญติักฎหมายของประเทศ
ไทยแต่อย่างใด อนัเป็นการแสดงถึงหลกัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีจะได้รับการ
ปฏิบติัอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรมกบัความรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท าความผิดในขณะ
กระท าความผดิ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้
การฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ใหก้ลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดียิง่กวา่การลงโทษ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ีเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 96 แห่ง
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
ท าการศึกษาถึงเจตนารมณ์ หลกัเกณฑ์ และผลทางทางคดี ตลอดจนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
กบัหลกักฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน 
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการคน้ควา้และวิจยัเอกสาร โดยเป็นเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงจะศึกษาจากบทบญัญติัของกฎหมาย ทั้งประมวลกฎหมาย พระราชบญัญติั 
และหลักสากลท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ประกอบกับการ
วเิคราะห์จากต าราทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความ ค าพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนขอ้มูล
จากเวบ็ไซตต่์างๆ  

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัความคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชน ตลอดจนหลกัเกณฑ์การฟ้องคดีและการด าเนินคดีอาญาต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผดิร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารโอนคดีหรือไม่โอนคดีเด็กและ
เยาวชนภายใตพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 
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2.  ท าให้ทราบถึงผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาในการ
ไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนไปยงัศาล
เยาวชนและครอบครัว อนัเป็นการกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการต่อสู้คดี 

3.  ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของการฟ้องคดีและการด าเนินคดีอาญาต่อเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระท าความผดิร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน ตลอดจนแนวทางในการคุม้ครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยติุธรรมอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องคดีและการ
ด าเนินคดีอาญาต่อเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน 
รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการโอนคดีหรือไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีการปฏิบติั
ต่อผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนอย่างเหมาะสมตามความรู้สึกผิดชอบในขณะกระท า
ความผดิ ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัสากลที่เกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของเดก็และเยาวชน 

ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
 

สิทธิถือเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้บุคคล ซ่ึงเป็นกรณีท่ีกฎหมาย
บญัญติัให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลไวโ้ดยเจาะจง และบุคคลจะไดรั้บประโยชน์โดยการใชสิ้ทธิทาง
ศาลได้1 เช่นเดียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลท่ีอยูใ่นฐานะของผูถู้กกล่าวหาหรือฐานะของจ าเลย 
ทั้งในคดีแพง่และคดีอาญา โดยถือวา่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์นัส าคญัท่ีพึงมี และตอ้งไดรั้บ
ความคุม้ครองอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั2 ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ หรือ
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนก็จ  าตอ้งไดรั้บสิทธิในการต่อสู่คดีอยา่งเป็นธรรม 

อย่างไรก็ดี แนวคิดในการรับรองสิทธิเด็กและเยาวชนนั้นได้เร่ิมต้นข้ึนจากส านัก
กฎหมายธรรมชาติ (natural law school) โดยเล็งเห็นว่า สิทธิเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสิทธิสากล 
(universal right) และเป็นสิทธิเด็ดขาด (absolute right) ท่ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองและความคุม้ครอง
โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆ3 และผลจากแนวคิดดังกล่าวมิได้สร้างความคุ้มครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่หากมุ่งคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท า
ความผิด เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสหรือเส่ียงต่อการกระท าความผิด และเด็กและเยาวชนท่ีเป็น
ผูก้ระท าความผดิดว้ย และดว้ยอิทธิพลจากแนวความคิดดงักล่าวจึงส่งผลใหน้านาอารยะประเทศหนั
มาให้ความส าคญัและให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมากข้ึน โดยในปัจจุบนัในแต่ละ
ประเทศไดมี้การจดัตั้งกฎหมายเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งมีองคก์รต่างๆ เขา้มามีส่วนรวมใน
ความคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกๆ ดา้น 
 

                                                           
1 หยดุ แสงอุทยั. (2542). ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 14). หนา้ 226. 
2 มารุต บุนนาค. (2515). “สิทธิของผูต้อ้งหาและจ าเลยในการต่อสู่คดีอาญา”. วารสารทนายความ. อา้งถึง

ใน สุชาติ แนวประเสริฐ. (2551). สิทธิการมีท่ีปรึกษาในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งท่ีปรึกษากฎหมายใน
ศาลเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 9. 

3 วชิา มหาคุณ. (2538). ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล (พิมพค์ร้ังท่ี 5). หนา้ 6. 
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2.1  ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
ค าวา่ “เด็กและเยาวชน” โดยทัว่ไปอาจหมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ

ยงันอ้ย และจะตอ้งไดรั้บการอบรมสั่งสอน ความช่วยเหลือ และความดูแลจากบุคคลท่ีอายุมากกวา่
หรือบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงในการนิยามความหมายของค าว่า “เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด” 
(Juvenile Delinquent) ก็ย่อมข้ึนอยู่กบักฎหมายของแต่ละประเทศจะนิยาม4 และจะตอ้งค านึงถึง
วตัถุประสงค์ของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ เป็นส าคญั5 แต่โดยทัว่ไปนานาอารยะประเทศจะก าหนด
หลกัเกณฑอ์ายขุองบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ในขณะกระท าความผิด
หรือในขณะฟ้องศาล หรือในขณะศาลพิพากษาแล้วแต่กรณี6 โดยจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิด และจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองสิทธิภายใตก้ระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดี การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจะไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม 
(Crime) ดัง่เช่นการกระท าความผิดของผูใ้หญ่ และไม่เรียกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดวา่เป็น
อาชญากร (Criminal) แต่จะเรียกการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า การกระท าผิดหรือ
พฤติกรรมเบ่ียงเบน (Delinquency) และจะเรียกผูก้ระท าความผิดว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด 
(Juvenile Delinquency) 7 เท่านั้น 

2.1.1  หลกัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนทุกคนซ่ึงไม่วา่จะเป็นเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปหรือเด็กและเยาวชนท่ี

ดอ้ยโอกาสไม่วา่ในลกัษณะใดยอ่มจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองสิทธิในฐานะบุคคลท่ีมีศกัด์ิศรีและ
การมีคุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์มีความเท่าเทียมกนั โดยสิทธิของเด็กและเยาวชนถือเป็นสิทธิ
ประเภทหน่ึงในกลุ่มสิทธิมนุษยชนท่ีตอ้งมีการปกป้องคุม้ครองมากกวา่บุคคลโดยทัว่ไป เน่ืองดว้ย
ความสามารถทางสภาวะร่างกายและสติปัญญาท่ีมีความไม่เท่าเทียมกบับุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองสิทธิเป็นพิเศษ 

 
 

                                                           
4 วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. (2545). การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว : เพ่ือ

ตอบสนองความคุ้มครองเดก็ เยาวชน และครอบครัว (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 86. 
5 อจัฉรียา ชูตินันทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 54. 
6 สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 8-9. 
7 บุญเพราะ แสงเทียน. (2546). กฎหมายเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยกุต์. หนา้ 1-2. 
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2.1.1.1  แนวคิดเก่ียวการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนแต่ละบุคคลยอ่มจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ฉะนั้น

การปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนจ าตอ้งมีแนวคิดท่ีครอบคลุมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควร
จะไดรั้บ ซ่ึงการท่ีเด็กหรือเยาวชนจะเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม
หรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นั้นยอ่มเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการไดรั้บการฝึกอบรมและ
การปฏิบติัจากบุคคลภายในครอบครัวท่ีถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ8 อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของแนวคิด ดงัต่อไปน้ี  

1) แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของพอ่แม่ 
แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของพ่อแม่ไดเ้ร่ิมก่อมาตั้งแต่สมยัสุเมเรียนและบาบิโลเนียน และ

มีอิทธิพลสูงสุดในสมยัโรมนั เน่ืองด้วยความเขม้แข็งของรัฐท่ีมาจากพื้นฐานทางครอบครัวและ
ตระกลูท่ีมีการเล้ียงดูเด็กให้เป็นบุคคลท่ีน าอ านาจมาสู่อาณาจกัรโรมนัได ้ฉะนั้น หวัหนา้ครอบครัว
จึงเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสูงมาก ดงัปรากฏตามกฎหมายโรมนัท่ีให้สิทธิแก่ผูช้ายในอนัท่ีจะหยิบยื่น
ชีวิตหรือความตายให้แก่ภรรยาและบุตรเช่นเดียวกบัท่ีกระท ากบัทาส จนกระทัง่ปัจจุบนัแนวคิดน้ี
ยงัคงถือว่า ครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะด ารงสังคมส่วนรวมเอาไวไ้ด ้
และพ่อแม่ยงัคงมีสิทธิและอ านาจเหนือบุตรอย่างเด็ดขาด โดยท่ีสังคมภายนอกหรือรัฐไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ทั้งน้ี บิดามารดายอ่มท่ีจะปฏิบติัต่อบุตรของตนอยา่งไรก็ไดห้รือแมก้ระทัง่การ
ลงโทษถึงขนาดฆ่าบุตรของตนก็ยอ่มกระท าไดด้งัเช่นในอดีต 

2) แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของสังคมหรือรัฐ 
แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของสังคมหรือรัฐเกิดข้ึนจากแนวคิดของอริสโตเติล ซ่ึงเป็น

รากฐานของความคิดในเร่ืองรัฐท่ีวา่ รัฐเป็นส่วนใหญ่ ปัจเจกชนเป็นส่วนยอ่ยท่ีด ารงอยูใ่นรัฐ ฉะนั้น 
รัฐจึงมีความส าคญักวา่ปัจเจกชน และส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัต่อเด็กในฐานะท่ีเป็นสมบติัของสังคม
หรือรัฐข้ึน ส่วนพ่อแม่นั้นมีสิทธิและอ านาจในตวัเด็กนอ้ยกวา่รัฐหรือบางทีอาจจะไม่มีสิทธิอ านาจ
เหนือเด็กเลย โดยแนวความคิดน้ีได้ปรากฏข้ึนตั้งแต่ในยุคนครรัฐของกรีก ซ่ึงรัฐมีอ านาจเขา้ไป
อบรมเล้ียงดูเด็กให้แข็งแกร่ง เพื่อท่ีจะเป็นนกัรบของรัฐต่อไป ในส่วนเด็กท่ีอ่อนแอจะถูกรัฐก าจดั
ทิ้งไป และมีการสืบทอดแนวคิดดงักล่าวน้ีมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 

                                                           
8 สิตลาทยั พงศศ์รีวฒัน์. (2549). การคุ้มครองสิทธิเดก็เม่ือต้องเข้ามาสู่การด าเนินกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาตามพระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2542. หนา้ 
22-26. 
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3) แนวคิดเด็กมีสิทธิอ านาจในฐานะปัจเจกชน 
รากฐานของแนวคิดเด็กมีสิทธิอ านาจในฐานะปัจเจกชนน้ีมาจากแนวคิดปัจเจกชนนิยม 

(Individualism) ซ่ึงใหค้วามส าคญักบับุคคลแต่ละคนวา่เป็นบุคคลท่ีด ารงอยูไ่ดด้ว้ยตนเองโดยมิตอ้ง
อา้งอิงส่ิงใด และมีการแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากส่ิงอ่ืน ฉะนั้น แนวคิดน้ีจึงมองว่าเด็กมีสิทธิ 
อ านาจ และคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกบับุคคลโดยทัว่ๆ ไป และไม่วา่เด็กจะอยูใ่นความดูแล
ของพ่อแม่ เด็กก็ย่อมมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ในตวัดว้ย อย่างไรก็ดี สังคมหรือรัฐยงัคงมีส่วน
ร่วมในความเป็นเจา้ของเด็กเช่นเดียวกบัพ่อแม่ โดยพ่อแม่นั้นมีสิทธิเป็นเจา้ของเด็กในฐานะเป็น
ผูใ้หก้  าเนิดตราบเท่าท่ีเด็กไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งถูกวิธี แต่หากเม่ือใดพ่อแม่บกพร่องหรือมีเหตุอนัใด
ท่ีกระท าหนา้ท่ีนั้นไม่ไดส้ังคมหรือรัฐจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือหรือแกไ้ขดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อ
คุม้ครองสิทธิความเป็นปัจเจกชนของเด็กเอาไว ้

อน่ึง ส าหรับการปฏิบติัต่อเด็กในสังคมไทยไดย้ึดถือตามแนวคิดเด็กเป็นสมบติัของพ่อ
แม่ ซ่ึงปรากฏมาตั้งแต่ในสมยัสุโขทยัท่ีมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก อนัเป็นการสะทอ้นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัลูกในระดบัครอบครัว และถือวา่เด็กเป็นสมบติัท่ีอยูใ่นอ านาจสิทธิขาด
ของครอบครัวโดยเฉพาะพอ่ อยา่งไรก็ดี แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของพ่อแม่ยงัคงสืบทอดต่อมาจนใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีการปฏิรูปการปกครองเพื่อใหมี้ความทนัสมยัอยา่งประเทศตะวนัตก จึงส่งผลให้
เร่ิมมีการแทรกแซงอ านาจของสถาบนัครอบครัวท่ีมีเหนือเด็ก แต่แนวคิดเด็กเป็นสมบติัของพ่อแม่
ยงัคงเป็นแนวคิดหลักของสังคมไทยสมยันั้น แมว้่าปัจจุบนัประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของ
องคก์รสหประชาชาติและมีการประกาศปฏิญาณสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ปฏิญาณสากลวา่ดว้ย
สิทธิเยาวชน และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก อนัเป็นอิทธิพลมาจากแนวคิดเด็กมีสิทธิอ านาจในฐานะ
ปัจเจกชน แต่แนวคิดหลกัในการปฏิบติัต่อเด็กของสังคมไทยยงัคงมองวา่ เด็กเป็นสมบติัของพ่อแม่
อยูเ่ช่นเดิม เน่ืองดว้ยแนวคิดน้ีไดฝั้งรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาชา้นาน 

2.1.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน 
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยข์องบุคคลซ่ึงเร่ิมข้ึนตั้งแต่การมีสภาพเป็นบุคคล โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับความ
คุม้ครองสิทธิในลกัษณะพิเศษท่ีมีความแตกต่างบุคคลโดยทัว่ไป อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอิทธิพล
ของแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
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1)  แนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก 
ค าวา่ “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงท่ีพึงมีไดใ้น

ฐานะท่ีเกิดมาและมีชีวิตอยู่รอด หรือโดยสามญัส านึกของวิญญูชนทัว่ไปย่อมเห็นไดว้่าเป็นสิทธิ
ประโยชน์ของเด็ก9 

สังคมในปัจจุบนัได้ให้ความส าคญักับเด็กมากข้ึน โดยมองว่าเด็กนั้นเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณค่า (Value Commodities) ท่ีจะตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครองประกอบกบัการพฒันา
อย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงผลจากการเล็งเห็นถึงความส าคญัของเด็กดงักล่าวเป็นการน าไปสู่แนวคิดท่ี
ตอ้งการใหค้วามส าคญัแก่คุณค่าของเด็กมากยิง่ข้ึน อนัเป็นการเนน้ไปท่ีประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก 
และมีขอ้น่าสังเกตวา่ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาการปฏิบติัต่อเด็กนั้นจะมุ่งพิจารณาจากมุมมองของผูใ้หญ่
หรือผูมี้อ านาจในสังคมเป็นส าคญั โดยมองว่าการการกระท าใดๆ น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก
มากกว่า ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าขอ้ก าหนดเหล่าน้ีถูกวางกรอบจากผูใ้หญ่หรือผูมี้อ านาจในสังคม
มากกวา่การค านึงถึงตวัตนท่ีมาจากตวัเด็กเอง  

อน่ึง หลกัการวา่ดว้ยประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กนั้นน่าจะเป็นขอ้ก าหนดท่ีมีพื้นฐานมา
จากความตอ้งการของเด็กเป็นส าคญั และเม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการของเด็กตามธรรมชาติ และ
ความตอ้งการของเด็กท่ีเป็นประดิษฐกรรมทางวฒันธรรม (Cultural Construction) ซ่ึงทบัซ้อนหรือ
วางอยูบ่นประโยชน์สูงสุดของเด็ก ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่การพิจารณาไปถึงความตอ้งการของเด็ก 
เพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กจึงตอ้งพิจารณาหลายๆ แง่มุม อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการอนั
เน่ืองมาจากธรรมชาติของความเป็นเด็กความตอ้งการทางดา้นสุขอนามยั ความตอ้งการเก่ียวกบัการ
ปรับตวัทางสังคม และความตอ้งการในแง่ของการก าหนดวฒันธรรม10 

ดงันั้น ในการบญัญติักฎหมายไม่วา่จะเป็นกฎหมายท่ีก าหนดวิธีการปฏิบติัต่อเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผิด หรือกฎหมายท่ีก าหนดวิธีการลงโทษแก่เด็กและเยาวชนก็ย่อมจะตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กประกอบกบัมีจุดมุ่งเนน้ในการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของ
เด็กเป็นส าคญั11  

 

                                                           
9 วชัรินทร์ ปัจเจกวญิญูสกลุ. (ม.ป.ป). “มาตรฐานการปฏิบติัต่อเด็กท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดตาม

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก”. ดุลพาห, 5(41). 18-26. หนา้ 19. 
10 มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์, พเยาว ์ศรีแสงทอง, ชัชวาล เทียมถนอม และ ปิติ โพธิวิจิตร. (2551). 

โครงการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลการจัดให้มีสหวิชาชีพในการสอบปากค าเด็ก ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ. หนา้ 47-48. 

11 วชัรินทร์ ปัจเจกวญิญูสกลุ. หนา้เดิม. 
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2.1.2  หลกัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างจากการกระท าความผิดของ

ผูใ้หญ่ ทั้งในแง่ของเจตนาและลกัษณะของการกระท าความผิด เน่ืองจากความยงัเยาวว์ยัและมี
ความรู้สึกผิดชอบท่ีน้อยกว่าผูใ้หญ่ จึงส่งผลให้การแกไ้ขพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจ าตอ้งมี
ลกัษณะท่ีค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั โดยในการศึกษาการกระท า
ความผดิของเด็กและเยาวชนจึงจ าตอ้งศึกษาถึงเหตุท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือการท่ีมี
พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย อนัเป็นการน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีตน้เหตุและมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.1.2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 
สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงสาเหตุเดียว แต่

หากประกอบไปดว้ยสาเหตุต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เช่นเดียวกบัการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทางชีววทิยา คือ ปัจจยัทางร่างกาย สาเหตุทางจิตวิทยา คือ ปัจจยัทาง
จิตใจ และสาเหตุทางสังคม คือ ปัจจยัทางครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผล
กระทบให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายข้ึน ในการน้ี
จะแบ่งสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนโดยพิจารณาจากแนวความคิดของนัก
อาชญาวทิยาคนส าคญัต่างๆ12 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นบุคคลท่ีสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ข้ึนเพื่อศึกษา

ทางดา้นจิตใจของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยท่ี์แสดงออก โดย
โครงสร้างบุคลิกภาพท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของบุคคลประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

1. อิด (ID) เป็นโครงสร้างจิตใจขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีลกัษณะสัญชาตญาณท่ีฝังลึกเป็นบุคลิก
ของมนุษยท่ี์มาจากแรงผลกัดนั หรือการกระตุน้ทางชีววิทยาให้บุคคลกระท าการต่างๆ ตามความ
ปรารถนาโดยไม่รู้ตวั หรือเรียกวา่เป็นสันดานดิบท่ีมีตั้งแต่ก าเนิด 

2. อตัตา (Ego) เป็นส่วนประกอบท่ีสองบุคลิกภาพเป็นองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการพฒันา
มาจากอิด (ID) กล่าวคือ เป็นความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงตระหนกัถึงความเป็นจริงท่ีเผชิญอยูแ่ละคอยเตือน
ใหอิ้ด (ID) แสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการ 

3. สติสัมปชัญญะหรือมโนธรรม (Superego) เป็นภาวะจิตใจขั้นสูงท่ีแสดงออกถึง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี กล่าวคือ บุคคลจะกระท าความผิดเม่ือสติสัมปชัญญะหรือมโนธรรม 

                                                           
12 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา้ 78-99. 
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(Superego) ไม่สามารถกดอิด (ID) ได ้และอิด (ID) มีพลงัแรงกวา่อตัตา (Ego) จนไม่สามารถยบัย ั้ง
ไดจึ้งท าใหบุ้คคลกระท าส่ิงต่างๆ ตามความตอ้งการของตนโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงใดๆ 

อน่ึง การปลูกฝังสติสัมปชญัญะหรือมโนธรรม (Superego) ในแต่ละบุคคลนั้นจะมีการ
ไดรั้บมาจากการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว โดยเฉพาะการเล้ียงดูตั้งแต่ในวยัเด็กของพ่อแม่มาก
ท่ีสุด ซ่ึงหากมีการพฒันาให้เขม้แข็งอยู่ตลอดเวลา แมร่้างกายของบุคคลนั้นจะบกพร่อง หรือตอ้ง
เผชิญกบัส่ิงบีบคั้น กดดนั ยอ่มจะอดกลั้นและมีความยบัย ั้งชัง่ใจไม่กระท าความผดิได ้

2)  ทฤษฎีคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Different Association Theory) 
ซุทเธอร์แลนด์ (Sutherland) เป็นบุคคลท่ีสร้างทฤษฎีคบหาสมาคมท่ีแตกต่างข้ึน โดย

อธิบายวา่ พฤติกรรมของอาชญากรรมเรียนรู้กนัไดโ้ดยการติดต่อกนัอย่างใกลชิ้ดภายในกลุ่ม และ
ความประพฤติท่ีส่อแสดงออกมาในลกัษณะท่ีเป็นอาชญากรรมนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัความแตกต่าง
ในช่วงระยะเวลาและความสม ่าเสมอในการติดต่อหรือความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และพฤติกรรม
ของอาชญากรรมสามารถถ่ายทอกจากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ได ้ดงัเช่นการท่ีเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิด เพราะเห็นว่า การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าน่านิยมมากกว่า เพราะ
โดยสภาพธรรมชาติแลว้ พฤติกรรมของเด็กจะดีหรือเลวยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีชกัน าไป
หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลท่ีกลายเป็นอาชญากรก็เพราะมีความเก่ียวข้องและความเคยชินต่อ
พฤติกรรมทางอาชญากรจนถูกลืนหรือถล าตวัเขา้ไปอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางวฒันธรรมของหมู่โจร 

3) ทฤษฎีวฒันธรรมของชนชั้นต ่า (Low Class Theory) 
วอลเตอร์ มิลเลอร์ (Miller) เป็นบุคคลท่ีสร้างทฤษฎีวฒันธรรมของชนชั้นต ่าข้ึน โดย

อธิบายวา่ ชนชั้นล่างมีวฒันธรรมท่ีแยกตวัและมีความแตกต่างไปจากวฒันธรรมของชนชั้นกลาง ซ่ึง
วฒันธรรมชนชั้นล่างน้ีเองเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสภาวะของการกระท าความผิดในลกัษณะท่ีเป็นแก๊ง 
เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะกับชุมชนคนจน ซ่ึงครอบครัวส่วนใหญ่มกัจะมี
หวัหนา้ครอบครัวท่ีเป็นผูห้ญิง จึงส่งผลใหเ้ด็กผูช้ายในครอบครัวนั้นไม่มีตวัอยา่งของความแข็งแรง
หรือความเป็นผูช้ายประกอบกบัความเป็นอยู่ท่ีมีความแออดัในครอบครัว ยอ่มเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้
เด็กเหล่านั้นออกไปนอกบา้นเตร็ดเตร่ตามทอ้งถนนจนรวมตวักันเป็นแก๊งและกระท าความผิด
กฎหมายในท่ีสุด เน่ืองจากแก๊งสามารถมอบส่ิงเด็กและเยาวชนไม่สามารถหาได้จากครอบครัว 
ประกอบกบัความตอ้งการจะไดรั้บการยอมรับและหลีกเล่ียงการดูถูก ซ่ึงการไดรั้บความยอมรับจะ
ถูกตัดสินหรือวดัจากค่านิยมของชนชั้ นล่างหรือท่ีเรียกว่า “จุดศูนย์รวมความสนใจ” ดังนั้ น 
ธรรมชาติของการกระท าความผิดกฎหมายของแก๊งเหล่าน้ีจึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีเด็ก
หรือเยาวชนมีกบั “จุดศูนยร์วมความสนใจ” 
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4) ทฤษฎีตราบาป (Labeling Theory) 
ทาร์ด (Garbriel Tarde) เป็นบุคคลท่ีน าเสนอทฤษฎีตราบบาปหรือทฤษฎีตราหน้าข้ึน

เป็นคนแรก โดยมีแนวความคิดวา่ อาชญากรรมเกิดข้ึนเพราะสังคมเป็นผูต้ราบาป ซ่ึงการตราบาปจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการกระท าความผิดเป็นคร้ังแรก และผู ้กระท าความผิดได้เข้าไปเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยติุธรรมและหน่วยงานอ่ืนในสังคม สถาบนัเหล่าน้ีจะเป็นผูก้  าหนดวา่เขาประพฤติเป็น
อาชญากร เม่ือเป็นเช่นน้ีผูก้ระท าความผิดก็ยอมรับการตราบาปและเร่ิมก าหนดทิศทางแห่งความ
ประพฤติของตนในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของสังคม ดว้ยเหตุน้ีอาชญากรรมจึงเกิดข้ึน
เพราะปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลกบัสังคม นอกจากนั้นพฤติการณ์ตราหนา้ยงัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดการกระท าความผิดซ ้ าซาก และยงัท าให้ผูก้ระท าความผิดก่ออาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ 

อน่ึง เหตุของการท่ีเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจนไปสู่การกระท าความผิด
ตามแนวความคิดของนกัอาชญาวิทยามองวา่ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเปล่ียนแปลง
ไปมิไดเ้กิดจากการกระท าท่ีผา่นความรู้สึกผดิชอบดงัเช่นการกระท าความผิดของผูใ้หญ่ แต่หากเกิด
จากการท่ีเด็กและเยาวชนนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และสังคมของเด็กและ
เยาวชนท่ีหล่อหลอมใหเ้ด็กและเยาวชนนั้นมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมหรือการท่ีมีพฤติกรรมฝ่า
ฝืนกฎหมายข้ึน ซ่ึงหากเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไดรั้บการสงเคราะห์และแกไ้ขฟ้ืนฟูไปใน
ทิศทางท่ีมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรมยอ่มจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไดรั้บโอกาสท่ีจะ
กลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไปในอนาคต 

2.1.2.2  สาเหตุการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 
การศึกษาในเร่ืองสาเหตุการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนของนกัจิตวิทยาและนกั

อาชญาวิทยาพบวา่ การท่ีเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายนั้นมีผลสืบเน่ืองมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจประกอบกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
ท่ีย ัว่ยใุหเ้ด็กและเยาวชนมีความประพฤติท่ีเบ่ียงเบนจนก่อเป็นเหตุแห่งการกระท าความผิดข้ึน13 ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1) สาเหตุจากความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือบุคลิกภาพของเด็กหรือเยาวชน 
ได้แก่ สาเหตุจากพันธุกรรม ความพิการ และโรคภัยไข้เจ็บซ่ึงจะท าให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
ความรู้สึกมีปมดอ้ย เน่ืองดว้ยความไม่สมประกอบจนไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้และมกัจะ
หาทางออกดว้ยการแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่เหมาะสมจนกลายเป็นการกระท าความผิด เพื่อ
                                                           

13 อจัฉรียา ชูตินันทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข
เพ่ิมเติม). หนา้ 25-30. 
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เป็นการชดเชยให้แก่ตน หรือสาเหตุจากภาวะแห่งจิตของเด็กหรือเยาวชนท่ีมีความแตกต่างจาก
ผูใ้หญ่ เน่ืองจากจิตใจยงัไม่เจริญเตม็ท่ีไปจนถึงการท่ีมีจิตบกพร่องหรือจิตฟ่ันเฟือน หรือสาเหตุจาก
การศึกษา สติปัญญา และประสบการณ์นอ้ยท าใหเ้กิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นตน้ 

2) สาเหตุจากความบกพร่องทางครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน กล่าวคือ ครอบครัว
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง
บุคลิกภาพและอุปนิสัยท่ีดีหรือไม่ดีของเด็กและเยาวชน ซ่ึงบิดามารดาจะเปรียบเสมือนครู เสมือน
เพื่อน และเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กและเยาวชนไดพ้บเห็นตั้งแต่จ าความได ้ดงันั้น บิดามารดาจึงควรมี
ความเขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของเด็กและเยาวชน และมีความประพฤติท่ีดีงาม มีความรัก
ใคร่กลมเกลียวกนั มีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ก็จะปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไดอ้ย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นบุตรไดป้ฏิบติัตาม และสาเหตุ
จากความบกพร่องทางครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนท่ีท าให้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ไดแ้ก่ 
ความไม่สามคัคีปรองดองกันในครอบครัว หรือครอบครัวท่ีบิดามารดามีปัญหาอย่างเป็นโรค
ประสาท ติดสุรา ยาเสพติด และการพนนั และไปจนถึงการหยา่ร้างกนั หรือครอบครัวท่ีบิดามารดา
ตาย หรือครอบครัวท่ีเขม้งวดกบัเด็กหรือเยาวชนมากเกินไป หรือครอบครัวท่ีปล่อยปละละเลยใน
การควบคุมดูแลเด็กหรือเยาวชน เป็นตน้ 

3) สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเหล่ือมล ้ ากนัอย่างมากระหว่างครอบครัวท่ี
ร ่ ารวยและยากจน เน่ืองดว้ยภาวะเศรษฐกิจในสังคม จึงส่งผลให้มีส่วนผลกัดนัหรือกระตุน้ให้เด็ก
หรือเยาวชนในครอบครัวท่ียากจนกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยต่์อครอบครัวท่ีร ่ ารวย หรืออาจจะ
ขยายขอบเขตของการกระท าไปจนถึงการกระท าความผดิประเภทอ่ืนดว้ยก็ได ้

4) สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม กล่าวคือ นกัสังคมวิทยามีแนวทางการศึกษาปัญหา
ของเด็กและเยาวชนท่ีแตกต่างจากแนวทางอ่ืน เพราะความพยายามท่ีจะรวมหรือประสานแนวทาง
อ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั และเห็นว่าส่ิงแวดลอ้มทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมมาก 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีความสามารถในการเลียนแบบไดสู้ง ฉะนั้น หากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
ไม่ดีก็จะเป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนในสังคมนั้ นมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีด้วย สาเหตุจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ไดแ้ก่ การศึกษาอบรมท่ีบกพร่องและไม่ได้
มาตรฐาน หรือการคบเพื่อนท่ีมีความประพฤติท่ีไม่ดี หรือสถานเริงรมยแ์ละแหล่งอบายมุขท่ีไม่มี
การควบคุมท่ีดี เป็นตน้ 

อน่ึง การศึกษาถึงสาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดว้ย
กลไกลในการด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมุ่งใหก้ารฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์
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ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ ซ่ึงในการศึกษาถึงสาเหตุการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนก็ยอ่มส่งผลใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวสามารถน าวธีิการปฏิบติัหรือวธีิการลงโทษมา
ปรับใชใ้หเ้กิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกบัตวัผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป 

2.1.3  หลกักระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเร่ิมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 เม่ือประเทศต่างๆ 

ในยโุรปและสหรัฐอเมริกาไดมี้การปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในลกัษณะท่ีมีความ
แตกต่างไปจากผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ นบัตั้งแต่การจบักุม การแยกการควบคุมตวัเด็กและ
เยาวชนต่างหากจากผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมี
การจดัตั้งศาลคดีเด็กข้ึนและมีกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเน้นหนกัถึงสุขภาพ อารมณ์ และประวติั
ความเป็นมาทางสังคมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั และพยายามท่ีจะหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ โดยมุ่งหวงัท่ีจะใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดียิง่กวา่การลงโทษ 

2.1.3.1  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดในอดีตมีวิธีการปฏิบติัและวิธีการ

ลงโทษในลกัษณะท านองเดียวกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และต่อมาไดมี้การเสนอแนวคิด
โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยม์ากข้ึนจึงเกิดแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน14 ดงัต่อไปน้ี 

1) แนวคิดพระมหากษตัริยห์รือรัฐเป็นบิดามารดาของเด็ก (Parens Petriae) 
แนวคิดพระมหากษตัริยห์รือรัฐเป็นบิดามารดาของเด็ก (Parens Petriae) ไดเ้กิดข้ึนกลาง

ศตวรรษท่ี 12 ในประเทศองักฤษ โดยแนวคิดน้ีได้ถือพระมหากษตัริยเ์ป็นสัญลกัษณ์ และเป็น
หน่วยงานเดียวกบัรัฐ กล่าวคือ พระมหากษตัริยห์รือรัฐถือเป็นบิดามารดาของประเทศ และเป็นบิดา
มารดาของเด็กทุกคนภายในรัฐ ฉะนั้น พระมหากษตัริยห์รือรัฐจึงตอ้งรับผิดชอบดูแลเด็กทุกคน ซ่ึง
รวมไปถึงเด็กท่ีกระท าความผิดด้วย เปรียบดงับิดามารดาท่ีมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบในการเล้ียงดู 
ปกป้องคุม้ครอง อบรมสั่งสอน และสร้างวินยัให้แก่ ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้่า ศาลถือเป็นตวัแทนของ
พระมหากษตัริยใ์นการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนท่ีควรไดรั้บนัน่เอง 

อย่างไรก็ดี ประเทศอังกฤษได้มีการจัดตั้ งศาลในเมืองต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของ
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงรับผิดชอบในการพิทกัษ์และการคุม้ครองสวสัดิภาพแก่เด็กท่ีกระท าความผิด
เป็นการเฉพาะและแยกต่างหากจากผูใ้หญ่ท่ีกระท าความผดิ โดยในการจดัตั้งศาลดงักล่าวถือเป็นจุด
ก าเนิดของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กท่ีแยกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
                                                           

14 วชัรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. (2545). การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว : เพ่ือ
ตอบสนองความคุ้มครองเดก็ เยาวชน และครอบครัว (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 88-90. 
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ผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กจะไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
อาญาท านองเดียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ จึงส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดจึง
ไม่มีสิทธิท่ีจะถูกพิจารณาพิพากษาในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาธรรมดาได ้แต่ก่อนแนวคิด
พระมหากษตัริยห์รือรัฐเป็นบิดามารดาของเด็ก (Parens Petriae) จะเกิดข้ึน เด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดจะถูกพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท านองเดียวกบัผูก้ระท า
ความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ และนบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ศาลของประเทศองักฤษไดข้ยายอ านาจ
และหน้าท่ีซ่ึงนอกจากการพิทกัษ์และคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กท่ีกระท าความผิดและเด็กท่ี
ประพฤติตนไม่สมควรแก่วยัแลว้ ยงัคุม้ครองเด็กโดยทัว่ไปท่ีมีปัญหาทางจิตหรือไร้ความสามารถ 
และนอกจากนั้นยงัไดว้างหลกัความสัมพนัธ์สามประสาน กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก บิดา
มารดา และรัฐ โดยถือว่าบิดามารดาเป็นตวัแทนของสังคมในการอบรมเล้ียงดูเด็ก ส่วนรัฐมีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์โดยชอบจากความเจริญเติบโตของเด็ก จึงอาจกล่าวไดว้่า แนวคิดพระมหากษตัริย์
หรือรัฐเป็นบิดามารดาของเด็ก (Parens Petriae) ได้สร้างหลักรัฐมอบหมายหรือไวว้างใจใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบัเด็ก (Parent-child relation) ฉะนั้น กษตัริยห์รือรัฐโดยศาลจึงมี
สิทธิท่ีจะใชอ้  านาจแทรกแซงหรือจ ากดัสิทธิของบิดามารดาท่ีมีต่อเด็กได ้หากความปรากฏวา่บิดา
มารดาไม่รับผดิชอบต่อเด็กหรือกระท าผดิหนา้ท่ีต่อเด็ก 

2.1.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัการลงโทษเด็กและเยาวชน 
การลงโทษเด็กและเยาวชนเร่ิมต้นข้ึนในสมยัก่อนศตวรรษท่ี 18 โดยเป็นการได้รับ

อิทธิพลมาจากศาสนาโรมนัคาธอลิคท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อการพิจารณาพิพากษาความผิด
ของบุคคล ซ่ึงถือวา่การประพฤติชัว่นั้นเป็นบาป โดยตุลาการศาสนาในสมยันั้นจะใชร้ะบบการไต่
สวนและการลงโทษดว้ยวธีิการทรมานท่ีทารุณโหดร้ายซ่ึงเป็นการกระท าท่ีไร้มนุษยธรรม จึงส่งผล
ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคทั้ งทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
นอกจากนั้นในการคุมขงันกัโทษไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการจ าแนกประเภทระหวา่งผูก้ระท าความผิดท่ี
เป็นเด็ก เยาวชน หรือผูใ้หญ่ ซ่ึงผูก้ระท าความผิดดงักล่าวต่างถูกควบคุมอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน 
อยา่งไรก็ดี เหตุของการลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัท่ี
จะใหก้ารฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ใหก้ลบัตวัเป็นพลเมืองดียิง่กวา่การลงโทษ ดว้ยเหตุน้ีเอง
จึงมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีค านึงถึงความคุ้มครองสิทธิของ
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมากข้ึนตามล าดบั อนัเป็นการไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิด
ของส านกัอาชญาวทิยา15 ดงัต่อไปน้ี 

 
                                                           

15 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา้ 67-72. 
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1) ส านกัอาชญาวทิยาดั้งเดิม (Classical School of Criminology) 
แนวคิดของส านักอาชญาวิทยาดั้ งเดิมเกิดข้ึนประมาณกลางศตวรรษท่ี 18 โดยนัก

อาชญาวิทยาชาวอิตาเลียนมีช่ือว่า ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Becaria) ซ่ึงถือว่าเป็นผูบุ้กเบิกอนั
ยิ่งใหญ่ท่ีมีส่วนท าให้สังคมมนุษยก์า้วพน้จากยุคมืดของความโหดร้ายป่าเถ่ือน ทารุณกรรม และ
สภาพวะไร้ระเบียบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์แห่งวงการอาชญาวิทยา ซีซาร์ เบ็คคาเรีย 
(Cesare Becaria) ได้น าเสนอให้การพิจารณาลงโทษผูก้ระท าความผิดควรมีความเหมาะสมกบั
ความผิดท่ีบุคคลนั้นกระท า (Equal punishment for the same crime) เพราะถือวา่มนุษยทุ์กคนมี
เจตจ านงอิสระ (Free Will) กล่าวคือ บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพท่ีจะเลือกตามใจปรารถนาว่าจะ
กระท าความผิดหรือไม่ เพราะกฎหมายได้ก าหนดโทษส าหรับความผิดนั้นลงแล้ว เม่ือเห็นว่า
ความสุข ความพอใจจากการกระท าความผดินั้นจะไม่คุม้กนักบัความทุกขท์รมานท่ีตนจะไดรั้บก็จะ
ไม่กลา้ตดัสินใจเส่ียงกระท าความผดิ ซ่ึงจะเป็นผลในทางป้องกนัอาชญากรรม นอกจากนั้นยงัมีการ
เสนอใหก้ าหนดความหนกัเบาของการลงโทษโดยตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความรุนแรงของอาชญากรรม
และตอ้งก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะของความผิดนั้น ซ่ึงไม่มากจนโหดร้ายทารุณหรือไม่นอ้ย
เกินไปจนท าใหผู้ก้ระท าความผดิคิดวา่คุม้ค่าท่ีจะไดผ้ลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรม   

2) ส านกัอาชญาวทิยาก่ึงดั้งเดิม (Neo-Classical School of Criminology) 
แนวคิดของส านักอาชญาวิทยาก่ึงดั้ งเดิมเกิดข้ึนประมาณต้นศตวรรษท่ี 19 โดยนัก

อาชญาวิทยาได้แก่ รอซซ่ี (Rossi) การ์ราด (Garraud) และจอลี (Joly) ได้ช้ีให้เห็นถึงความไม่
เหมาะสมของการก าหนดโทษโดยใชห้ลกัเจตจ านงอิสระ (Fee Will) อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของความไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม ดงันั้นจึงตอ้งมีการค านึงถึงสภาพความเหมาะสมของตวั
บุคคลผูก้ระท าความผิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คนปัญญาอ่อน และบุคคลวิกลจริต ซ่ึงมีปัญหา
ขอ้บกพร่องทางดา้นเจตจ านงเสรีและไม่อาจใช้เหตุผลในการตดัสินใจเลือกหนทางการประพฤติ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งทดัเทียมกบัสามญัทัว่ไป จึงควรตอ้งรับผิดทางอาญาแตกต่างจากผูอ่ื้น โดยการเสนอ
ใหศ้าลตระหนกัถึงความจ าเป็นในการท่ีน าประวติัหรือภูมิหลงัของผูก้ระท าความผิดมาประกอบการ
พิจารณา และใหค้วามส าคญักบักลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความรับผดิทางอาญาแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไป 
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการค านึงถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กและเยาวชนจนกลายมาเป็น
บทบญัญติักฎหมายท่ีมีการบงัคบัใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ดงันั้น แนวคิดหลกัของส านกัอาชญาวิทยา
ก่ึงดั้งเดิม คือ การน าสาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรมและเหตุอนัควรปราณีมา
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อน ามาลดหยอ่ยผ่อนโทษ และอาจจะกล่าวไดว้่าแนวคิดของ
ส านักอาชญาวิทยาก่ึงดั้ งเดิมมีความส าคญัและมีอิทธิพลท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขกฎหมาย
อาญาและวธีิพิจารณาคดีของศาลในปัจจุบนัดว้ย 
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3) ส านกัอาชญาวทิยาปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology) 
แนวคิดของส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมเกิดข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยแพทยซ่ึ์งหนัมาใหค้วามสนใจศึกษาคน้ควา้ทางอาชญาวิทยาอยา่งจริงจงั
จนเป็นท่ียอมรับและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งอาชญาวิทยา คือ ซีซาร์ ลอมโบโซ (Cesare 
Lombroso) และมีศิษยเ์อกอีกสองคน คือ เฟอร่ี (Ferri) และกาโรฟาโล (Garofalo) โดยแนวคิดของ
ส านกัอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมไดเ้ปล่ียนแปลงปรัชญาของการลงโทษใหม่จากการแกแ้คน้มาเป็น
การแกไ้ขบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูจิตใจให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดี เน่ืองดว้ยมนุษยทุ์กคนต่างอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของสภาพแวดลอ้มซ่ึงมีมูลเหตุชกัจูงใจให้มีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจนไปสู่การกระท า
ความผิด หรือเรียกว่า เจตจ านงประสงค์ (Determinism) ฉะนั้น เม่ือมนุษยทุ์กคนกระท าความผิด
สังคมและส่ิงแวดลอ้มควรจะรับผิดชอบต่อผูก้ระท าความผิดนั้น จึงมีการเสนอแนวความคิดในการ
ก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคลมิใช่เหมาะสมกับฐานความผิด 
(Individualization punishment) และการควบคุมผูก้ระท าความผิดควรจ าแนกแยกขงัตามลกัษณะ
ของผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป  

อน่ึง แนวคิดของการลงโทษเด็กและเยาวชนไดถู้กพฒันามาจากแนวคิดของการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ อนัเป็นการไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของส านักอาชญาวิทยาก่ึง
ดั้งเดิม (Neo-Classical School of Criminology) เป็นตน้มา โดยมีการค านึงถึงความคุม้ครองสิทธิ
ของผูก้ระท าความผดิซ่ึงไม่วา่จะเป็นเด็ก เยาวชน คนปัญญาอ่อน ตลอดจนบุคคลวิกลจริต ดว้ยเหตุท่ี
บุคคลเหล่าน้ีมีสภาวะทางดา้นความคิด การตดัสินใจ และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตท่ีมีความ
แตกต่างจากบุคคลโดยทัว่ไป และเม่ือบุคคลดงักล่าวได้กระท าความผิดก็ย่อมสมควรท่ีจะได้รับ
วธีิการปฏิบติัและวธีิการลงโทษท่ีมีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรมกบัความรู้สึกผิดชอบของ
ผูก้ระท าความผดินั้นเป็นส าคญั  

 
2.2  หลกัประกนัพืน้ฐานในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกบัการด าเนินคดีอาญา 

หลกัประกนัของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผิดภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child) ถือเป็นการยืนยนัหลกัการให้แน่ใจวา่เด็กและเยาวชน
จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรม โดยจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยาวชนมาเป็นอนัดบัแรก และเป็นหลกัท่ีกฎหมายของสมาชิกรัฐภาคีจะตอ้งน าไปเป็น
หลกัการพื้นฐานในการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชน 4 ประการ16 ดงัต่อไปน้ี 
                                                           

16 วชิา มหาคุณ. (2538). ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล (พิมพค์ร้ังท่ี 5). หนา้ 7. 
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1. สิทธิในการอยูร่อด (survival rights) เป็นสิทธิขั้นมูลฐานในอนัท่ีจะมีชีวิตรอดอยู ่เพื่อ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าต่อไป โดยไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าและเพียงพอ มีบา้นอยูอ่าศยั และไดรั้บ
บริการสาธารณสุข 

2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุม้ครอง (protection right) เป็นสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
ปกป้องคุม้ครองจากการกระท าทารุณกรรม ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ รวมทั้งสิทธิในครอบครัว สิทธิท่ีจะมีช่ือเสียงและสัญชาติของตนเอง สิทธิท่ีจะไดรั้บความ
ยติุธรรมจากรัฐในกรณีถูกกล่าวหา และการพิจารณาคดี 

3. สิทธิในการพฒันา (development right) เป็นสิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันาตามขั้นตอน
ในดา้นการศึกษา การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การเล่น การสันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ทางวฒันธรรม 
สิทธิท่ีจะคิด พฒันาสติปัญญา และนบัถือศาสนา 

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (participation right) เป็นสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น และ
กล่าวถึงชีวิตของตนเอง รวมทั้งโอกาสท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และมีส่วนร่วม
ตดัสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

2.2.1  ความคุม้ครองของสิทธิเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล 
อิทธิพลของแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนส่งผลใหน้านาอารยะประเทศหนัมา

ให้ความสนใจกบัปัญหาของการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน และปัญหาของการทารุณกรรมเด็ก
และเยาวชนมากยิ่งข้ึน และไดมี้การจดัท าประกาศปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Declaration on the 
Right of the Child) ฉบบัแรก ณ นครเจนีวา เม่ือปี ค.ศ. 1924 โดยระบุเพียงวา่ เด็กตอ้งไดรั้บอาหาร 
การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือ และถือว่าเด็กเป็นเป้าหมายท่ีจะตอ้งได้รับการเอาใจใส่ หาใช่มี
สิทธิในตนเองแต่อย่างใดไม่ และต่อมาสหประชาชาติไดล้งมติรับรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right) เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 ก็ระบุเพียงวา่ 
เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง การปกป้อง และการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ แต่มิไดม้องวา่เด็ก
มีสิทธิในตัวเอง ในอนัท่ีจะได้รับบริการต่างๆ ไม่มีทั้ งสิทธิในฐานะพลเมืองหรือสิทธิในทาง
การเมือง เพียงแต่ไดรั้บการปกป้องแต่ไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์17  

อย่างไรก็ดี จากจุดเร่ิมตน้ดงักล่าวส่งผลให้สหประชาชาตินั้นค านึงถึงความคุม้ครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนโดยมิไดจ้  ากดัแต่เพียงเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่ไดค้  านึงถึงเด็กและ
เยาวชนท่ีตกเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิ เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสหรือเส่ียงต่อการกระท า
ความผดิ และเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิดว้ย ทั้งน้ี นอกจากการขอ้ก าหนดในการปฏิบติั
ต่อเด็กและเยาวชนแลว้ยงัมีการจดัตั้งองคก์รข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเขา้มาพิทกัษแ์ละดูแลเด็ก
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และเยาวชน พร้อมทั้งพฒันาขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนให้มีความครอบคลุม
และมีความเป็นสากล เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกรัฐภาคีน าไปเป็นหลกัพื้นฐานในการปรับปรุงกฎหมาย
เด็กและเยาวชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.2.1.1  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เกิดข้ึนจากองคก์าร

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF : Unite Nations Children’s Fund) ท่ีตอ้งการจะให้มี
ผลการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัเร่ืองสิทธิเด็กอยา่งจริงจงัภายใตรั้ฐภาคีท่ีให้การรับรอง โดยอนุสัญญาฉบบั
ดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนในปี ค.ศ. 1989 และมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1990 ปัจจุบนัได้มี
ประเทศต่างๆ ใหก้ารรับรองแลว้กวา่ 120 ประเทศ ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยนั้นไดเ้ขา้เป็นสมาชิก
ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา  

อนุสัญญาฉบบัดงักล่าวกลายเป็นเสาหลกัแห่งสิทธิเด็กและมีผลผูกพนัรัฐภาคีให้ตอ้ง
ปฏิบติัตามพนัธกรณีโดยหลักแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนั้นสหประชาชาติยงัได้
ด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการระหวา่งประเทศ เพื่อตรวจสอบสิทธิเด็กในประเทศสมาชิก เรียกว่า 
คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (The Committee on the Right of the Child) ซ่ึงส่งผลให้สิทธิเด็กนั้น
ปรากฏเป็นผลอย่างจริงจงัในแง่ของการปฏิบติัมาข้ึนมิใช่ปรากฏเพียงตวัอกัษรภายใตอ้นุสัญญา
เท่านั้น อยา่งไรก็ดี อนุสัญญาฉบบัน้ีไดว้างหลกัประกนัในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนไวใ้นขอ้ 3718 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบติั หรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือต ่าชา้ จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิตท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บ
การปล่อยตวั ส าหรับความผดิท่ีกระท าโดยบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี  

2) จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยพลการ การ
จบักุมกกัขงัหรือจ าคุกเด็กจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และจะใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยเท่านั้น และให้
มีระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยา่งเหมาะสม 

3) เด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรม  และดว้ยความ
เคารพในศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดของมนุษย ์ และในลกัษณะท่ีค านึงถึงความตอ้งการของบุคคลในวยันั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพจะถูกแยกต่างหากจากผูใ้หญ่ เวน้แต่จะพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีจะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิท่ีจะคงการติดต่อกบั
ครอบครัวทางหนงัสือตอบโต ้และการเยีย่มเยยีน เวน้แต่ในสภาพการณ์พิเศษ  
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4) เด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทาง
อ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลนั ตลอดจนสิทธิท่ีจะคา้นความชอบดว้ยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของ
เขาต่อศาล หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง และท่ีจะไดรั้บค าวนิิจฉยัโดยพลนั
ต่อการด าเนินการเช่นวา่ 

อน่ึง นอกจากน้ีในขอ้ 4019 ยงัไดว้างหลกัการเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผดิไว ้ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) เด็กท่ีถูกกล่าวหาหรือถูกถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญาจะต้องได้รับการปฏิบัติใน
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความส านึกในศกัด์ิศรีและคุณค่าของเด็ก ตอ้งค านึงถึงอายุของ
เด็ก และส่งเสริมการกลบัคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรคข์องเด็กในสังคม 

2) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหาในการกระท าซ่ึงไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย แต่ถ้าถูก
กล่าวหาวา่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา จะตอ้งไดรั้บการสันนิษฐานวา่บริสุทธ์ิ จนกวา่จะไดรั้บการพิสูจน์
วา่มีความผิดและจะตอ้งไดรั้บการแจง้ขอ้หาโดยตรงและทนัที โดยผา่นบิดามารดาหรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย ตลอดจนความช่วยเหลือทางกฎหมาย และทางอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อการตระเตรียมใน
การสู้คดี และตอ้งไดรั้บการตดัสินใจโดยไม่ชกัชา้ โดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ีมีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาความอยา่งยุติธรรมตามกฎหมาย และตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้
เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถาม ซกัคา้นพยาน และอา้งพยานได ้ถา้พิจารณาวา่ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉยันั้น ไดรั้บการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองคก์รตุลาการท่ีมีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลางในระดบัสูงข้ึนไป  กรณีท่ีเด็กไม่เขา้ใจภาษาท่ีใชอ้ยู ่ตอ้งจดัให้มีล่ามโดยไม่
คิดมูลค่า  

3) ส่งเสริมใหมี้การตรากฎหมายและก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา อนัเป็นการเฉพาะกบั
เด็กท่ีถูกกล่าวหา พร้อมทั้งก าหนดอายขุั้นต ่า ซ่ึงเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่จะถูกถือวา่ไม่มีความสามารถท่ีจะ
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได ้และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัเด็ก โดยไม่ตอ้งอาศยักระบวนการทาง
ตุลาการ ในเง่ือนไขวา่สิทธิมนุษยชนและการคุม้ครองตามกฎหมายยงัคงอยู ่
 ทั้งน้ี จากบทบญัญติัขอ้ 37 และขอ้ 40 แห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ขา้งตน้นั้นเป็นการ
แสดงถึงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองของกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนไวอ้ยา่งดียิ่ง โดย
มีการให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนด้วยการตรากฎหมาย การก าหนดกระบวนการ
พิจารณา และการจดัตั้งหน่วยงานท่ีเป็นการเฉพาะกบัเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหา และเม่ือเด็กและ
เยาวชนเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการส่งเสริม
ความส านึกในศกัด์ิศรีและคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยการแยกการปฏิบติัระหว่างผูก้ระท า
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ความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนกับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ อนัเป็นวตัถุประสงค์หลักใน
กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการจดัตั้งอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กข้ึนยอ่มส่งผลให้การตรากฎหมาย
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนภายในประเทศของสมาชิกรัฐภาคีจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นธรรม20 ฉะนั้น ในการตรากฎมายท่ีเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติัและวิธีการลงโทษ
ต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิของสมาชิกรัฐภาคีจึงตอ้งค านึงให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาฉบบั
ดงักล่าวเป็นส าคญั21 เช่นเดียวกับกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงใน
บรรดาประเทศสมาชิกรัฐภาคีท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัความคุม้ครองต่างๆ ภายใตอ้นุสัญญาฉบบัน้ี 
โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขบรรดากฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

2.2.1.2  กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานยุติธรรม
เก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice) หรือกฎแห่งกรุงปักก่ิง (The Beijing Rules) 

กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติวา่ดว้ยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกบัคดี
เด็กและเยาวชนไดมี้การวางหลกัขั้นมูลฐาน เพื่อพฒันาส าหรับการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกบัคดี
เด็กและเยาวชน โดยการปรับปรุงให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของระบบคดีเด็กและ
เยาวชนในทุกส่วนของโลก ในอนัท่ีจะปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาในทาง
กฎหมาย อยา่งไรก็ดี กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติฉบบัน้ีจดัท าส่ิงซ่ึงยอมรับกนัวา่ 
เป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีดีในการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน คือ เง่ือนไขขั้นต ่าท่ี
สหประชาชาติยอมรับว่า ไม่ว่าจะอยู่ภายใตก้ารปกครองของระบบใดก็ย่อมเหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบติัต่อผูก้าระท าความผิดท่ีเด็กและเยาวชนทั้งส้ิน และนอกจากนั้นยงัไดมี้การก าหนดกรอบของ

                                                           
20 ขอ้ 4 แห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
“รัฐภาคีพึงด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ทั้งดา้นนิติบญัญติั บริหารและดา้นอ่ืนๆ เพ่ือการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามสิทธิท่ีอนุสญัญาน้ีไดใ้หก้ารยอมรับ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมนั้น 
รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการเช่นวา่นั้น โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ีและภายในกรอบของความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเม่ือจ าเป็น” 

21 วชัรินทร์ ปัจเจกวญิญูสกลุ. (ม.ป.ป). “มาตรฐานการปฏิบติัต่อเด็กท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดตาม
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก”. ดุลพาห, 5(41). 18-26. หนา้ 20. 
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จุดมุ่งหมายความยุติธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน ดงัปรากฏภายใตก้ฎขอ้ 522 ซ่ึงกล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องความยติุธรรมเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชนท่ีส าคญัท่ีสุด 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี23 

ประการแรก คือ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็กและเยาวชน เร่ืองน้ีเป็นจุดสนใจของ
ระบบกฎหมายท่ีมีศาลคดีเด็กและเยาวชนหรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารท่ีด าเนินการกบัผูก้ระท าผิดท่ี
เป็นเด็กและเยาวชน แมใ้นระบบศาลผูใ้หญ่ก็ควรเนน้เร่ืองน้ีดว้ย ซ่ึงจะช่วยท าให้หลีกเล่ียงการใช้
บทลงโทษได ้

ประการท่ีสอง คือ หลกัการเร่ืองการไดส้ัดส่วน ซ่ึงหลกัการน้ีรู้จกักนัดีวา่เป็นเคร่ืองมือ
จ ากดับทลงโทษ โดยมากมกัจะอยูใ่นถอ้ยค าวา่ลงโทษให้เท่ากบัน ้ าหนกัของความผิด การปฏิบติัต่อ
ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนนั้นมิใช่พิจารณาแต่ความรุนแรงของความผิดเท่านั้น แต่จะตอ้ง
พิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มรอบตวัและรายละเอียดเฉพาะตวัของผูก้ระท าผิดแต่ละบุคคลดว้ย อาทิ
เช่น สถานภาพทางสังคม สภาพครอบครัว ความเส่ือมเสียท่ีเกิดจากการรบกวนพฤติการณ์ ส่วน
บุคคล เป็นตน้ ประกอบกบัควรมีผลต่อสัดส่วนของการปฏิบติั อาทิเช่น ความพยายามของผูก้ระท า
ผดิท่ีจะชดใชแ้ก่ผูเ้สียหาย หรือความตั้งใจจริงของผูก้ระท าผดิท่ีจะกลบัตนเป็นคนดีและใชชี้วิตอยา่ง
มีประโยชน ์

อน่ึง การปฏิบติัท่ีมุ่งดูแลสวสัดิภาพของผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนนั้น อาจท า
เกินความจ าเป็นจนกลายเป็นการละเมิดสิทธิขั้นมูลฐานของเด็กและเยาวชน ดงัท่ีปรากฏให้เห็นอยู่
ในบางระบบ ในท่ีน้ีควรระมดัระวงัสัดส่วนของการปฏิบติัพฤติการณ์ของผูก้ระท าผิด และความผิด
รวมทั้งพฤติการณ์ของผูเ้สียหายดว้ย 

กล่าวโดยสรุป กฎขอ้ 5 ไดเ้รียกร้องให้ปฏิบติัต่ออาชญากรรมและความผิดของเด็กและ
เยาวชนอยา่งยติุธรรมประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูใ่นกฎอาจช่วยกระตุน้ให้มีการพฒันาสองดา้น คือ การ
คน้หาวิธีและเคร่ืองมือแบบใหม่ และการระมดัระวงัไม่ขยายขอบเขตการควบคุมทางสังคมใดๆ ท่ี
เป็นแบบทางการและไม่ยติุธรรมต่อเด็กและเยาวชน  

                                                           
22 กฎขอ้ 5 แห่งกฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติวา่ดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวกบัคดี

เด็กและเยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) หรือกฎ
แห่งกรุงปักก่ิง (The Beijing Rules) 

“ระบบความยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชนควรเนน้ถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็กและเยาวชน และให้
เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะไดส้ดัส่วนกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งของผูก้ระท า
ผิดและความผิดท่ีไดก้ระท าลงไป” 

23 วชิา มหาคุณ. (2538). ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล (พิมพค์ร้ังท่ี 5). หนา้ 106. 
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2.2.1.3  กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนถูกลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพ (United Nation Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty) 

การริดรอนเสรีภาพ หมายถึง รูปแบบของการควบคุมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือการจ าคุก 
หรือสถานท่ีมีการควบคุมบุคคลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยรัฐบาลหรือเอกชน ซ่ึงในสถานท่ีดงักล่าวน้ี บุคคล
จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ออกไปไดโ้ดยใจสมคัร แต่จะตอ้งมีค าสั่งของศาล ของผูบ้ริหาร หรือของผูมี้
อ  านาจหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงในหน่วยงานของรัฐบาล24 ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าภายใตก้ฎของ
สหประชาชาติฉบบัดงักล่าวเป็นกรอบเน้ือหาของหลกัศีลธรรมเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองบุคคล
ซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิโดยถูกกงัขงั หรือจ าคุกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

เหตุท่ีเกิดความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพนั้น เน่ืองจาก
จะเห็นได้ว่าในระบบต่างๆ หลายระบบท่ีดูเหมือนว่าจะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการ
บริหารงานยติุธรรมของคดีผูใ้หญ่และคดีเด็กและเยาวชนในหลายๆ ขั้นตอน ฉะนั้น เด็กและเยาวชน
จึงได้รับการปฏิบติัในลักษณะเดียวกันกับคดีของผูใ้หญ่ท่ีกระท าความผิด และอยู่ในสถานท่ีท่ี
เดียวกบัคดีผูใ้หญ่ท่ีกระท าความผิด ด้วยเหตุขา้งตน้จึงมีขอ้ก าหนดการจ าแนกประเภท และการ
ก าหนดสถานท่ีอยู่ของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด ดงัปรากฏในขอ้ 2925 ท่ีก าหนดให้มีการ
แยกสถานท่ีควบคุมระหวา่งผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่และเด็กและเยาวชนออกจากกนั ดว้ยเหตุ
ท่ีเด็กและเยาวชนนั้นยงัเป็นผูท่ี้อ่อนแอและง่ายต่อการถูกใชไ้ปในทางท่ีผิด ฉะนั้น เด็กและเยาวชน
อาจตกเป็นเหยือ่และการถูกกระท าละเมิดได ้

2.2.2  ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทย 
ปรัชญาการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนส าหรับประเทศไทยมีหลกัเกณฑ์ท่ีค  านึงถึงความ

คุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคญั กล่าวคือ ในการพิจารณาและ
พิพากษาคดีเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของ
เด็กและเยาวชนซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์เพื่อให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดี
ยิ่งกวา่การท่ีจะลงโทษ ฉะนั้น กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีเร่ิมตั้งแต่การจบั การออก

                                                           
24 แหล่งเดิม. หนา้ 142. 
25 กฎขอ้ 29 กฎของสหประชาชาติวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็กและเยาวชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ (United 

Nation Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty) 
“ในสถานท่ีควบคุมเด็กและเยาวชนทุกแห่งควรแยกเด็กและเยาวชนออกจากผูก้ระท าความผิดผูใ้หญ่ 

เวน้เสียแต่วา่เด็กและเยาวชนและผูใ้หญ่เหล่านั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั ในระหวา่งการควบคุม เด็กและ
เยาวชนอาจเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษบางส่วนกบัผูใ้หญ่ท่ีกระท าผิดท่ีไดผ้่านการพิจารณาคดัเลือกโดยรอบคอบแลว้ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวขอ้ง” 
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หมายจบั การสอบถาม การสอบสวน การควบคุมตวั การฟ้อง และการผดัฟ้อง จึงมีวิธีการปฏิบติัท่ีมี
ความแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาคดีธรรมดา โดยส่ิงท่ีแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของ
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมิได้ปรากฏเพียงภายใตพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เท่านั้น แต่หากมีการวางรากฐาน
ความคุม้ครองสิทธิมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

2.2.2.1  ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน 

กล่าวคือ อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดประเทศไดบ้ญัญติัให้การรับรอง และคุม้ครอง
แก่ปัจเจกบุคคล ในอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด และการให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคล
ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ดงันั้น 
สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความส าคญัระหว่างปัจเจกบุคคลกบัรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญยงั
เป็นส่ิงท่ีผูกพนัองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้งหลายท่ีจะตอ้งให้ความเคารพปกป้องและคุม้ครองสิทธิ 
เพื่อใหสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญดงักล่าวมีผลในทางปฏิบติั26 

กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีการก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บการรับรองและความ
คุม้ครองศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพอ่ืน และความเสมอภาคของบุคคล27 ทั้งน้ี 
หลกัการขา้งตน้ไดถู้กบญัญติัเป็นคร้ังแรกภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 โดย
เป็นการค านึงถึงหลกัของปฏิญาณสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 และได้
ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนภายใตร้าชอาณาจกัรไทยจะตอ้งไดรั้บโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติั และไม่ค  านึงถึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นสัญชาติไทยหรือไม่ ซ่ึงในฐานะท่ีเป็นมนุษย์
และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ย่อมท่ีจะได้รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกบัประชาชนชาวไทย แต่บุคคลดงักล่าวจะไม่สามารถอา้งสิทธิตามกฎหมายในท านอง
เดียวกบัประชาชนชาวไทยได้28 

อยา่งไรก็ดี เด็กท่ีเกิดแต่บุคคลดงักล่าวยอ่มมีสิทธิในการมีชีวิตรอด มีสิทธิในการไดรั้บ
การบนัทึกการเกิดเพื่อใหป้รากฏตวัตน และมีสิทธิในการไดรั้บการดูแลขั้นพื้นฐานตามสมควร และ

                                                           
26 สุชาติ แนวประเสริฐ. (2551). สิทธิการมีท่ีปรึกษาในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งท่ีปรึกษา

กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 52. 
27 มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ 
“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 
28

 กิจบดี กอ้งเบญจภุช. (2553). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. หนา้ 216-217. 
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นอกจากนั้นยงัรวมถึงเด็กท่ีเกิดในราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ปรากฏบิดาหรือมารดาวา่เป็นบุคคลใดก็
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และมีสิทธิในการไดรั้บการดูแลข้ึนพื้นฐาน และ
การรับรองสถานภาพดว้ยเช่นกนั 

กระบวนการยุติธรรมภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยนั้นไดว้างหลกัประกนั
สิทธิของประชาชนโดยค านึงถึงหลกัการส าคญั 2 ประการ กล่าวคือ กระบวนการคน้หาความจริงท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อคน้หาตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และกระบวนการท่ีให้ความ
เป็นธรรมแก่ผูถู้กล่าวหา โดยพยายามเพิ่มหลกัประกนัสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการด าเนินคดี
อาญามากข้ึน และในขณะเดียวกนัจะตอ้งจ ากดัขอบเขตการใช้อ านาจของเจา้พนกังานของรัฐ เพื่อ
ป้องกนัการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน โดยพยายามรักษาสมดุลของหลกัการทั้งสองภายใตก้าร
ด าเนินกระบวนการยติุธรรม ฉะนั้น ความคุม้ครองสิทธิของประชาชนทุกคนภายใตก้ฎหมายจะตอ้ง
ค านึงถึงหลกัความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบติัแก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน29 ซ่ึงรัฐจะมี
หนา้ท่ีในการขจดัอุปสรรคและส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกคนสามารถใชสิ้ทธิในทางกฎหมาย โดยไม่
ถือเป็นการเลือกปฏิบติัและโดยไม่เป็นธรรม อนัเป็นหลกัการส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

อน่ึง ความคุม้ครองสิทธิของประชาชนทุกคนภายในรัฐยอ่มตอ้งหมายความรวมถึงสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญัญติัหลักการ
ส าคญัๆ หลายประการตามหลกัสากล พร้อมกบัการก าหนดใหก้ฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเด็กและ
เยาวชนจะตอ้งคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ อนัเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองและรับรองในลกัษณะท่ีพิเศษกว่าบุคคล
โดยทัว่ไป30 กล่าวคือ 

 

                                                           
29 มาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ 
“บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั” 
30 มาตรา 52 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ 
“เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตาม

ศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั 
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใชค้วาม

รุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟใูนกรณีท่ีมีเหตุดงักล่าว 
การแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดย

อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึ้งสถานะของครอบครัวหรือประโยชน์
สูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมจากรัฐ” 
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1) สิทธิมีชีวติอยูร่อดนบัแต่แรกเกิด 
2) สิทธิได้รับการพฒันารอบด้านไม่ว่าด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาตามศกัยภาพใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงหกขวบแรกของชีวติ 
3) สิทธิได้รับการปกป้องคุม้ครองจากความรุนแรงทั้งปวง ไม่ว่าจากครอบครัวหรือ

สังคม 
4) สิทธิการมีส่วนร่วมตามสมควรแก่วยัในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัตน 

 ทั้งน้ี นอกจากความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปแลว้ ภายใตก้รอบของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ยงัให้ความคุม้ครองสิทธิและความเสมอภาคกบัเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ หรือผูทุ้พลภาพท่ีเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับความ
คุม้ครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมในทุกกรณี ตลอดจนคดีท่ีเก่ียวกบั
ความรุนแรงทางเพศดว้ย31 ซ่ึงหลกัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนดงัท่ีกล่าวมาเป็นการ
ปรับปรุงมาจากบทบญัญติัมาตรา 237 ถึงมาตรา 247 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 และเหตุท่ีมิได้บญัญติัรายละเอียดไวใ้นรัฐธรรมนูญอีก เน่ืองจากได้บญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ หากคงบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญจะท า
ให้การปรับปรุง เพื่อเพิ่มสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมนั้นกระท าไดย้าก จึงปรับปรุง
ใหม่โดยบญัญติัสาระส าคญัของสิทธิพื้นฐานท่ีประชาชนจะไดรั้บในกระบวนการยุติธรรมไวอ้ยา่ง
ครบถ้วน รวมทั้งเพิ่มหลกัการเก่ียวกบัเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นหลกัแห่งสิทธิ และ
จะตอ้งตรากฎหมาย  เพื่อก าหนดรายละเอียดในแต่ละเร่ืองท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะท าให้สามารถปรับปรุง
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เหมาะสมได้เม่ือเหตุการณ์ เปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ดี 
หลกัการดงักล่าวไดบ้ญัญติัไวค้ร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 และเหตุท่ี
บญัญติัข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ
เมืองแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1966 มาตรา 9 มาตรา 10 (2) (ข) และ (3) และมาตรา 14 

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดแ้สดงถึงความคุม้ครอง
สิทธิของประชาชนทุกคนภายในรัฐใหมี้ความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกนัในทุกๆ ดา้น และมี
ความครอบคลุมไปถึงเด็กและเยาวชนทุกคน โดยความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนจะมี

                                                           
31 มาตรา 40 (6) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัวา่ 
“บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุหรือพิการ หรือทุพลภาพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการด าเนิน

กระบวนการพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง
ทางเพศ” 
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ลกัษณะพิเศษท่ีมีความแตกต่างจากบุคคลโดยทัว่ไป เน่ืองจากเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความอ่อนแอในสังคมจึงควรไดรั้บการรับรองและปกป้องเป็นกรณีพิเศษ และความคุม้ครองสิทธิ
เด็กและเยาวชนนั้นมิได้ถูกจ ากัดแต่เพียงเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่รวมทั้งเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิดว้ย  

2.2.2.2  ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายวิธีสบญัญติั เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ี
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาสารบญัญติัหรือกฎหมายอาญา และมีภารกิจในการท่ี
จะท าใหก้ฎหมายอาญามีผลบงัคบัและท าใหภ้ารกิจของกฎหมายอาญาเกิดผลอยา่งจริงจงั32 

การเร่ิมตน้ของคดีอาญาธรรมดาจะเร่ิมตน้เม่ือมีการกล่าวหาวา่ไดมี้การกระท าความผิด
อาญาข้ึน โดยมีผูก้ล่าวหาท่ีอาจจะเป็นไดท้ั้งเอกชนทัว่ไปหรือเจา้พนกังานก็ได ้และในกรณีเอกชน
ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายไดก้ล่าวหาต่อเจา้พนกังาน อนัเป็นการกล่าวหาดว้ยค าร้องทุกข์33 หรือเอกชนผูอ่ื้น
ซ่ึงมิใช่ผูเ้สียหายกล่าวหาต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นการกล่าวหาด้วยค ากล่าวโทษ34 หรือเอกชน
ผูเ้สียหายอาจกล่าวหาต่อศาลโดยตรงเลยท่ีเดียวโดยไม่ผ่านเจ้าพนักงานก็ได้ อนัได้แก่การฟ้อง
คดีอาญาโดยผูเ้สียหาย35 ซ่ึงมีการเร่ิมต้นของคดีเช่นเดียวกบัคดีเด็กและเยาวชน แต่หากมีความ
แตกต่างกนัในบางขั้นตน้ เน่ืองจากกฎหมายนั้นตอ้งการท่ีจะให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงภายใตป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมี้การ
ก าหนดกรอบความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนทั้งในฐานะของผูเ้สียหาย ฐานะของพยาน 
รวมทั้งฐานะของผูก้ระท าความผิดดว้ย โดยในกรณีน้ีจะกล่าวถึงเพียงความคุม้ครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิเท่านั้น 

ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา เม่ือพิจารณาประกอบกับพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
                                                           

32
 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 37-38. 

33 มาตรา 2 (7) แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“ค าร้องทุกข์” หมายความถึงการท่ีผูเ้สียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ีตามบทบัญญติัแห่งประมวล

กฎหมายน้ี วา่มีผูก้ระท าความผิดข้ึน จะรู้ตวัผูก้ระท าความผิดหรือไม่ก็ตามซ่ึงกระท าให้เกิดความเสียหายแก่
ผูเ้สียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นไดก้ล่าวโดยมีเจตนาจะใหผู้ก้ระท าความผิดไดรั้บโทษ 

34 มาตรา 2 (8) แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“ค ากล่าวโทษ” หมายความถึงการท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูเ้สียหายไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ี วา่มีบุคคลรู้ตวั

หรือไม่ก็ดี ไดก้ระท าความผิดอยา่งหน่ึงข้ึน 
35 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 39. 
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เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีถือวา่เป็นกฎหมายพิเศษ ซ่ึงหากก าหนดเร่ืองใดหรือกรณีใดไว้
โดยเฉพาะแลว้จะตอ้งปฏิบติัตามท่ีบทบญัญติัก าหนดไว ้แต่หากในกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ
จะน าบทบญัญติัน าบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบ้งัคบัแก่การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี36  

อน่ึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บญัญติัถึงความคุ้มครองสิทธิของ
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในเร่ืองการสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีอายุยงัไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์37 
หรือผู ้ต้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยการสอบสวนจะต้องประกอบด้วยพนักงานอัยการ 
พนกังานสอบสวน นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ และบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นร้องขอให้เขา้
ร่วมการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนดว้ย38  ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวถือเป็นบทบงัคบัโดยเด็ดขาด เวน้

                                                           
36 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 
“น าบทบัญญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ และกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลแขวงและวธีิพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มา
ใชบ้งัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี” 

37 มาตรา 134/2 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“ให้น าบทบญัญติัในมาตรา 133 ทวิ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กอายไุม่

เกินสิบแปดปี” 
38 มาตรา 133 ทว ิวรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“ในคดีความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายอนัมิใช่ความผิดท่ีเกิดจากการชุลมุนต่อสู ้

ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนท่ีมีอตัราโทษ
จ าคุก ซ่ึงผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากค าผูเ้สียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก
อายไุม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัด ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มี
นกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนกังานอยัการร่วมอยูด่ว้ยในการถามปากค าเด็กนั้น 
และในกรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใด อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอยา่งรุนแรง ใหพ้นกังานสอบสวนถามผา่นนกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์เป็น
การเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนกังานสอบสวน โดยมิให้เด็กไดย้ินค าถามของพนกังานสอบสวนและห้ามมิ
ใหถ้ามเด็กซ ้ าซอ้นหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร” 
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แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่ง39 และนอกจากนั้นสถานท่ีท าการการสอบสวนเด็กและ
เยาวชนจะตอ้งแยกกระท าเป็นสัดส่วนและในบริเวณท่ีเหมาะสม อนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ และเป็นการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีก าหนดให้ผูต้อ้งหามีสิทธิไดรั้บการสอบสวนด้วยความเป็น
ธรรมและมีสิทธิใหท้นายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบสวนปากค าตนไดน้ัน่เอง40 

 กล่าวโดยสรุป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใ้ห้ความคุม้ครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดทั้งในฐานะของผูถู้กกล่าวหา ผูต้อ้งหา และจ าเลย แมจ้ะเป็นเพียง
ความคุ้มครองในส่วนของขั้นตอนการสอบสวน แต่หากพนักงานสอบสวนมิได้ปฏิบัติตาม
บทบญัญติักฎหมาย โดยไม่มีเหตุอนัสมควรยอ่มส่งผลให้การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนในส่วนนั้น
เสียไป เสมือนมิได้มีการด าเนินการหรือปฏิบัติในขั้นตอนนั้ นมาก่อน และส่งผลให้จะต้อง
ด าเนินการต่อเด็กและเยาวชนใหม่ในทุกๆ ขั้นตอนท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนใหไ้ดรั้บการต่อสู้คดีอยา่งเต็มท่ี และป้องกนัการถูกกลัน่แกลง้จาก
ผูท่ี้มีอ านาจเหนือกว่าตน เพื่อมิให้เด็กและเยาวชนนั้นไดรั้บผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกายและดา้น
สภาวะจิตใจจากกระบวนการยติุธรรม โดยมิไดค้  านึงวา่ฐานความผดินั้นจะตอ้งมีอตัราโทษเท่าใด 

2.2.2.3  ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

กฎหมายเด็กและเยาวชนฉบบัแรกของประเทศไทย คือ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดี
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มี
เจตนารมณ์เพื่อคน้หามูลเหตุท่ีเด็กและเยาวชนนั้นกระท าความผิด เพื่อหาทางเยียวยาและแก้ไข
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยการให้การฝึกอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนกลบัตนเป็น
พลเมืองดี มิใช่มุ่งไปในทางลงโทษดงัเช่นผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไป41 เน่ืองดว้ยการมีมุมมองว่า
                                                           

39  ศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยในค าพิพากษาฎีกาท่ี 5252/2545 ว่าขณะสอบสวนจ าเลยมีอายไุม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ พนักงานสอบสวนไดส้อบถามจ าเลยวา่ จ าเลยมีทนายความหรือไม่ และตอ้งการทนายความหรือผูใ้ดท่ี
จ าเลยไวว้างใจเขา้ร่วมฟังการสอบสวนหรือไม่ จ าเลยตอบวา่ จ าเลยไม่มีทนายความและไม่ตอ้งการผูใ้ดเขา้ร่วมฟัง
การสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงมิไดจ้ดัให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และ
พนกังานอยัการร่วมในการสอบสวนดว้ย ดงันั้น เม่ือไม่ปรากฏกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิ่งท่ีมีเหตุอนัสมควรไม่
อาจรอได ้การสอบสวนดงักล่าวจึงขดัต่อมาตรา 134 ตรี (ปัจจุบนัคือ มาตรา 134/2) ประกอบดว้ยมาตรา 133 ทว ิ
จึงถือไดว้า่มิไดมี้การสอบสวนในความผิดนั้น และส่งผลใหพ้นกังานอยัการไม่มีอ านาจฟ้องตามมาตรา 120 

40 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 456-457. 
41 ประภาศน์ อวยชยั. (2517). เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลกัษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เร่ือง บทบาทศาลคดี

เดก็แลเยาวชนกับความมัน่คงของชาติ. หนา้ 56. 

DPU



35 

 

เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนไมอ่้อนดดัง่าย และสามารถแกไ้ขให้กลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีไดอ้ยา่ง
ไม่อยาก ฉะนั้น การปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจึงมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากการ
ปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไป และในปัจจุบนัไดมี้การวางหลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนโดยพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกบัเด็ก เยาวชน ผูเ้ยาว ์และครอบครัว 
กล่าวคือ เป็นการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนในคดีอาญา และคุม้ครองประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียของผูเ้ยาวใ์นคดีแพ่ง ตลอดจนการช่วยเหลือคุม้ครองสถานภาพของการสมรส สามี 
ภริยา และบุตรผูเ้ยาว ์อนัเป็นการแสดงถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีลกัษณะ
พิเศษและมีความแตกต่างจากกระบวนการยติุธรรมทางอาญาส าหรับผูใ้หญ่42                                         

อยา่งไรก็ดี การท่ีเด็กและเยาวชนจะตอ้งไดรั้บโทษหรือไดรั้บวธีิการอนัจะท าให้กลบัตน
เป็นพลเมืองดี หากให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีชินต่อการพิจารณาพิพากษาผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่มาพิจารณาก็อาจไม่ได้รับผลเต็มท่ี กล่าวคือ ถา้มีการจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวข้ึนก็จะไดมี้ผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและมีความจดัเจนในการพิจารณาพิพากษา
คดีเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เน่ืองจากวิธีการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้นมีความแตกต่างจาก
การพิจารณาคดีโดยทัว่ไป43 และด้วยเหตุน้ี รัฐบาลไทยจึงจดัตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึน  
เพื่อให้มีบทบาทโดยตรงเก่ียวกบัซ่ึงการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมงานสวสัดิการและความ
ยติุธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อนัมีเจตนารมณ์ท่ีส าคญั44 ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน กล่าวคือ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะมีอ านาจท่ีกวา้งกวา่ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยมีอ านาจด าเนินการกบัเด็ก
และเยาวชนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะยงัมิได้กระท าความผิดกฎหมายอาญา 
รวมทั้งเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในสภาวะสมควรท่ีจะไดรั้บการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและ
เยาวชนกลบัตนเป็นเป็นคนดีและป้องกนัมิใหก้ระท าความผดิ 

2) เพื่อน าความยติุธรรมท่ีค านึงถึงลกัษณะเฉพาะบุคคลมาใช้ กล่าวคือ การพิจารณาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวมิไดค้  านึงถึงเฉพาะการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่
หากค านึงถึงสาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงท่ี

                                                           
42 อฉัรียา ชูตินนัทน์. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา้ 35. 
43 หยดุ แสงอุทยั. (2495). ค าอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยศาลเดก็. หนา้ 5-6. 
44 ประเทือง ธนิยผล. (2552). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 25-27. 

DPU



36 

 

เก่ียวกบัการกระท าความผิด เพื่อศาลเยาวชนและครอบครัวจะไดเ้ลือกใชว้ิธีการท่ีมีความเหมาะสม
กบัลกัษณะของเด็กและเยาวชน 

3) เพื่อน าวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสมมาใชก้บัเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล กล่าวคือ การท่ี 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาลงโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน ย่อมจะตอ้ง
ค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซ่ึงควรท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และ
สงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกวา่การท่ีจะลงโทษ นอกจากนั้นวิธีการท่ีศาลมีค าสั่งไปแลว้
สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดต้ามพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิโดยไม่ตอ้งมีการฟ้องเป็นคดีใหม่ 

4) เพื่อคุม้ครองสถานภาพของครอบครัว กล่าวคือ การกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนมีสาเหตุหลกัมาจากสภาพครอบครัวท่ีมีความไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัว
จึงตอ้งมีวิธีการคุม้ครองสถานภาพการสมรส โดยการจดัตั้งผูป้ระนีประนอมไกล่เกล่ียให้กบัสามี
ภรรยา หรือหากไม่สามารถรักษาสถานภาพการสมรสไวไ้ด้ย่อมตอ้งให้การหย่าด าเนินการด้วย
ความเป็นธรรมและเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

5) เพื่อคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพของสตรีและบุคคลในครอบครัว กล่าวคือ เม่ือมีการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวข้ึน ผูถู้กกระท าความรุนแรงยอ่มมีสิทธิร้องขอต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวให้ก าหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกระท าความ
รุนแรงได ้
 กล่าวโดยสรุป การกระท าความความผิดของเด็กและเยาวชนสืบเน่ืองมาจากสภาพ
ร่างกายและร่างกายท่ีมีความแตกต่างกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่จึงส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
เขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด โดยแสดงออกใน
รูปแบบของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีการเปล่ียนสถานะมาจากศาลคดีเด็กและเยาวชนในอดีต 
ซ่ึงมิไดมี้ลกัษณะของการลงโทษเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการแกแ้คน้หรือการเป็นเยี่ยงอย่าง แต่มี
การพิจารณาเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลไปวา่ สมควรจะลงโทษหรือใชว้ธีิการอยา่งใดจึงจะท าให้
เด็กและเยาวชนกลบัตนเป็นพลเมืองดีได้45 
 
2.3  ววิฒันาการและเป้าหมายของการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนทีก่ระท าความผดิ 

การศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของกฎหมายเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในอดีตนั้น
เป็นประโยชน์ท่ีช่วยให้มองเห็นถึงภาพรวมและภูมิหลงัความเป็นมาของความพยายามท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดและการคุ้มครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีมีอยู่ใน

                                                           
45 หยดุ แสงอุทยั. (2495). ค าอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยศาลเดก็. หนา้ 4-5. 
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ปัจจุบนั46 นอกจากนั้นยงัช่วยให้ทราบถึงเจตนารมณ์และเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการด าเนินคดีเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญา ซ่ึงเป็นการสะทอ้นท่ีเห็นไดจ้ากบทบญัญติักฎหมายเด็กและ
เยาวชนท่ีผา่นมานั้นเอง 

2.3.1  ววิฒันาการและความเป็นมาในการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ 
การปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนภายใตก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้น ศาลจะพินิจ

พิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กและเยาวชนประกอบกบัลกัษณะของความผิดท่ีเด็กและ
เยาวชนไดก้ระท าลง และก าหนดโทษไปตามความเหมาะสมกบัความผิดและความรู้สึกผิดชอบของ
เด็กและเยาวชนเท่านั้น หลกัการท่ีจะคน้หาสาเหตุท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดแลว้พยายาม
แก้ไขสาเหตุดังกล่าวยิ่งกว่าท่ีจะมุ่งลงโทษนั้นยงัไม่อาจปฏิบติัได้ในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา เน่ืองจากขาดหน่วยงานพิเศษท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการสืบเสาะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็ก
หรือเยาวชน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อทราบถึงสาเหตุของการกระท าความผิด ตลอดจน
การสงเคราะห์และบ าบดัแกไ้ขให้เด็กและเยาวชนนั้นกลบัตนเป็นพลเมืองดี และดว้ยเหตุน้ีจึงมีการ
จดัตั้งศาลศาลคดีเด็กและเยาวชนข้ึน พร้อมกบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กท่ีถือวา่เป็นเคร่ืองมือของ
ศาลคดีเด็กและเยาวชน โดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและ
เยาวชน47 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการแกไ้ขปรับปรุงโดยค านึงถึง
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเพิ่มข้ึนตามล าดบั ซ่ึงในการน้ีจะกล่าวถึงวิวฒันาการของ
หลักเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชน อนัมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีดงัต่อไปน้ี 

2.3.1.1  หลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 

 หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่
เด็กหรือเยาวชนมีการบญัญติัคร้ังแรกภายใตพ้ระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 
โดยมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีดงัต่อไปน้ี 

 
 

                                                           
46 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 34. 
47แหล่งเดิม. หนา้ 35-39. 
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ก) หลกัเกณฑอ์ายขุองเด็กและเยาวชน 
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุเกิน

กวา่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินกวา่ 14 ปีบริบูรณ์ ถือวา่เป็นเด็ก และบุคคลอายุเกินกวา่ 14 ปีบริบูรณ์ 
แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือวา่เป็นเยาวชน48 โดยถืออายุในขณะฟ้องคดีเป็นเกณฑ์การข้ึนศาลคดีเด็ก
และเยาวชน49  

ทั้งน้ี บทบญัญติักฎหมายมิได้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการ
สมรส กล่าวคือ บุคคลท่ีมีสามีหรือภริยาโดยจดทะเบียนสมรสแลว้ แมจ้ะมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
บุคคลนั้นย่อมจะตอ้งไดรั้บการด าเนินคดีโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่หากบุคคลท่ีมี
สามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนและมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ บทบญัญติักฎหมายยงัคงถือวา่บุคคล
นั้นเป็นเยาวชนอยู ่และจะตอ้งไดรั้บการด าเนินคดีโดยศาลคดีเด็กและเยาวชน เน่ืองดว้ยบทบาทใน
สังคมของผูบ้รรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นผูใ้หญ่แล้วในทาง
กฎหมาย และในทางพฤตินยัเม่ือมีครอบครัวก็อาจมีบุตรได ้ซ่ึงหากไดรั้บการด าเนินคดีโดยศาลคดี
เด็กและเยาวชนจึงอาจเกิดความไม่เหมาะสม50 และนอกจากนั้นบทบญัญติักฎหมายยงัก าหนดให้
บุคคลท่ีมีอายเุกินกวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ถือวา่เป็นผูใ้หญ่51 ดว้ย 

ข) หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีเด็กและเยาวชน 
การฟ้องคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ

เยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 249452 ไดก้  าหนดให้แยกพิจารณา

                                                           
48 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็ก พ.ศ. 2494 บญัญติัวา่ 
“ในพระราชบญัญติัน้ี  
“เด็ก” หมายความวา่ บุคคลอายเุกินกวา่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ 
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าสิบส่ีปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ให้

หมายความรวมถึงบุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส” 
49 สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 95. 
50 แหล่งเดิม. หนา้ 94. 
51 มาตรา 4 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 บญัญติัวา่ 
“ในพระราชบญัญติัน้ี  
“ผูใ้หญ่” หมายความวา่ บุคคลอายสิุบแปดปีบริบูรณ์แลว้” 
52 มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  บญัญติัวา่ 
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือบุคคลผู ้

บรรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรสใหแ้ยกพิจารณาพิพากษาเด็กหรือเยาวชนในศาลคดีเด็กและเยาวชน...” 
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พิพากษาเด็กหรือเยาวชนในศาลคดีเด็กและเยาวชน53 กล่าวคือ การแยกส านวนของเด็กและเยาวชน
ไปฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน ส่วนส านวนของผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ให้ฟ้องต่อ
ศาลศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา54 ทั้งน้ี บุคคลท่ีเป็นผูร่้วมกระท าความผิดกบัเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ียอ่มหมายถึงบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือบุคคลผูบ้รรลุ
นิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส 

ค) หลกัเกณฑก์ารโอนคดีเด็กและเยาวชน 
หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่

เด็กหรือเยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 249455 ไดใ้ห้อ านาจศาลคดี
เด็กและเยาวชนในการมีค าสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณารวมกบัผู ้
ร่วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ยงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได ้คือ ค าสั่งโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปรวมพิจารณาพิพากษาในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และในกรณีดังกล่าว
บทบญัญติักฎหมายไดใ้ห้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจลงโทษและใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และ
พระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ด้วย อนัเป็นกรณีเดียวท่ีบทบญัญัติ
กฎหมายไดใ้หอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชก้ฎหมายเด็กและเยาวชนได ้และในการ
มีค าสั่งการรวมการพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชนดงักล่าวถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์
หรือฎีกาต่อไปไม่ได้56 อยา่งไรก็ดี หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนขา้งตน้มิไดใ้ชบ้งัคบัใน
กรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนไดก้ระท าความผดิร่วมกบัเด็กและเยาวชนดว้ยกนัเอง 

                                                           
53 มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  บญัญติัวา่ 
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือบุคคลผู ้

บรรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรสใหแ้ยกพิจารณาพิพากษาเด็กหรือเยาวชนในศาลคดีเด็กและเยาวชน...” 
54 แหล่งเดิม. หนา้ 99. 
55 มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  บญัญติัวา่  
“...เวน้แต่ศาลเช่นนั้นจะไดพิ้จารณาเห็นสมควรและมีค าสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาในศาลท่ีมี

อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ในกรณีท่ีศาลธรรมดาเป็นผูพ้ิจารณาพิพากษาเด็กหรือเยาวชน ใหศ้าลธรรมดามีอ านาจ
ด าเนินการลงโทษและใชว้ธีิการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี และในกฎหมาย
วา่ดว้ยวธีิพิจารณาเด็กและเยาวชน” 

56 ประโมทย ์จารุนิล. (2527). หนังสืออ่านประกอบกฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน. หนา้ 81. 
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2.3.1.2  หลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534 
 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494  ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แต่บทบัญญัติกฎหมายยงัคงก าหนดวิธีการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน ซ่ึงมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัให้มีความชดัเจนและคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึน โดยมี
หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีดงัต่อไปน้ี 
 ก) หลกัเกณฑอ์ายขุองเด็กและเยาวชน 
 พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุเกินกว่า 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินกว่า 14 ปี
บริบูรณ์ ถือว่าเป็นเด็ก และบุคคลอายุเกินกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือว่าเป็น
เยาวชน57 โดยถืออายุในขณะกระท าความผิดเป็นเกณฑ์การข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว กล่าวคือ 
ถ้าในวนัท่ีการกระท าความผิดได้เกิดข้ึนผูก้ระท าความผิดมีอายุเป็นเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงไม่ว่า
ความผิดนั้นจะมีโทษร้ายแรงเพียงใด หรือแม้ว่าผูก้ระท าความผิดนั้นจะหลบหนีจนล่วงพน้จาก
ความเป็นเด็กและเยาวชนไปแล้ว คือ มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แลว้ก็ตาม ถ้าคดีนั้นยงัไม่ขาดอายุ
ความ เม่ือผูก้ระท าความผิดถูกจบักุมตวัได ้ผูน้ั้นตอ้งอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัวท่ีมีเขตอ านาจเหนือคดีนั้น58  
 อยา่งไรก็ดี พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 ไม่มีการนิยามค าวา่ ผูใ้หญ่ ไวด้งัเช่นพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2494  ท่ีผา่นมา เน่ืองดว้ยเม่ือพิจารณาค าวา่ เด็กและเยาวชนประกอบกนัย่อมจะ
เป็นท่ีเขา้ใจไดอ้ยูแ่ลว้วา่ ผูใ้หญ่ หมายความถึง บุคคลท่ีมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์แลว้59 นัน่เอง 
                                                           

57 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 บญัญติัวา่ 

“ในพระราชบญัญติัน้ี  
“เด็ก” หมายความวา่ บุคคลอายเุกินกวา่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินสิบปีบริบูรณ์ 
“เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายเุกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์” 
58 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 58-59. 
59 แหล่งเดิม. หนา้ 55-56. 
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ข) หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีเด็กและเยาวชน 
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็ก

หรือเยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 253460 ได้ก าหนดให้แยกฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว 
กล่าวคือ แยกส านวนค าฟ้องบุคคลท่ีกระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษามาตรา 5861 ส่วนบุคคลท่ีมิใช่เด็กหรือเยาวชนให้ฟ้องต่อศาล
ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา62 ทั้งน้ี บุคคลท่ีเป็นผู ้
ร่วมกระท าความผิดกบัเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ียอ่มหมายถึงบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นตวัการร่วมหรือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิก็ตาม 

ค) หลกัเกณฑก์ารโอนคดีเด็กและเยาวชน 
 หลกัเกณฑ์การโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็ก
หรือเยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

                                                           
60 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 บญัญติัวา่  
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน ให้แยกฟ้องคดีเด็กหรือ

เยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว...” 
61 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 บญัญติัวา่  
“คดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีเขตอ านาจใน

ทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติ มีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัความผิดนั้น แต่ถา้ 
(1) ในท้องท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวแต่มีศาลเยาวชนและ

ครอบครัวในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดใหศ้าลซ่ึงความผิดไดเ้กิดในเขตนั้นมีอ านาจพิจารณาคดี 
(2) มีศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติและในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือ

เยาวชนกระท าความผิดเพ่ือประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชนให้ศาลแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดมี
อ านาจรับพิจารณาคดีนั้นไดด้ว้ย 

(3) ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวในทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติและในทอ้งท่ี ท่ีเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิด ใหศ้าลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนืออ าเภอท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดัมีอ านาจพิจารณา
คดีท่ีเกิดในเขตจงัหวดันั้น โดยใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 16 มาตรา 24 ถึงมาตรา 31 และบทบญัญติัในหมวด 4 และ
หมวด 6 ถึงหมวด 9 แห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่ในทอ้งท่ีท่ียงัมิไดมี้การจดัตั้งสถานพินิจ
มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 50 ถึงมาตรา 57 มาตรา 64 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 94 และมาตรา 103 มาใชบ้งัคบั” 

62 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. เล่มเดิม. หนา้ 158. 
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ครอบครัว พ.ศ. 253463 ได้ก าหนดถึงกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดโดยมีการน าคดีท่ีเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผดิร่วมกบับุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ไปฟ้องร่วมกนัต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และ
ต่อมาความปรากฏในภายหลังว่า จ  าเลยยงัเป็นเด็กหรือเยาวชน จึงเป็นเร่ืองดุลพินิจของศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาวา่ เห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรโอนคดีนั้น ซ่ึงหากเห็นสมควรให้โอน
คดีก็ให้โอนคดีเฉพาะจ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีเขต
อ านาจเหนือคดีนั้นตามมาตรา 58 แต่หากไม่เห็นสมควรให้โอนคดีก็ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาพิจารณาคดีนั้นต่อไป และมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก่จ าเลยท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชนได ้ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกรณีเดียวท่ีบทบญัญติัของกฎหมายอนุญาตให้ศาลท่ีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจเช่นเดียวกบัศาลเยาวชนและครอบครัว64 อย่างไรก็ดี โดยหลกัขา้งตน้
นั้นมิไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผดิร่วมกบัเด็กและเยาวชนดว้ยกนั 

2.3.1.3  หลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็ก
หรือเยาวชนตั้งแต่พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 จนถึงพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยงัคงมีการวาง
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีเด็กและเยาวชนไวเ้ช่นเดิม กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผิดระหว่างเด็ก 
เยาวชน และผูใ้หญ่ข้ึนจะตอ้งแยกฟ้องผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และฟ้องผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา อนัเป็น
การแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีตกอยูใ่นฐานะของจ าเลยท่ีจะไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง และเป็นธรรม โดยผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะไม่มาปะปนกบั
ผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นการลดโอกาสท่ีเด็กและเยาวชนนั้นจะไดรั้บการเส้ียมสอน
ในส่ิงท่ีไม่ดีหรือการชกัชวนใหเ้ด็กหรือเยาวชนกระท าชัว่จากผูใ้หญ่  
                                                           

63 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 บญัญติัวา่  

“...ถา้โจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นวา่จ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถา้ศาลเห็นสมควร ให้ศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 58 แต่ถา้ศาลเห็นวา่ไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใชว้ิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได”้ 

64 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. หนา้เดิม. 
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อยา่งไรก็ดี บทบญัญติักฎหมายดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมอ านาจการใชดุ้ลพินิจของ
ศาลอย่างชัดเจนและมีว ัตถุประสงค์ของการออกค าสั่ง ท่ีมีความแตกต่างกัน โดยจากเดิม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 เม่ือมีการฟ้องคดีเด็กและเยาวชนต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว เพื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายจึงก าหนดให้ศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใชดุ้ลพินิจในการรวมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนไปยงั
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ แต่ภายหลังเม่ือมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติโดย
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534 จนถึงพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ไดมี้การค านึงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมากข้ึน ซ่ึงหากมีการฟ้องคดีเด็ก
และเยาวชนร่วมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และ
ต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน กฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชน
และครอบครัว ฉะนั้น หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับ
บุคคลท่ีมิใช่เด็กหรือเยาวนชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงบงัคบัอยู่ในปัจจุบนั ยงัคงมีหลกัเกณฑ์การด าเนินคดีใน
ลกัษณะเช่นเดียวพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 แมจ้ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัในบางส่วนแต่ยงัคงมีหลกัเกณฑ์การ
ด าเนินคดีท่ีค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนดงัเช่นในอดีตท่ีผา่นมา  

2.3.2  เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญากบัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิ 
กฎหมายเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท าความผดิทั้งในฐานะของผูถู้กกล่าวหา ผูต้อ้งหา และจ าเลย โดยมุ่ง
ท่ีจะแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนด้วยวิธีการท่ีไม่ตอ้งรับโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ กล่าวคือ การด าเนินคดีส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นกรณีท่ีมุ่งต่อตวัเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นผู ้
ถูกล่าวหา โดยเป็นเร่ืองของสถานภาพส่วนตวัของเด็กและเยาวชนท่ีมุ่งหวงัจะให้การอบรมสั่งสอน
และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งในดา้นส่วนตวัและดา้นสังคมโดยทัว่ไป โดยมิไดมุ้่งเน้น
การลงโทษ แมว้่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ดว้ยก็ตาม ดว้ยเหตุน้ี การด าเนินคดีอาญาเด็ก
และเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพื่อให้การอบรมสั่งสอนและแกไ้ขปรับปรุงตวัเด็กและเยาวชน65 นัน่เอง

                                                           
65 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 594. 
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อย่างไรก็ดี แนวความคิดในการอบรมสั่งสอนและแกไ้ขปรับปรุงเด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกให้
เห็นจากโครงสร้างขององคก์รในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน66 ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูพ้ิพากษาท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งเป็นผูท่ี้
มีคุณสมบติัเฉพาะตวัเป็นพิเศษ โดยบทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้เป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัและความ
ประพฤติเหมาะสมท่ีจะปกครองและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาครอบครัว67 

2) ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว คือ บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งและคดัเลือก
จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้มีอ านาจหน้าท่ีเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว และจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ ตอ้งมีอายุไม่
ต ่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และตอ้งเป็นผูท่ี้มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเล้ียงดูเด็ก หรือเคยท างาน
เก่ียวกบัการสงเคราะห์ หรือการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 3 ปี กบัทั้งตอ้งมีความสุขุมรอบครอบ ทศันคติ อธัยาศยัและความประพฤติเหมาะสมแก่การ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว68 

3) ผูพ้ิพากษาในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ในศาลอุทธรณ์กฎหมายให้ประธานศาล
อุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาคจดัตั้งแผนกคดีเด็กและเยาวชนข้ึนในศาลอุทธรณ์และศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความจ าเป็น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีอุทธรณ์จาก
ศาลเยาวชนและครอบครัว69 และในศาลฎีกาให้ประธานศาลฎีกาจัดตั้ งแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวข้ึนในศาลฎีกาแผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความจ าเป็น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมี
ฎีกาจากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค70 อย่างไรก็ดี การท่ีบทบญัญติักฎหมายก าหนดให้มีการ
จดัตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลสูงดงักล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเลือกเฟ้น
บุคคลใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะคดีนัน่เอง 
                                                           

66 แหล่งเดิม. หนา้ 595-598. 
67 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

16 วรรคหน่ึง. 
68 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

25. 
69 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

182. 
70 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

184. 
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4) พนักงานอยัการ แม้บทบญัญติักฎหมายจะไม่ได้ก าหนดคุณสมบติัของพนักงาน
อยัการไวด้งัเช่นคุณสมบติัของผูพ้ิพากษา แต่การท่ีกฎหมายก าหนดให้อยัการสูงสุดแต่งตั้งพนกังาน
อยัการคนหน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อให้มีหนา้ท่ีด าเนินคดีท่ีมีขอ้หาวา่เด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ย่อมเป็นการแสดงว่ากฎหมาย
ประสงค์ท่ีจะให้อยัการสูงสุดเลือกสรรพนักงานอยัการให้เหมาะสมกบัลกัษณะของคดี กล่าวคือ 
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท านองเดียวกบัผูพ้ิพากษานัน่เอง71 

5) ท่ีปรึกษากฎหมาย การท่ีบทบญัญติักฎหมายมิไดก้ าหนดทนายความแกค้ดีแทนเด็ก
และเยาวชนนั้น เน่ืองจากในการด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยเรามีความเบ่ียงเบนเป็นการต่อสู้กนั
ระหวา่งสองฝ่าย ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ตามกฎหมายคดีอาญาหาใช่การต่อสู่ไม่ ทนายความในคดีอาญาจึง
มีฐานะเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของจ าเลยอยูแ่ลว้  

อยา่งไรก็ดี กฎหมายวา่ดว้ยศาลคดีเด็กและเยาวชนในอดีตไดบ้งัคบัวา่ เด็กและเยาวชน
ตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายในทุกกรณี แต่ต่อมาในปี 2534 บทบญัญติักฎหมายได้วางหลกัว่า หาก
จ าเลยไม่มีหรือไม่ตอ้งการท่ีปรึกษากฎหมาย และศาลเห็นวา่ไม่จ  าเป็นแก่คดี ศาลจะไม่ตั้งท่ีปรึกษา
กฎหมายให้ก็ได ้ซ่ึงท าให้หลกัการในความคุม้ครองสิทธิเบ่ียงเบนไปมาก แมใ้นคดีอาญาเด็กและ
เยาวชน ศาลและพนักงานอัยการจะมีบทบาทมากจนจะกล่าวได้ว่าเด็กและเยาวชนได้รับความ
คุม้ครองอยา่งดีแลว้ แต่ก็ตอ้งไม่ลืมวา่ องคก์รของรัฐอาจผดิหลงไดใ้นบางกรณี และผูท่ี้จะช่วยแกไ้ข
ขอ้ผดิหลงไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือ ท่ีปรึกษากฎหมายหรือทนายความ ฉะนั้น ในปัจจุบนัจึงมีการปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชนใหม่ โดยก าหนดให้เด็กและเยาวชนมีท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีท านองเดียวกบัทนายความได ้และในกรณีท่ีไม่มีท่ีปรึกษากฎหมายให้ศาลแต่งตั้งท่ี
ปรึกษากฎหมายให้72 นอกจากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจะต้องผ่านการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวทิยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา73 

6) ผูอ้  านวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้ง
ปวงตลอดจนการปกครองบงัคบับญัชาพนกังานของสถานพินิจนั้น และมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งในการ

                                                           
71 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

101. 
72 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

120. 
73 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

121. 
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คุม้ครองเด็กและเยาวชน74 กล่าวคือ การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนท่ีตกอยู่ในอ านาจรัฐ และ
สืบเสาะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งท ารายงานและเสนอความเห็นเพื่อด าเนินคดี
เด็กและเยาวชนต่อไป75 และนอกจากนั้นผูอ้  านวยการสถานพินิจยงัมีอ านาจอนุญาตผูเ้สียหายฟ้อง
เด็กหรือเยาวชน76 หรือในกรณีท่ีมีการถอนฟ้องก็อาจขอใหศ้าลคุมประพฤติเด็กและเยาวชนได้77 

7) พนกังานสอบสวน บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้ด าเนินคดีดว้ยความเร่งรัดและ
มุ่งคุม้ครองเด็กและเยาวชน78 แต่อาจการจ ากดัอ านาจของพนกังานสอบสวนลงไปบา้ง อาทิเช่น การ
น าเด็กหรือเยาวชนไปพบศาล เพื่อตรวจสอบการกระท าความผิด การจบั และการปฏิบติัต่อเด็กและ
เยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือการสอบสวนจะต้องกระท าในสถานท่ีท่ี
เหมาะสมโดยไปเลือกปฏิบติัและไม่ปะปนกบัผูต้อ้งหาอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งอยูใ่นสถานท่ี
นั้น อนัมีลกัษณะเป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน เป็นตน้ 

อน่ึง แนวความคิดเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชน 
นอกจากจะแสดงออกจากโครงสร้างขององค์กรต่างๆ ในคดีเด็กและเยาวชนดงักล่าวแล้วนั้นยงั
แสดงออกจากโครงสร้างของการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวอีกดว้ย 
อาทิเช่น การพิจารณาคดีไม่ตอ้งด าเนินตามกฎหมายพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด การใชห้้อง
ธรรมดาในการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีตอ้งกระท าโดยลบั การพิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยได ้การ
รับฟังรายงานของสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ แพทย์ หรือโรงเรียน การพูดจากับจ าเลย
โดยเฉพาะ การเรียกบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเด็กและเยาวชนอาศยัอยู่มาสอบสวน
ขอ้เทจ็จริง และอ่ืนๆ79 

กล่าวโดยสรุป ความคุม้สิทธิของเด็กและเยาวชนเม่ือเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัยงัคงมีการด าเนินการโดยการยึดถือตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชน

                                                           
74 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

34-53. 
75 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

82. 
76 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

99. 
77 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

100. 
78 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

66-85. 
79 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 599. 
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และครอบครัวท่ีมีความครอบคลุมในทุกๆ ด้าน แม้ในปัจจุบันจะการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติั
กฎหมายและเป้าหมายในการด าเนินคดีท่ีสะทอ้นให้เห็นจากโครงสร้างขององค์กรต่างๆ แต่ก็เป็น
เพียงการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนยิ่งข้ึนกวา่ในอดีตและเป็น
การสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัเท่านั้น 

2.3.3  ค  าปรารภและเหตุผลในการตราพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

กฎหมายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมกัจะพระราชปรารภยาวอนัเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเหตุท่ีท าให้มีการบญัญติักฎหมายฉบบันั้นๆ 
แต่กฎหมายภายใตก้ารปกครองระบบประชาธิปไตยกลบัมีค าปรารภท่ีเป็นขอ้ความสั้นๆ และไม่
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได ้อย่างไรก็ดี ในการศึกษาพระราช
ปรารภท่ีแสดงถึงความมุ่งหมายของกฎหมายไวย้่อมจะน ามาเป็นเคร่ืองมือในการตีความกฎหมาย
ตามเจตนารมณ์ได้80 

ค าปรารภของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มีขอ้ความว่า “โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัให้กระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 

อน่ึง ในค าปรารภของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีการค านึงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนท่ียงัมิได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ด้วยเหตุน้ีเองจึงสมควรมีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธีการปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน 
สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและหลกัสากล และนอกจากนั้นในปัจจุบนัไดมี้การแยก
ศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยมีส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาล
ยุติธรรมท่ีเป็นอิสระและกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวง
ยุติธรรมจึงสมควรปรับปรุงบทบญัญติักฎหมายให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีและโครงสร้างใหม่ 
อยา่งไรก็ดี ค  าปรารภดงักล่าวถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการตีความพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

                                                           
80 หยดุ แสงอุทยั. (2542). ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 14). หนา้ 123-124. 
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เน่ืองด้วยค าปรารภนั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติั ซ่ึงเปรียบเสมือนบทน าท่ีแสดงถึง
เหตุผลแห่งการมีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี81 นัน่เอง 
 
2.4  หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผดิอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนตามาตรา 96 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนไดบ้ญัญติัข้ึนคร้ังแรกภายใตพ้ระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีและเยาวชน พ.ศ. 2494 อนัเป็น
การแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนมิให้ไดก้ารพิจารณา
พิพากษาปะปนกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ แต่เน่ืองดว้ยเหตุของเขตอ านาจศาลเยาวชน
และครอบครัวท่ียงัไม่ครอบคลุมในทุกทอ้งท่ี จึงส่งผลใหก้ารกระท าความผดิเด็กและเยาวชนในบาง
กรณีตกอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และเพื่อแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน บทบญัญติักฎหมายจึงให้อ านาจศาลท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนใชดุ้ลพินิจใน
การรวมการพิจารณาพิพากษาหรือการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณา
คดีอ่ืนได ้

2.4.1  หลกัเกณฑ์การก าหนดอายุเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาและอยูใ่นอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

ความผิดของเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปใช้สถานะบุคคลและอายุเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาโดยเฉพาะอายุของเด็กและเยาวชนท่ีถือว่าเป็นเส้นแบ่งความรู้สึกผิดชอบและการลงโทษ 
ซ่ึงหากมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมี
ลักษณะเช่นเดียวกับการกระท าความผิดของผูใ้หญ่ นอกจากนั้นความคิดเก่ียวกับการกระท า
ความผดิของเด็กและเยาวชนยงัถือเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างในดา้นของระดบัความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่82 เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์
การก าหนดอายุของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาภายใตก้ฎหมายเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีได้มีการปรับเปล่ียนช่วงอายุของเด็กและเยาวชนให้
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกผดิชอบของผูก้ระท าความผดิในขณะกระท าความผดินั้นดว้ย 

                                                           
81 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 44. 
82 ประธาน วฒันาวาณิชย.์ (2530). กฎหมายเก่ียวกับความผิดของเดก็ และกระบวนการยติุธรรมส าหรับ

เดก็และเยาวชน. หนา้ 8. 
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 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 จึงก าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุยงัไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ถือวา่เป็นเด็ก และบุคคลท่ีมีอายุเกิน
กว่า 15 ปี แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถือว่าเป็นเยาวชน83 โดยถืออายุในขณะกระท าความผิดเป็น
เกณฑ์ในการข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว84 อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาความหมายของเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความรู้สึกผิดชอบของบุคคลในขณะกระท าความผิด 
อนัเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา85  
 ปัจจุบนัค าวา่ “เด็ก” หมายถึง บุคคลท่ีมีอายเุกินวา่ 10 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
และค าวา่ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลท่ีมีอายเุกินวา่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ อยา่งไรก็ดี 
ความรับผดิของบุคคลในทางอาญาจะพิจารณาจากเกณฑอ์ายขุองผูก้ระท าความผิดอาญาเท่านั้น โดย
จะมิไดน้ าการบรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรสในทางแพ่งมาเป็นขอ้พิจารณาดว้ย ฉะนั้น ไม่ว่าบุคคล
นั้นบรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรสตามกฎหมายแพ่งก็ตาม หากบุคคลนั้นอายุยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

                                                           
83 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 
“ในพระราชบญัญติัน้ี 
“เด็ก” หมายความวา่ บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
“เยาวชน” หมายความวา่ บุคคลอายเุกินกวา่สิบหา้ปี แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์” 
84 มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 
“คดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ให้ถืออายเุด็กหรือเยาวชนนั้นในวนัท่ีการกระท า

ความผิดไดเ้กิดข้ึน” 
85 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“เด็กอายยุงัไม่เกินสิบปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ...” 
มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“เด็กอายกุว่าสิบปีแต่ยงัไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับ

โทษ...” 
มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“ผูใ้ดอายกุวา่สิบหา้ปีแต่ต ่ากวา่สิบแปดปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด ใหศ้าลพิจารณาถึง

ความรู้ผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเก่ียวกบัผูน้ั้น ในอนัท่ีจะควรวนิิจฉยัวา่สมควรพิพากษาลงโทษผูน้ั้นหรือไม่...” 
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กฎหมายถือว่ายงัเป็นเยาวชนและจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ฉบบัน้ี86 

2.4.2  อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิด 

เขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีอาญาท่ี
มีขอ้หาวา่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิในอดีตไดมี้การขยายเขตอ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาให้พิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน เน่ืองดว้ยศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมิไดจ้ดัตั้ง
ข้ึนในทุกๆ ทอ้งท่ี แต่ในปัจจุบนัมีการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและแผนกคดีเด็กและเยาวชน
ข้ึนครบทุกทอ้งท่ี87 จึงส่งผลให้ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนอยู่จะตอ้งภายใตเ้ขตอ านาจศาลเยาวชน
และครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 

1) ศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติ 
2) ศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิ88   
เขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีอาญาให้ความส าคญักบัถ่ินท่ีอยู่ปกติของ

เด็กและเยาวชนเป็นอนัดบัแรก กล่าวคือ หากผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติ
ในเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัไปกระท าความผิดนอกเขตอ านาจของศาลเยาวชน
และครอบครัวท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติย่อมตอ้งน าเด็กหรือเยาวชนมาฟ้องและพิจารณา
                                                           

86 อจัฉรียา ชูตินนัทน์.(2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข
เพ่ิมเติม). หนา้ 55. 

87 มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่  

“ใหจ้ดัตั้ง 
(1) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางข้ึนในกรุงเทพมหานคร และใหมี้เขตอ านาจตลอดกรุงเทพมหานคร 
(2) ศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนในทุกจงัหวดั และใหมี้เขตอ านาจตลอดเขตจงัหวดันั้น 
ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใดท่ีมีศาลจงัหวดัมากกวา่หน่ึงศาล หากมีความจ าเป็นจะเปิดแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัวในศาลจงัหวดัท่ียงัมิไดมี้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นอีกก็ได ้ทั้ งน้ี จะเปิดท าการ
เม่ือใดใหป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎีกาและใหร้ะบุเขตอ านาจศาลเดิมหรือแผนกเดิมและแผนกท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ไว้
ในพระราชกฤษฎีกาดว้ย” 

88 มาตรา 95 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 

“คดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีเขตอ านาจใน
ทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติ มีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัความผิดนั้น แต่ถา้เพ่ือประโยชน์แก่เด็กหรือ
เยาวชนใหศ้าลแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดมีอ านาจรับพิจารณาคดีนั้นได”้ 
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พพิากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีเด็กและเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติ และการท่ีกฎหมายถือเอาถ่ิน
ท่ีอยูป่กติเป็นส าคญั เน่ืองมาจากเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งการท่ีจะทราบสาเหตุ
ของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงในการท่ีจะทราบสาเหตุของการกระท าความผิดได้
ย่อมต้องสืบเสาะจากข้อเท็จจริงจากท่ีอยู่อาศัยจริงๆ ของเด็กและเยาวชน และอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีเด็กและเยาวชนอาศยัอยูเ่ป็นประจ า อนัเป็นขอ้มูลท่ีปัจจุบนัและใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อศาลจะไดน้ าวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาปรับใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นธรรม อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีการพิจารณาพิพากษาคดีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กหรือ
เยาวชน ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดมีอ านาจรับ
พิจารณาคดีนั้นได้89 

2.4.3  การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชน 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนมีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัท่ีค านึงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมิให้ไดรั้บ
ผลกระทบจากการพิจารณาคดีในลกัษณะเดียวกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และยงัคงมีการ
บญัญติัหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไวภ้ายใตพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีดงัต่อไปน้ี 

 2.4.3.1  หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีเด็กและเยาวชน 
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็ก

หรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 255390 ได้ก าหนดให้แยกฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว 
กล่าวคือ แยกส านวนค าฟ้องผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
แห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยูป่กติหรือแห่งทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดแลว้แต่
กรณี ส่วนผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ให้ฟ้องต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตาม

                                                           
89 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 167-170. 
90 มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนให้แยกฟ้องเด็กหรือ

เยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว...” 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา91 ทั้งน้ี บุคคลท่ีเป็นผูร่้วมกระท าความผิดกับเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีย่อมหมายถึงบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไม่ว่าบุคคล
นั้นจะเป็นตวัการร่วมหรือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิก็ตาม 

2.4.3.2  การลงโทษทางอาญากบัการเปล่ียนโทษทางอาญาและวิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้มุ่งแต่เพียงการ
พิจารณาถึงการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตอ้ง
ค านึงถึงสาเหตุของการกระท าความผิด วิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด สวสัดิภาพและอนาคต
ของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี เม่ือศาล
เยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาแลว้เสร็จ ศาลจะท าการ
ประชุมเพื่อท าค าพิพากษาวา่จ าเลยกระท าความผดิจริงหรือไม่ สมควรลงโทษหรือใชว้ิธีการอยา่งไร 
ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจในการลงโทษทางอาญาหรือเปล่ียนโทษทางอาญาและใช้
วธีิการส าหรับเด็กและเยาวชนได ้

ก) ความรับผดิทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
ในกรณีท่ีศาลจะลงโทษทางอาญาแก่บุคคลใดย่อมจะตอ้งค านึงถึงความรับผิดในทาง

อาญาตามมาตรา 73 ถึงมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และถืออายุของบุคคลท่ีกระท า
ความผดิในขณะกระท าความผดิเป็นเกณฑ์92 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุไม่เกิน 10 ปี บทบญัญติักฎหมายก าหนดให้ไม่ตอ้งรับ
โทษในทางอาญาเลย ฉะนั้น ศาลจึงไม่มีอ านาจลงโทษหรือใชว้ิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูก้ระท า
ความผดิได้93 

2. กรณีท่ีผูก้ระท าความผดิมีอายเุกิน 10 ปีแต่ยงัไม่เกิน 15 ปี เม่ือศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่
บุคคลนั้นกระท าความผิดจริง บทบญัญติักฎหมายก าหนดให้ไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา แต่ศาลมี

                                                           
91 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 175. 
92 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 211-212. 
93 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“เด็กอายยุงัไม่เกินสิบปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
ให้พนกังานสอบสวนส่งตวัเด็กตามวรรคหน่ึงให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการ คุม้ครอง

เด็ก เพ่ือด าเนินการคุม้ครองสวสัดิภาพตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น” 
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อ านาจใชว้ิธีการตามบทบญัญติัมาตรา 74 (1)-(5)94 ได ้ฉะนั้น ศาลจึงไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญา 
อนัไดแ้ก่ การประหารชีวิต การจ าคุก การกกัขงั การปรับ และการริบทรัพยสิ์นได ้ซ่ึงความรับผิด
ทางอาญาขา้งตน้เป็นโทษท่ีจะตอ้งบงัคบัเอากบัชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพของผูก้รท าความผิด เช่น 
ในกรณีโทษปรับ หากผูก้ระท าความผดิไม่สามารถช าระเงินไดย้อ่มจะตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ ซ่ึง
เป็นการบงัคบัเอากบัเน้ือตวัผูก้ระท าความผิด อยา่งไรก็ดี ในกรณีโทษริบทรัพยสิ์นเป็นการมุ่งท่ีตวั

                                                           
94 มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“เด็กอายกุว่าสิบปีแต่ยงัไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้งรับ

โทษ แต่ใหศ้าลมีอ านาจท่ีจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) วา่กล่าวตกัเตือนเด็กนั้นแลว้ปล่อยตวัไป และถา้ศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือ

บุคคลท่ีเด็กนั้นอาศยัอยูม่าตกัเตือนดว้ยก็ได ้
(2) ถา้ศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผูป้กครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ้ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตวัเด็กนั้น

ให้แก่บิดา มารดา หรือผูป้กครองไป โดยวางขอ้ก าหนดให้บิดา มารดา หรือผูป้กครองระวงัเด็กนั้นไม่ให้ก่อ
เหตุร้ายตลอดเวลาท่ีศาลก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสามปี และก าหนดจ านวนเงินตามท่ีเห็นสมควรซ่ึงบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองจะตอ้งช าระต่อศาลไม่เกินคร้ังละหน่ึงหม่ืนบาท ในเม่ือเด็กนั้นก่อเหตุร้ายข้ึน ถา้เด็กนั้นอาศยัอยูก่บั
บุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง และศาลเห็นวา่ไม่สมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผูป้กครองมาวาง
ขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ ศาลจะเรียกตวับุคคลท่ีเด็กนั้นอาศยัอยูม่าสอบถามวา่ จะยอมรับขอ้ก าหนดท านองท่ี
บญัญติัไวส้ าหรับบิดา มารดา หรือผูป้กครองดงักล่าวมาขา้งตน้หรือไม่ก็ได ้ ถา้บุคคลท่ีเด็กนั้นอาศยัอยูย่อมรับ
ขอ้ก าหนดเช่นวา่นั้น ก็ใหศ้าลมีค าสัง่มอบตวัเด็กใหแ้ก่บุคคลนั้นไปโดยวางขอ้ก าหนดดงักล่าว” 

(3) ในกรณีท่ีศาลมอบตวัเด็กให้แก่บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเด็กนั้นอาศยัอยูต่าม (2) ศาลจะ
ก าหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกบัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 56 ดว้ยก็ได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี ให้
ศาลแต่งตั้งพนกังานคุมประพฤติหรือพนกังานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้น  

(4) ถา้เด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง หรือมีแต่ศาลเห็นวา่ไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได ้หรือถา้เด็ก
อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับขอ้ก าหนดดงักล่าวใน (2) ศาล
จะมีค าสัง่ใหม้อบตวัเด็กนั้นใหอ้ยูก่บับุคคลหรือองคก์ารท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแลอบรม และสัง่สอนตาระยะเวลา
ท่ีศาลก าหนดก็ไดใ้นเม่ือบุคคลหรือองคก์ารนั้นยินยอม ในกรณีเช่นวา่น้ีให้บุคคลหรือองคก์ารนั้นมีอ านาจเช่น
ผูป้กครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสัง่สอน รวมตลอดถึงการก าหนดท่ีอยูแ่ละการจดัให้เด็กมีงานท าตามสมควร 
หรือใหด้ าเนินการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นก็ได ้หรือ 

(5) ส่งตวัเด็กนั้นไปยงัโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานท่ีซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือฝึกและอบรมเด็ก 
ตลอดระยะเวลาท่ีศาลก าหนด แตอ่ยา่ใหเ้กินกวา่ท่ีเด็กนั้นจะมีอายคุรบสิบแปดปี 

ค าสัง่ของศาลดงักล่าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถา้ในขณะใดภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดไว ้ความ
ปรากฏแก่ศาลโดย ศาลรู้เอง หรือตามค าเสนอของผูมี้ส่วนไดเ้สีย พนกังานอยัการ หรือ บุคคลหรือองคก์ารท่ีศาล
มอบตวัเด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอนหรือ เจา้พนกังานวา่ พฤติการณ์เก่ียวกบัค าสั่งนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไปก็ให ้
ศาลมีอ านาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขค าสัง่นั้น หรือมีค าสัง่ใหม่ตามอ านาจในมาตราน้ี” 
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ทรัพยซ่ึ์งมิได้บงัคบัเอากบัเน้ือตวัร่างกายของผูก้ระท าความผิด กฎหมายจึงให้อ านาจศาลสั่งริบ
ทรัพยสิ์นได ้แมว้า่ผูก้ระท าความผดิจะเป็นเด็กก็ตาม 

อน่ึง เม่ือบุคคลอายยุงัไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงในทางกฎหมายนั้น
ถือว่าเป็นบุคคลท่ียงัไม่รู้เดียงสาโดยส้ินเชิง95 และการกระท าความผิดนั้นไม่เป็นความผิดอาญา 
เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีกฎหมายถือว่าหรือสันนิษฐานว่าปราศจากความสามารถในการท าชั่ว 
(Schuldfähigkeit) โดยมิได้พิจารณาถึงขนาดของความเฉียวฉลาด  (intelligence) ของผูก้ระท า
ความผดินั้นประกอบดว้ย96 

3. กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุเกินกวา่ 15 ปี แต่ต ่ากวา่ 18 ปี ซ่ึงในทางกฎหมายถือวา่
เป็นบุคคลท่ีอาจมีความสามารถในการท าชั่ว (Schuldfähigkeit) 97 ได้ โดยศาลจะตอ้งพิจารณาถึง
ความรู้สึกผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเก่ียวกบัตวับุคคลนั้น ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและสาเหตุอ่ืนท่ีท า
ใหบุ้คคลนั้นกระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป กล่าวคือ หากพิจารณาแลว้เห็นวา่เด็กหรือเยาวชนนั้น
มีความสามารถในการท าชัว่ (Schuldfähigkeit) ให้ศาลมีอ านาจลงโทษทางอาญาหรือจะใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ อย่างไรก็ดี หากศาลจะ
ลงโทษทางอาญาจะตอ้งลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิลงก่ึงหน่ึงดว้ย98 

หลกักฎหมายอาญาประการหน่ึง คือ การลงโทษบุคคลโดยปราศจากความชั่วไม่ได ้
หรือหลกัไม่มีโทษ โดยไม่มีความชัว่ (nulla poena sine culpe) ซ่ึงมีความหมายวา่ จะมีการลงโทษ
บุคคลโดยปราศจากความชัว่ (Schuld) ไม่ได้ และจะลงโทษบุคคลนั้นเกินความชัว่ (Schuld) ของ
บุคคลนั้นไม่ได ้ฉะนั้น หลกัไม่มีโทษ โดยไม่มีความชัว่ (nulla poena sine culpe) คือ หลกัการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล (Individualization of Punishment) นั่นเอง ซ่ึงการท่ีบทบญัญติั
กฎหมายก าหนดให้ลดมาตราส่วนโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดก็เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับ
หลกัการดงักล่าว99 
                                                           

95 คณิต ณ นคร. (2556). ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพืน้ฐานการเข้าใจ (พิมพค์ร้ังท่ี 11 
ปรับปรุงใหม่). หนา้ 296. 

96 คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 5 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 290. 
97 คณิต ณ นคร. หนา้เดิม. 
98 มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“ผูใ้ดอายกุวา่สิบหา้ปีแต่ต ่ากวา่สิบแปดปี กระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด ใหศ้าลพิจารณาถึง

ความรู้ผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเก่ียวกบัผูน้ั้น ในอนัท่ีจะควรวินิจฉัยวา่สมควรพิพากษาลงโทษผูน้ั้นหรือไม่ ถา้
ศาลเห็นวา่ไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จดัการตาม มาตรา 74 หรือถา้ศาลเห็นวา่สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้
ลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดลงก่ึงหน่ึง” 

99 คณิต ณ นคร. หนา้เดิม. 
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4. กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ซ่ึงในทางกฎหมายถือว่า
เป็นบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่แล้ว จึงเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการท าชัว่ (Schuldfähigkeit) ฉะนั้น 
การกระท าของบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่จึงเป็นการกระท าท่ีมีความชั่ว (Schuld) และผูก้ระท าจะตอ้งมี
ความรับผิดทางอาญาส าหรับการกระท าของตน100 บทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดให้ศาลมีอ านาจ
ลงโทษทางอาญาและใชดุ้ลพินิจในการลดมาตราส่วนโทษได ้1 ใน 3 หรือก่ึงหน่ึง101 หรือใชว้ิธีเพื่อ
ความปลอดภยัไดทุ้กชนิด แต่ไม่มีอ านาจท่ีจะไม่ลงโทษโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตาม
มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได ้

อย่างไรก็ดี คดีอาญาท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลจะมีอ านาจ
ลงโทษทางอาญาแก่เด็กหรือเยาวชน โดยค านึงถึงความรับผิดในทางอาญาตามมาตรา 74 มาตรา 75 
และมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และนอกจากนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีอ านาจ
น ามาตรการพิเศษ คือ การเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการ
เพื่อความปลอดภยัมาปรับใชก้บัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กบัความรู้สึกผดิชอบของผูก้ระท าความผดิในขณะกระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป 

ข) การเปล่ียนโทษทางอาญาและวธีิการส าหรับเด็กและเยาวชน 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจะลงโทษทางอาญาแก่เด็กและเยาวชนต่อเม่ือมีความจ าเป็น

และไม่สามารถใชว้ธีิการส าหรับเด็กและเยาวชนแกไ้ขเด็กและเยาวชนนั้นให้กลบัตนเป็นพลเมืองดี
ได ้บทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็น
วธีิการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือเพื่อวธีิการเพื่อความปลอดภยั102 ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

                                                           
100 แหล่งเดิม. หนา้ 291 
101 มาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัวา่ 
“ผูใ้ดอายุตั้ งแต่สิบแปดปีแต่ยงัไม่เกินยี่สิบปี กระท าการอนักฎหมายบัญญติัเป็นความผิด  ถา้ศาล

เห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น ลงหน่ึงในสามหรือก่ึงหน่ึงก็ได”้ 
102 มาตรา 142 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 
“ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการ

ลงโทษอาญาหรือวธีิการเพื่อความปลอดภยัได ้ดงัต่อไปน้ี  
(1) เปล่ียนโทษจ าคุกหรือวธีิการเพื่อความปลอดภยัตาม มาตรา 39 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา  เป็น

การส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร  ตามเวลาท่ีศาลก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินกวา่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายคุรบยี่สิบส่ีปี
บริบูรณ์ 
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1. กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุเกินกวา่ 15 ปีในขณะกระท าความผิด เม่ือศาลพิจารณา
พิพากษาคดีลงโทษจ าคุก หากมีเหตุอนัสมควรศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเปล่ียนโทษจ าคุก
เป็นการส่งตวัผูก้ระท าความผิดนั้นไปควบคุม เพื่อฝึกอบรมในสถานท่ีท่ีศาลเห็นสมควรภายใต้
ระยะเวลาท่ีศาลก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีผูก้ระท าความผดินั้นมีอายคุรบยีสิ่บส่ีปีบริบูรณ์  

2. กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมีอายุเกินกวา่ 15 ปีในขณะกระท าความผิด เม่ือศาลพิจารณา
พิพากษาคดีลงโทษปรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเปล่ียนโทษปรับเป็นการคุมความ
ประพฤติ โดยศาลจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อควบคุมความประพฤติดว้ยหรือไม่ก็ได้103 

การเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยัเป็นเร่ืองของวธีิการลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน อนัเป็นอ านาจของศาล
เยาวชนและครอบครัว แต่ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี ศาลจะไม่มีอ านาจลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ศาลจึงไม่มีอ านาจเปล่ียนโทษ เน่ืองด้วยศาลจะเปล่ียน
โทษได ้ศาลจะตอ้งมีอ านาจลงโทษ และการเปล่ียนโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเร่ืองของ
ดุลพินิจซ่ึงมิไดมี้บทบญัญติัใดมาบงัคบั104 

อยา่งไรก็ดี โดยปกติศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้นท่ีมีอ านาจลงโทษทางอาญาหรือ
เปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยั105 อาทิ
เช่น การส่งตวัเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมท่ีสถานพินิจ สถานฝึกอบรม สถานแนะน า
ทางจิต หรือเปล่ียนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติหรือสั่งให้ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถาน
ฝึกและอบรมโดยก าหนดระยะเวลาขั้นสูงและข้ึนต ่า หรือการท่ีศาลมีค าสั่งให้รอการก าหนดโทษ
หรือก าหนดโทษไวแ้ต่รอการลงโทษเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกรณีตอ้งรับ

                                                                                                                                                                      

(2) เปล่ียนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ  โดยจะก าหนดเง่ือนไขขอ้เดียวหรือหลายขอ้ตามมาตรา 
138 ดว้ยหรือไม่ก็ได ้ ถา้ไดก้ าหนดเง่ือนไขไวใ้ห้น าบทบญัญติัมาตรา 138 วรรคสอง และวรรคสาม  และมาตรา 
138 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

ในกรณีท่ีศาลไดพ้ิจารณาความหนกัเบาแห่งขอ้หาและพฤติการณ์แห่งคดีแลว้เห็นว่าควรจะควบคุมตวั
เด็กหรือเยาวชนตาม (1) ต่อไปอีกหลงัจากท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายคุรบยี่สิบส่ีปีบริบูรณ์แลว้ให้ศาลระบุในค า
พิพากษาใหส่้งตวัไปจ าคุกไวใ้นเรือนจ าตามเวลาท่ีศาลก าหนด” 

103 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีเดก็และเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 230-235. 

104
 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกบัคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 214. 
105 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 142-145. 
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โทษปรับ หากเด็กหรือเยาวชนไม่ช าระค่าปรับ ห้ามศาลกกัขงัเด็กหรือเยาวชนแทนค่าปรับแต่ให้ตวั
ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมหรือกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งรับโทษปรับ หรือหากเด็กหรือเยาวชนไม่มี
เงินช าระค่าปรับ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีค าสั่งให้ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณะ
แทนค่าปรับได้โดยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เป็นตน้106  ฉะนั้น การ
เปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยัจึงถือเป็น
อ านาจพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีน าวิธีการลงโทษมาปรับใช้แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
เด็กและเยาวชน เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรมกบัความรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท า
ความผดิในขณะกระท าความผดิเป็นรายบุคคลไป  

อน่ึง การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ในกรณีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นวา่ไม่
สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว บทบญัญติักฎหมายไดใ้ห้
อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวธีิการส าหรับเด็กและเยาวชน
หรือวิธีการเพื่อความปลอดภยัแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดด้ัง่เช่นศาลเยาวชนและครอบครัว 
เหตุท่ีบทบญัญติักฎหมายยกเวน้ใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจเปล่ียนโทษทางอาญา
มาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความปลอดภยั ซ่ึงโดยปกติจะเป็นอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น เน่ืองจากเด็กหรือเยาวชนท่ีเป็นจ าเลยนั้น โดยหลกัแลว้จะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว แต่เน่ืองจากความผิดพลาดท าให้ตอ้งมาถูกฟ้อง
ในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงหากถูกฟ้องในศาลเยาวชนและครอบครัว เด็กและเยาวชน
นั้นยอ่มจะตอ้งไดรั้บการใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี107 ฉะนั้น เพื่อ
ความคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด บทบญัญติักฎหมายจึงให้อ านาจศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาน าวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาปรับใช้ไดเ้ช่นเดียวกบัศาลเยาวชน
และครอบครัว ซ่ึงโดยปกติศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะไม่มีอ านาจในกรณีดงักล่าว 

 2.4.3.3  การโอนคดีหรือไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดวธีิการแกไ้ขความผดิพลาดของการน าเด็กและเยาวชนไป
ฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา คือ การโอนคดี 

                                                           
106 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553”. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค,์ 1. หนา้ 156. 
107 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 176. 
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อนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงเป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเด็กและเยาวชนอยา่ง
แทจ้ริง 

ก) วตัถุประสงคข์องการโอนคดีเด็กและเยาวชน 
การโอนคดีอาญาทั่วไปหรือคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลอ่ืนพิจารณาพิพากษามี

วตัถุประสงคข์องการโอนคดี108 ดงัต่อไปน้ี  
1) การโอนคดีเพื่อความสะดวก109 โดยปกติเม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใด

ยอ่มเป็นการสะดวกท่ีจะด าเนินคดีต่อศาล ณ แห่งทอ้งท่ีนั้น ทั้งน้ี เน่ืองจากพยานหลกัฐานและอ่ืนๆ 
มีอยูพ่ร้อม นอกจากนั้นหากพิจารณาในแง่ความรู้สึกของชุมชนการด าเนินคดีในศาลแห่งทอ้งท่ีท่ีคดี
เกิดข้ึนย่อมมีความเหมาะสมและมีผลในทางปราบปรามด้วย แต่หากมีการด าเนินคดีต่อศาล ณ 
ทอ้งท่ีอ่ืนก็ย่อมท่ีจะยื่นค าร้องต่อศาลท่ีรับพิจารณาคดี เพื่อโอนคดีมายงัศาล ณ ทอ้งท่ีมีการกระท า
ความผดิได ้

2) การโอนคดีเพื่อความปลอดภยั110 ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงในทางภาวะวิสัยอนัส่อแสดง
วา่อาจจะมีการขดัขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา หรือน่ากลวัว่าจะเกิดความไม่สงบ 
หรือเหตุร้ายอย่างอ่ืนข้ึน เช่น ลกัษณะของความผิด ฐานะของจ าเลย จ านวนจ าเลย ความรู้สึกของ
ประชาชนส่วนมาก หรือเหตุผลอย่างอ่ืน ย่อมท่ีจะยื่นค าร้องต่อศาลท่ีรับพิจารณาคดี เพื่อโอนคดี
มายงัศาล ณ ทอ้งท่ีท่ีมีความปลอดภยัได ้

                                                           
108 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 531-532. 
109 มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“เม่ือศาลแต่สองศาลข้ึนไปต่างมีอ านาจช าระคดี ถา้ไดย้ื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลหน่ึงซ่ึงตามฟ้องความผิด

มิไดเ้กิดในเขต โจทก ์หรือจ าเลยจะร้องขอใหโ้อนคดีไปช าระท่ีศาลอ่ืนซ่ึงความผิดไดเ้กิดในเขตก็ได ้ 
ถา้โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลซ่ึงความผิดเกิดในเขต แต่ต่อมาความ ปรากฏแก่โจทก์ว่าการพิจารณาคดีจะ

สะดวกยิง่ข้ึนถา้ให้อีกศาลหน่ึง ซ่ึงมีอ านาจช าระคดีไดพิ้จารณาคดีนั้น โจทก์จะยื่นค าร้องต่อศาลซ่ึง คดีนั้นอยูใ่น
ระหวา่งพิจารณาขอโอนคดีไปยงัอีกศาลหน่ึงก็ได ้แมว้า่จ าเลยจะคดัคา้นก็ตามเม่ือศาลเห็นสมควรจะโอนคดีหรือ 
ยกค าร้องเสียก็ได”้ 

110 มาตรา 26 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา บญัญติัวา่ 
“หากวา่ตามลกัษณะของความผิด ฐานะของจ าเลย จ านวนจ าเลย ความรู้สึกของประชาชนส่วนมากแห่ง

ทอ้งถ่ินนั้น หรือ เหตุผลอยา่งอ่ืน อาจมีการขดัขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หรือน่ากลวัวา่จะเกิดความ
ไม่สงบหรือเหตุร้ายอยา่งอ่ืนข้ึน เม่ือ โจทก์หรือจ าเลยยื่นเร่ืองราวต่ออธิบดีศาลฎีกา ขอให้โอนคดีไปศาลอ่ืน ถา้
อธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามค าขอนั้นก็ใหส้ัง่โอนคดีไปยงัศาลดัง่ท่ีอธิบดีศาลฎีการะบุไว ้

ค าสัง่ของอธิบดีศาลฎีกาอยา่งใด ยอ่มเด็ดขาดเพียงนั้น” 
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อยา่งไรก็ดี การโอนคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชน
และครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ถือไดว้า่เป็นการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษา ดว้ยเหตุของการกระท าความผิด
ร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ โดยพยานหลักฐานท่ีน ามาสืบพยานในคดีย่อมเป็น
พยานหลกัฐานชุดเดียวกนั หากแยกพิจารณาคนละศาลอาจเกิดความยุง่ยากในการส่งเอกสาร หรือ
หากน าพยานบุคคลไปสืบในศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีอยู่
คนละจงัหวดักนัอาจเกิดความล่าชา้ในการพิจารณาพิพากษาคดี ประกอบข่อจ ากดัในเร่ืองเขตอ านาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีการจดัตั้งในบางทอ้งท่ี บทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดให้ศาลท่ีรับฟ้อง
คดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจโอนคดีไปพิจารณายงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนได ้ดงัท่ี
ปรากฏมาตั้งแต่กฎหมายเด็กและเยาวชนในอดีต  

ข) การโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กและเยาวชน 
เม่ือเกิดความผิดพลาดโดยการน าคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึง

มิใช่เด็กหรือเยาวชนไปฟ้องรวมกนัต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และต่อมาความปรากฏใน
ภายหลงัวา่ จ  าเลยยงัเป็นเด็กหรือเยาวชน พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553111 ไดก้  าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใช้
ดุลพินิจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงหากใน
กรณีท่ีศาลเห็นวา่ไม่สมควรโอนคดีก็ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนนั้ นต่อไปและให้มีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กและเยาวชนได้112 ทั้งน้ี ไม่ส่งผลให้การ
ด าเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาดงักล่าว
เสียไป 
                                                           

111 มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่ 

“...ถา้โจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นวา่ จ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถา้ศาลเห็นสมควร ให้ศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณีท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 95 แต่ถา้ศาลเห็นวา่ ไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใชว้ิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี ไม่ท าให้
การด าเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาดงักล่าวเสียไป” 

112 ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 175-176. 
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อยา่งไรก็ดี การแกไ้ขความผดิพลาดของการน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยการให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาใช้ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นวา่ไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชน
ไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวยอ่มส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยทัว่ไปอยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แมบ้ทบญัญติักฎหมายจะให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยัได ้แต่ก็เป็นเพียงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในส่วนของวิธีการลงโทษเท่านั้น 
โดยเด็กและเยาวชนยงัไดรั้บผลกระทบจากการพิจารณาพิพากษาท่ีมีลกัษณะเปิดเผย อนัเป็นการ
ประจานเด็กและเยาวชน และนอกจากนั้นผลในทางกฎหมายยงัส่งผลให้การด าเนินการในชั้น
สอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีผลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป 
แมว้า่ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะไดรั้บวิธีการปฏิบติัในลกัษณะเดียวกบัผูร่้วมกระท า
ความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ตาม 
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บทที ่3 
หลกัเกณฑ์การด าเนินคดเีดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผดิอาญา 
ร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เดก็หรือเยาวชนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 
การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยในระยะเร่ิมแรกไดมี้การส่งคณะผู ้

พิพากษาและนักวิชาการไปดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจากประเทศต่างๆ เพื่อจะได้น า
แบบอยา่งท่ีดีมาประยุกตใ์ชใ้ห้มีความเหมาะสมกบัประเทศไทย ดงันั้น การศึกษาถึงระบบของศาล
เยาวชนและครอบครัวในประเทศท่ีเจริญแลว้ เพื่อน ามาพฒันาระบบศาลเยาวชนและครอบครัวของ
ประเทศไทยจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

กรณีน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงหลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด
อาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน อนัประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย
แบบลายลักษณ์อักษร (Civil law) และกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
(Common law) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความช่วยเหลือทางกฎหมาย เม่ือเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการ
พิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงประเทศท่ีท าการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1. ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
2. ประเทศสิงคโปร์ 
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3.1  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
การด าเนินคดีอาญาในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้การแยกอ านาจหน้าท่ี

ในการสอบสวนและการฟ้องร้องออกจากการพิจารณาพิพากษาภายหลงัการฟ้องร้อง และดว้ยเหตุน้ี 
การด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ1 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การด าเนินคดีอาญาในชั้นตน้ (Vorverfahren) เป็นขั้นตอนการด าเนินคดีก่อนฟ้องซ่ึง
กระท าโดย องคก์รอยัการ เพื่อการแสวงหาขอ้เท็จจริงต่างๆ เก่ียวกบัการกระท าความผิด และหาตวั
ผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ โดยขอ้เท็จจริงท่ีแสวงหามาไดใ้นชั้นน้ีจะน าไปใช้ยืนยนัขอ้กล่าวหา 
และช้ีขาดขอ้กล่าวหาก่อนการพิจารณาคดี หากขอ้มูลฟังไดว้า่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผิดจริงก็
จะด าเนินการในชั้นศาลต่อไป 

2) การด าเนินคดีอาญาในชั้นกลาง (Zwischenverfahren) เป็นขั้นตอนการด าเนินคดีก่อน
การพิจารณาพิพากษา ซ่ึงเม่ือพนกังานอยัการท าการสอบสวนและมีค าสั่งด าเนินคดีจะตอ้งมีขั้นตอน 
อยา่งการไต่สวนมูลฟ้องของศาล เพื่อควบคุมดุลพินิจในการสั่งฟ้องของพนกังานอยัการ 

3) การด าเนินคดีอาญาในชั้ นหลัก (Hauptverfahren) เป็นขั้นตอนการด าเนินการ
พิจารณาพิพากษาของศาล ซ่ึงด าเนินการภายหลงัขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้องทั้งหมด 

3.1.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญา 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาตามกฎหมาย

ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีลกัษณะการด าเนินคดีและความคุม้ครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนท่ีมีการปรับปรุงมาจากลกัษณะการด าเนินคดีของผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไป ซ่ึงในการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนนั้นจะมีวิธีการปฏิบติัและผลในทางกฎหมายท่ีมุ่งเนน้ในการแกไ้ขฟ้ืนฟู
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในลกัษณะเดียวกนักบัการให้ความรู้และ
การศึกษา2 อนัเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน อยา่งไรก็ดี การด าเนินคดีเด็กและ

                                                           
1 สุชาติ แนวประเสริฐ. (2551). สิทธิการมีท่ีปรึกษาในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งท่ีปรึกษา

กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 35. 
2 Youth Court Act 2011 Section 2 (1) 
“(1) The application of criminal law relating to young people is above all to counter renewed criminal 

offences on the part of a youth or young adult: In order to achieve this goal, the legal consequences, and with 
respect for the parental right of upbringing also the procedure, shalbe orientated primarily in line with the 
educational concept.”  
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เยาวชนของศาลเยาวชนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นมีอ านาจน าบทบญัญติักฎหมาย
อาญาทัว่ไปมาบงัคบัใชไ้ดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งกฎหมายเด็กและเยาวชนฉบบัน้ี3 

3.1.2  หลกัเกณฑ์การก าหนดอายุเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาและอยูใ่นอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดอายขุองเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญาตามกฎหมายของ
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีถือว่า
เป็นเด็ก (Youth) และบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยงัไม่ถึง 21 ปีถือวา่เป็นเยาวชน (Young adult)4 

ซ่ึงหากบุคคลดงักล่าวมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายในขณะท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชน ผูก้ระท าความผดินั้นยอ่มจะตอ้งอยูใ่นเขตอ านาจของศาลเยาวชน ฉะนั้น บุคคล
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 แต่ยงัไม่ถึง 21 ปี โดยถืออายุในขณะกระท าความผิดเป็นเกณฑ์ในการข้ึนศาล
เยาวชนตามกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ความรับผิดของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จะตอ้งค านึงถึงความสามารถรู้สึกผิดชอบและวุฒิภาวะในขณะท่ีเด็กและเยาวชนกระท าความผิด
เป็นส าคญั โดยการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความความผิดเน่ืองจากขาดวุฒิภาวะในขณะ
กระท าความผดินั้น ศาลอาจก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลไป5   

                                                           
3 Youth Court Act 2011 Section 2 (2) 
“(2) The provisions of general law shall apply only insofar as not otherwise provided for in this Law.” 
4 Youth Court Act 2011 Section 1 (2) 
“(2) “youth” shall mean anyone who, at the time of the act, has reached the age of fourteen but not yet 

eighteen years; “young adult” shall mean anyone who, at the time of the act, has reached the age of eighteen but 
not yet twenty-one years.” 

5 Youth Court Act 2011 Section 3 
“A youth shall bear criminal liability if, at the time of the act, he has reached a level of moral and 

intellectual maturity sufficient to enable him to understand the wrongfulness of the act and to conduct himself 
in accordance with such understanding. For the purposes of bettering a youth who bears no criminal liability 
due to a lack of maturity the judge may order the same measures as the judge responsible for family and 
guardianship matters.” 
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อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบุคคลท่ีกระท าความผิดนั้นมีอายุไม่ถึง 14 ปีในขณะกระท า
ความผดิ บทบญัญติักฎหมายถือวา่บุคคลนั้นมิไดมี้ความสามารถรู้สึกผดิชอบจึงไม่มีความรับผิดทาง
อาญาและไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา6   

3.1.3  การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชน 

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการจดัตั้งศาลเยาวชนข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2466 โดยเป็น
แผนกหน่ึงของศาลแขวง และมีองคค์ณะของผูพ้ิพากษาประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาธรรมดา 1 คน และ
ผูพ้ิพากษาสมทบ 2 คน ผูพ้ิพากษาธรรมดานั้นได้คดัเลือกมาจากผูพ้ิพากษาศาลแขวงท่ีมีความ
ช านาญและเหมาะสมท่ีจะพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน แต่หากเป็นการพิจารณาคดีอุกฉกรรจ ์ศาลจะ
เพิ่มองคค์ณะข้ึนโดยเพิ่มผูพ้ิพากษาธรรมดาเป็น 2 คน ผูพ้ิพากษาสมทบเป็น 3 คน และศาลจะตอ้ง
ตั้งท่ีปรึกษากฎหมายในการท าหนา้ท่ีเป็นทนายความวา่ต่างใหจ้  าเลยดว้ย7  

การฟ้องคดีเด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
ปกติเป็นอ านาจของพนกังานอยัการท่ีจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิด แต่
ในกรณีท่ีพนกังานอยัการมีความเห็นว่า คดีท่ีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดเป็นคดีเล็กน้อยและ
โดยปกติศาลเยาวชนจะมิไดล้งโทษกบัการกระท าความผิดในลกัษณะนั้น พนกังานอยัการอาจขอ
ความเห็นชอบจากศาลเยาวชน เพื่อขออนุญาตสั่งไม่ฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนนั้นก็ได ้

การพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจะตอ้งมีการพิจารณาเป็นการลับ โดยจะมีบุคคลท่ีเขา้รับฟังการพิจารณาได้ คือ จ าเลย 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูเ้สียหาย พยาน และพนักงานเจา้หน้าท่ีของศาลเท่านั้น8 และหากไม่มีบท
กฎหมายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแลว้ให้ใชพ้ระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทัว่ไปมา
บงัคบัใช ้นอกจากนั้น วิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนจะตอ้งมีการสืบเสาะขอ้เท็จจริง เพื่อให้ทราบ
ถึงบุคลิกลกัษณะทางร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนประกอบดว้ย 

 

                                                           
6 Criminal Code 2009 Section 19  
“Persons who have not attained the age of fourteen at the time of the commission of the offence shall 

be deemed to act without guilt.” 
7 บุญเพราะ แสงเทียน. (2546). กฎหมายเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยกุต์. หนา้ 86-87. 
8 ประภาศน์ อวยชยั. (2517). เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เร่ืองบทบาทศาลคดี

เดก็และเยาวชนกับความมัน่คงแห่งชาติ. หนา้ 37. 
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การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมายประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดก้ าหนดให้ศาลเยาวชนน าบทบญัญติั
ของกฎหมายโดยทัว่ไปมาปรับใช ้เพื่อสอบขอ้เท็จจริงหรือสาเหตุท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได้9 แต่หากมีการน า
คดีเด็กหรือเยาวชนไปฟ้องร่วมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา และความปรากฏแก่ศาลนั้นว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน กฎหมายประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีได้ก าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะต้องมีค าสั่งแยกการ
ด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนโดยเร็วท่ีสุด 10 
นอกจากนั้นเม่ือมีการแยกการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนแลว้ ศาลเยาวชน
จะตอ้งเร่ิมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนนั้นใหม่ เน่ืองด้วยการด าเนินคดีของศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีผ่านมาอาจสร้างผลกระทบต่อความคุม้ครองในการต่อสู่คดีของเด็ก
และเยาวชน โดยการได้รับวิธีการปฏิบติัในลกัษณะท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ 

การพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน หากศาลเยาวชนจะพิพากษาลงโทษจ าคุกเด็กหรือ
เยาวชน กฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้อ านาจศาลเยาวชนก าหนดโทษ
จ าคุกได้เพียงขั้นต ่าของโทษนั้นไปจนถึงก่ึงหน่ึงของโทษขั้นสูง หรือในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชน
ตอ้งโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตให้จ  าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือในคดีอ่ืนท่ีเด็กหรือ
เยาวชนนั้นจะเคยตอ้งโทษจ าคุกมาก่อน ศาลก็พิพากษาใหร้อการลงการลงโทษ โดยก าหนดเง่ือนไข
คุมประพฤติไวต้ั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี และนอกจากโทษจ าคุกแลว้ ศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนอยา่งอ่ืนอีก คือ 
 1) วา่กล่าวตกัเตือน แลว้ปล่อยตวัไป 
 2) ส่งตวัไปฝึกและอบรมยงัสถานฝึกและอบรมหรือโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
 3) คุมประพฤติ 
 4) ส่งตวัไปฝึกและอบรมยงัสถานกกักนัและอบรม 

                                                           
9 Youth Court Act 2011 Section 103  
“(1) Criminal cases brought against youths and adults may be joined in accordance with the 

provisions of general procedural law if this is apposite in order to investigate the truth or on other important 
grounds.” 

10 Youth Court Act 2011 Section 103  
“(3) Where the judge orders separation of the joined matters, the matter which has been separated off 

shall immediately be surrendered to the judge who would have had jurisdiction had the joinder not taken place.” 
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 5) ใหไ้ปอยูภ่ายใตค้วามควบคุมดูแลของคณะบุคคลหรือบุคคลท่ีเหมาะสม 
 6) ส่งตวัไปฝึกและอบรมยงัสถานสงเคราะห์และอบรม 

อยา่งไรก็ดี หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึง
มิใช่เด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในส่วนของการมีค าสั่ง
แยกเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัค าสั่งการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนตามกฎหมายของประเทศไทย แต่หากกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น
ได้ก าหนดให้ศาลท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งมีค าสั่งแยกการพิจารณาพิพากษาผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนในทุกๆ กรณี โดยมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจ
ของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาดัง่เช่นกฎหมายของประเทศไทย อนัเป็นการแสดงถึงความ
คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีควรจะไดรั้บเม่ือเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
 
3.2  ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์มีการใชก้ฎหมายในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ซ่ึง
มีลกัษณะของการด าเนินคดีท่ีมีความแตกต่างจากประเทศไทย และหมายความรวมถึงการด าเนินคดี
เด็กและเยาวชนดว้ย โดยหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนประเทศสิงคโปร์
และในกรณีจะกล่าวถึงการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญาร่วมกบับุคคลท่ีมิใช่เด็ก
และเยาวชน ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผดิอาญา 
กฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร์เป็นบทบญัญติัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ

คุม้ครองสิทธิและความดูแลท่ีเด็กหรือเยาวชนทุกคนสมควรจะไดรั้บ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผดิ ซ่ึงมีกระบวนการด าเนินคดีในลกัษณะท่ีจะตอ้งมีการค านึงถึงผลกระทบท่ี
ผูก้ระท าความผิดไดรั้บประกอบกบัความสามารถรู้สึกผิดชอบต่อการกระท าความผิด11 เพื่อปกป้อง 
คุม้ครอง และดูแลเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กหรือ
เยาวชนเป็นส าคญั ซ่ึงเด็กและเยาวชนนั้นจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีเหมาะสม โดยการน า

                                                           
11 Children and Young Persons Act Section 4 
“For the purposes of this Act, a child or young person is in need of care or protection if — 
(h) the child or young person —   
(i) is a person in respect of whom a relevant offence has been or is believed to have been committed” 
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เด็กหรือเยาวชนออกมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เพื่อการรักษาความปลอดภยั และเพื่อให้
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนนั้นดว้ย12  

3.2.2  หลกัเกณฑ์การก าหนดอายุเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาและอยูใ่นอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

หลักเกณฑ์การก าหนดอายุเด็กและเยาวชนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ได้
ก าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 14 ปี ถือวา่เป็นเด็ก (Child) และบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยงัไม่
ถึง 16 ปี ถือวา่เป็นเยาวชน (Youth person)13 โดยถืออายุในขณะท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด
เป็นเกณฑ์ในการข้ึนศาลเยาวชน อย่างไรก็ดี หากบุคคลท่ีกระท าความผิดนั้นมีอายุไม่ถึง 7 ปี 
บทบญัญติักฎหมายถือว่าบุคคลนั้นยงัมิได้มีความสามารถรู้สึกผิดชอบ และหากก่อการกระท า
ความผิดข้ึนจึงไม่มีความรับผิดทางอาญาและไม่ตอ้งรับโทษ14 อย่างไรก็ดี หากผูก้ระท าความผิดมี
อายุไม่เกิน 12 ปี และศาลเยาวชนค านึงถึงความสามารถรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท าความผิดนั้นแลว้ 
อาจก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดินั้นไม่มีความรับผดิในทางอาญาไดเ้ช่นกนั15  

3.2.3  การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชน 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ไดก้  าหนดให้ผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไดรั้บการปะปนกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่ว่าจะ
ในขณะท่ีถูกควบคุมอยูใ่นสถานีต ารวจ หรือในขณะท่ีส่งตวัไปยงัหรือจากศาลใดๆ หรือในขณะท่ี

                                                           
12 Children and Young Persons Act Section 28 (1) 
“(1) Every court in dealing with a child or young person who is brought before it, either as being in 

need of care or protection, or as an offender or otherwise, shall have regard to the welfare of the child or young 
person and shall, in a proper case, take steps for removing him from undesirable surroundings, and for securing 
that proper provision is made for his education and training.” 

13 Children and Young Persons Act Section 2 
“child” means a person who is below the age of 14 years. 
“young person” means a person who is 14 years of age or above and below the age of 16 years. 
14 Penal Code 2009 Section 82 
“Nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age.” 
15 Penal Code 2009 Section 83 
“Nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under 12, who has not 

attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on that 
occasion” 
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รอการพิจารณาพิพากษาในศาลอาญาไม่ว่าก่อนหรือหลงั เวน้แต่จะได้รับอนุญาตให้เขา้ร่วมกับ
ผูใ้หญ่ท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิ16  

การพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ไดจ้  ากดัอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวมิให้ออกค าสั่งหรือใชว้ิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนแก่ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 10 ปี ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการส่งเด็กนั้นไปยงั
โรงเรียนฝึกอบรม สถานพินิจ สถานท่ีกกักนัอ่ืนใด เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควร17 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มิไดมี้การบทบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ปรากฏบทบญัญติั
ท่ีให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจาณายงัศาลเยาวชนได ้
อนัเป็นแสดงถึงความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการต่อสู่คดี โดยเม่ือพบการกระท า
ความผดิของเด็กและเยาวชนภายใตอ้ านาจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาอ่ืนใดท่ีรับฟ้องคดี
เด็กหรือเยาวชนนั้นไวใ้ห้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาอาจใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมในการ
โอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชน18 อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการโอนคดีเด็กและเยาวชนไป
พิจารณายงัศาลเยาวชนให้ศาลเยาวชนท่ีรับคดีเด็กและเยาวชนไวพ้ิจารณาจะต้องด า เนินการ
สอบสวนและพิจารณาคดีแก่ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนนั้น19 
                                                           

16 Children and Young Persons Act Section 29 
“No child or young person while detained in a police station or while being conveyed to or from any 

court, or while waiting before or after attending in any criminal court, shall be permitted to associate with an 
adult (not being a relative) who is charged with an offence other than an offence with which the child or young 
person is jointly charged.” 

17 Children and Young Persons Act Section 28 (2) 
“(2) A court shall not order a child below the age of 10 years to be sent to an approved school, a 

remand home or place of detention unless for any reason, including the want of a fit person of his own religious 
persuasion who is willing to undertake the care of him, the court is satisfied that he cannot suitably be dealt 
with otherwise.” 

18 Children and Young Persons Act Section 40 (1) 
“Any court by or before which a child or young person is found guilty of an offence may, if it thinks 

fit, remit the case to a Juvenile Court.” 
19 Children and Young Persons Act Section 40 (2) 
“(2) Where any such case is so remitted, the offender shall be brought before a Juvenile Court 

accordingly, and the Juvenile Court may deal with him in any way in which it might have dealt with him if he 
had been tried and found guilty by the Juvenile Court.” 
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 อน่ึง หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึง
มิใช่เด็กหรือเยาวชนกฎหมายเด็กและเยาวชนของต่างประเทศได้ก าหนดให้มี 2 ระบบ กล่าวคือ 
ระบบท่ีใหร้วมการพิจารณาเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงในบาง
ประเทศไดมี้การก าหนดใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาส่งเด็กและเยาวชนไปศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เพื่อใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวก าหนดวธีิการลงโทษเด็กและเยาวชนนั้น โดยมีขอ้ดีใน
แง่ของการประหยดัค่าใช้จ่ายในการพิจารณา และท าให้ศาลพิพากษาไปในทิศทางเดียวกนั และ
ระบบท่ีให้แยกพิจารณาพิพากษาเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่แยกต่างหากจากกนั  ซ่ึงเป็นระบบของ
กฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศไทย โดยมีข้อดีในแง่ของการท่ีเด็กและเยาวชนจะไม่ปะปนกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
ผู ้ใหญ่ และไม่มีโอกาสได้รับการเส้ียมสอนหรือการชักชวนให้เด็กและเยาวชนกระท าชั่ว 
นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนจะไม่ไดเ้ห็นวธีิการพิจารณาโดยทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเขม้งวดและแสลงแก่
จิตใจของเด็กและเยาวชน แต่มีขอ้เสียในแง่ของการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
และศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ดี ท่านอาจารยห์ยุด แสงอุทยั ไดแ้สดง
ความคิดเห็นในเร่ืองดังกล่าวไวว้่า “ถ้าพิจารณาในแง่ของประโยชน์การท่ีวางหลักว่า ให้แยก
พิจารณาพิพากษาเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ต่างหากจากกนัย่อมมีประโยชน์มากกว่า”20 ฉะนั้น เม่ือ
น ามาพิจารณาประกอบกบัวธีิการแกไ้ขความผดิพลาดของการน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกบั
ผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดายอ่มจะตอ้งมีวิธีการแกไ้ข
ความผิดพลาดดงักล่าว โดยการให้เด็กและเยาวชนไดรั้บการพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว
ในทุกๆ กรณี ดงัปรากฏอยูใ่นกฎหมายเด็กและเยาวชนของของประเทศประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสิงคโปร์ท่ีไดก้  าหนดให้ศาลท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชน โดยมิตอ้งมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาดงัเช่นกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศไทยแต่อย่างใด อนัเป็นการแสดงถึงความ
คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเม่ือเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ส าหรับกฎหมาย
เด็กและเยาวชนของประเทศไทยซ่ึงการท่ีบทบญัญติักฎหมายให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นได้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

 

                                                           
20 หยดุ แสงอุทยั. (2494). ค าอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยศาลเดก็. หนา้ 85-86. 
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บทที ่4 
วเิคราะห์เปรียบเทียบหลกัเกณฑ์การด าเนินคดเีดก็หรือเยาวชน 
ที่กระท าความผดิอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เดก็หรือเยาวชน 

 
ปรัชญาในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ี

ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและ
อนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ซ่ึงควรไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลบั
ตนเป็นคนดียิ่งกว่างการลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สุขภาพ 
และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนท่ีมีความแตกต่างกนัเป็นรายบุคคลไป เพื่อพิจารณาประกอบ
กบัการลงโทษเด็กและเยาวชน โดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวอาจน าวิธีการ
เปล่ียนโทษหรือวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน
ไดแ้ลว้แต่กรณี 

ฉะนั้น กระบวนการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การจบั การ
ออกหมายจบั การสอบถาม การสอบสวน การควบคุมตวั การฟ้อง และการผดัฟ้อง จึงมีลกัษณะของ
วธีิการปฏิบติัและวธีิการลงโทษท่ีมีความแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยทัว่ไป ซ่ึง
กรณีน้ีผูเ้ขียนจะวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบของหลักเกณฑ์ในการด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กและเยาวชนตั้งแต่บทบญัญติักฎหมายใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ พร้อมทั้ง
เหตุผลและความจ าเป็นในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว 
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4.1  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา
ร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน 

กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ความพิทกัษ์และ
ความคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เน่ืองดว้ย
เหตุแห่งความยงัเยาวว์ยัและการมีความรู้สึกผิดชอบยงันอ้ยของผูก้ระท าความผิด และมิไดจ้  ากดัแต่
เฉพาะกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผดิโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงกรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กและเยาวชนดว้ย ซ่ึงปรากฏมาตั้งแต่กฎหมายเด็ก
และเยาวชนฉบบัแรก โดยมีหลกัเกณฑ์ของการด าเนินคดีท่ีตอ้งแยกกระบวนการด าเนินคดีระหวา่ง
เด็กและเยาวชนและผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ออกจากกนัตั้งแต่ในชั้นสอบสวนตลอดจนใน
ชั้นพิจารณาพิพากษา แต่ขอ้ยกเวน้ของบทบญัญติักฎหมายท่ีให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวใช้
ดุลพินิจในการรวมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
ตั้งแต่ในอดีต และการใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวในปัจจุบนันั้นไดส้ร้างผลกระทบต่อความคุม้ครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1  พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 
การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนไดบ้ญัญติัข้ึนคร้ัง

แรกภายใตม้าตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 24941 โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการด าเนินคดีท่ีจะตอ้งแยกฟ้องเด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และฟ้องผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลทีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่บทบญัญติักฎหมายกลับ
ก าหนดขอ้ยกเวน้ของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในกรณีดงักล่าว โดยการให้อ านาจศาลเยาวชน
และครอบครัวใช้ดุลพินิจในการรวมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลท่ีมีอ านาจ

                                                           
1 มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 บญัญติัวา่  
“ในทอ้งท่ีท่ีศาลคดีเด็กและเยาวชนเปิดท าการแลว้ ห้ามมิให้ศาลชั้นตน้อ่ืนใดในท้องท่ีนั้นพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาหรือคดีแพง่ ซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชน 
ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลอายตุั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือบุคคลผู ้

บรรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส ใหแ้ยกพิจารณาพิพากษาเด็กหรือเยาวชนในศาลคดีเด็กและเยาวชน  เวน้แต่ศาล
เช่นนั้นจะไดพิ้จารณาเห็นสมควร และมีค าสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
ในกรณีท่ีศาลธรรมดาเป็นผูพ้ิจารณาพิพากษาเด็กหรือเยาวชน ให้ศาลธรรมดามีอ านาจด าเนินการลงโทษและใช้
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี และในกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาเด็ก
และเยาวชน” 
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พิจารณาคดีธรรมดาได้2 ซ่ึงในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรและมีค าสั่งให้รวมการ
พิจารณาพิพากษาในศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดายอ่มส่งผลให้เด็กและเยาวชนนั้นไดรั้บการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีอาจมิไดมี้คุณสมบติัเฉพาะหรือมีความ
ช านาญ3 ในการมีมุมมองดา้นคดีเด็กและเยาวชนดงัเช่นศาลเยาวชนและครอบครัว  

ทั้งน้ี บทบญัญติักฎหมายไดค้  านึงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน โดยการให้
อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาด าเนินการลงโทษและใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2494 ได ้ซ่ึงเป็นกรณีเดียวท่ีบทบญัญติักฎหมายใหอ้ านาจศาลท่ีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดามีอ านาจเช่นเดียวกบัศาลเยาวชนและครอบครัว4 แต่ในการให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจาณา
คดีธรรมดาลงโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไดน้ั้นเป็นเพียงการให้ความคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนในส่วนของวิธีการลงโทษเท่านั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงในทางปฏิบติั เด็กและ
เยาวชนจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีมีการปะปนกบัผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และมีลักษณะของการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเปิดเผย อันเป็นการ
ประจานเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดี ถึงแมก้ารพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาจะมีการแยกการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนจากผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
แต่สถานท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ยงัคงเป็นห้องพิจารณาคดีท่ีใช้ส าหรับผูก้ระท าความ
โดยทัว่ไป ซ่ึงอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนนั้นเกิดความซึมซับและมองว่าการท่ีไดรั้บการปฏิบติั
เช่นนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

เหตุของการท่ีบทบญัญติักฎหมายใหอ้ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวใชดุ้ลพินิจในการ
รวมการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้
นั้น อาจเป็นเพราะเด็กหรือเยาวชนบางคนมีลกัษณะ “เหลือขอ” กล่าวคือ เด็กหรือเยาวชนท่ีไดผ้า่น
การพิจารณาพิพากษาโดยศาลเยาวชนและครอบครัวมาแลว้หลายคร้ัง แต่ไม่สามารถกลบัตวัเป็นคน
ดีได ้และการพิจารณาพิพากษาโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะไม่อ านวยประโยชน์ไดม้ากนัก 

                                                           
2 สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข

เพ่ิมเติม). หนา้ 100. 
3 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553”. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค,์ 1. หนา้ 144. 
4 สง่า ลีนะสมิต. หนา้เดิม. 
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ฉะนั้น เพื่อเป็นการประหยดั เวลา และค่าใชจ่้าย บทบญัญติักฎหมายจึงให้อ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวใชดุ้ลพินิจในการรวมการพิจารณาคดีในกรณีดงักล่าวได้5  

อน่ึง แมว้า่เด็กหรือเยาวชนจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา แต่เด็กและเยาวชนเหล่ายงัคงไดรั้บวิธีปฏิบติัในฐานะของผูถู้กกล่าวหรือจ าเลยท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวน ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในปัจจุบนั
ดงัจะกล่าวต่อไป 

4.1.2  พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
25346 ยงัคงมีการวางหลกัเกณฑใ์นการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนไวเ้ช่นเดิม โดยก าหนดให้แยกฟ้อง
เด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และฟ้องผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของบทบญัญติักฎหมายไปจากเดิม 
โดยก าหนดวิธีการแกไ้ขความผิดพลาดของการน าคดีเด็กหรือเยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท า
ความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงเม่ือความปรากฏแก่ศาลนั้นว่าจ าเลย
เป็นเด็กหรือเยาวชน บทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดให้เป็นเร่ืองของดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาเห็นวา่สมควรโอนคดีหรือไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนนั้น7 

ความผิดพลาดของการน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาประกอบกบับทบญัญติักฎหมายท่ีให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจ

                                                           
5 หยดุ แสงอุทยั. (2494). ค าอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยศาลเดก็. หนา้ 87. 
6 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 บญัญติัวา่  
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน ให้แยกฟ้องคดีเด็กหรือ

เยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ถา้โจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อ
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถา้ศาล
เห็นสมควร ใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 58 แต่ถา้ศาลเห็นว่าไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดามีอ านาจใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนได”้ 

7 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2552). กฎหมายเก่ียวกับคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว (พิมพค์ร้ังท่ี 3 แกไ้ข
เพ่ิมเติม). หนา้ 158. 
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ในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นไดส้ร้างผลกระทบต่อ
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

ก) การด าเนินคดีในชั้นสอบสวน 
เม่ือผู ้กระท าความผิดมาพบกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยปกติในเบ้ืองแรกพนักงาน

สอบสวนยอ่มจะตอ้งสอบถามขอ้มูลส่วนตวัจากผูถู้กกล่าวหา อาทิเช่น ช่ือ สกุล อายุ ท่ีอยู ่เป็นตน้8 
อนัเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีพนกังานสอบสวนจะตอ้งทราบจากผูถู้กกล่าวหาไดโ้ดยตรง และในกรณีท่ี
พนกังานสอบสวนเกิดความสงสัยข้ึนดว้ยลกัษณะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน หรือในกรณีท่ีผู ้
ถูกกล่าวหาแจง้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นเท็จให้แก่พนกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนย่อมมีอ านาจ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงโดยทัว่ไปไดจ้ากบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น ทะเบียนราษฎร์  หรือ
แมใ้นกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นบุคคลเร่รอนไม่ทราบวนัเดือนปีเกิดแน่ชดัก็สามารถตรวจสอบทาง
นิติเวชได ้เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาและมีการเขา้ถึงไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่ใน
อดีต ประกอบกบัระยะเวลาในการด าเนินคดีท่ีมีความเหมาะสม และสามารถขยายระยะเวลาไดต้าม
ความจ าเป็น จึงมิเป็นการยากท่ีพนกังานสอบสวนจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวได ้
ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า เม่ือเด็กและเยาวชนมาพบกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการ
สอบถามขอ้เท็จจริงจากผูก้ระท าความผิดประกอบกบัลกัษณะทางกายภาพของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความแตกต่างกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ย่อมเป็นท่ีสังเกตไดว้่า บุคคลนั้นยงัคงเป็นเด็ก
หรือเยาวชนอยู ่ฉะนั้น เหตุของความผิดพลาดจากขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนโดย
การน าคดีไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
นั้นมิควรจะเกิดข้ึนได ้หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ด าเนินการหรือปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นการผลกั
ภาระและความผิดพลาดไปยงัหน่วยงานของรัฐในส่วนอ่ืนด้วยการอา้งในเร่ืองของการท่ีมีกรอบ
ระยะเวลาเป็นตวัก าหนด 

ขอ้ยกเวน้ของบทบญัญติักฎหมายท่ีให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้
ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนนั้นเปรียบเสมือนเป็นการเปิดช่องให้พนักงานสอบสวนมี
อ านาจเลือกวิธีการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนได ้กล่าวคือ การสอบสวนเด็กและเยาวชน บทบญัญติั
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งกระท าในสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัและไม่ปะปนกบัผูต้อ้งหา
อ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งอยูใ่นสถานท่ีนั้น อนัมีลกัษณะเป็นการประจานเด็กและเยาวชน9 

                                                           
8 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

70. 
9 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
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นอกจากนั้นในการสอบสวนเด็กและเยาวชนจะตอ้งประกอบดว้ยบิดา มารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือ
ผูแ้ทนองคก์ารซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ย10 ตลอดจนผูท่ี้ประกอบสหวิชาชีพเขา้ร่วมในการรับ
ฟังการสอบปากค าหรือสอบสวนเด็กหรือเยาวชนนั้นดว้ย ซ่ึงในทางปฏิบติัพนกังานสอบสวนอาจจะ
น าวิธีการสอบสวนโดยทัว่ไปมาปรับใช้กบัคดีเด็กและเยาวชน เน่ืองดว้ยความยงัเยาวว์ยัและความ
เกรงกลวัต่ออ านาจของเจา้หนา้ท่ี ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนยอ่มจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่ง
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ 

อย่างไรก็ดี แมบ้ทบญัญติักฎหมายจะก าหนดให้แยกฟ้องผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
และเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และฟ้องผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ในทางปฏิบติั เม่ือพนกังานสอบสวนพบเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน เพื่อเป็นการลดภาระของการด าเนินคดี พนกังาน
สอบสวนย่อมน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ เน่ืองด้วย
บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดวธีิการแกไ้ขความผดิพลาดไวแ้ลว้ในชั้นพิจารณาพิพากษา  

ข) การด าเนินคดีในชั้นพิจารณาพิพากษา 
การท่ีบทบญัญติักฎหมายใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการ

โอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงในกรณีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาเห็นว่า ไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น 
ได้สร้างผลกระทบต่อความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการต่อสู้คดีด้วยการเข้ามาสู่
กระบวนการยติุธรรมโดยทัว่ไปอยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้กล่าวคือ การท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุ
ของเด็กและเยาวชนจะปรากฏข้ึนยอ่มเขา้สู่ขั้นตอนของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาแลว้ ดว้ยวิธีการน าแสดงเอกสารการเกิดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงในระยะเวลา
ก่อนท่ีขอ้เท็จจริงดงักล่าวจะปรากฏ เด็กและเยาวชนเหล่านั้นย่อมจะได้รับการด าเนินคดีและวิธี
ปฏิบติัในท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และนอกจากนั้นยงัส่งผลให้ขั้นตอน
ของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในชั้นพิจารณาพิพากษาโดยศาลเยาวชนและครอบครัวบางส่วน
เสียไป อาทิเช่น เม่ือเด็กและเยาวชนถูกจบักุม บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้พนกังานสอบสวน
พาเด็กและเยาวชนไปพบศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบการจบัและการปฏิบติัต่อเด็ก
และเยาวชน11 หรือการรับฟังรายงานการสืบเสาะขอ้เท็จจริงจากผูอ้  านาจการสถานพินิจก่อนศาล

                                                           
10 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

75 วรรคสาม. 
11 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
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เยาวชนและครอบครัวจะพิพากษาลงโทษ12 เป็นตน้ ซ่ึงในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนดงักล่าวจะ
เป็นอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น และถึงแมว้่า การพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ
เยาวชนโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา บทบญัญติักฎหมายจะก าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนได ้
แต่ก็เป็นเพียงการให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในส่วนของวิธีการลงโทษเท่านั้น ซ่ึง
เด็กและเยาวชนยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาดงัเช่นท่ีกล่าวมาแลว้   

เหตุของการท่ีบทบัญญัติกฎหมายให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใช้
ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวได้นั้น อาจเป็น
เพราะในขณะท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 บงัคบัใช้ไดมี้การจดัตั้งศาลเยาวชนข้ึนในบางทอ้งท่ีเท่านั้นจึงส่งผลให้เกิด
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึน กล่าวคือ เม่ือความปรากฏแก่ศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนั้นว่า จ  าเลยเป็นเด็กและเยาวชน และศาล
เห็นสมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว แต่ในขณะนั้นยงัมิไดมี้
การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จึงส่งผลใหไ้ม่มีศาลมารองรับคดีในกรณีดงักล่าว และดว้ยเหตุ
น้ีบทบญัญติักฎหมายจึงใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนในกรณีดงักล่าวได ้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีทอ้งท่ีใดยงัมิไดมี้การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึน เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดย่อมจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาในท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยขอ้ยกเวน้ของบทบญัญติักฎหมาย
ท่ีใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจเป็น
การแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ี ถ่ินท่ีอยู่ปกติหรือทอ้งท่ีเกิดเหตุยงั
มิได้มีการจดัตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึน ซ่ึงเด็กและเยาวชนอาจถูกฟ้องต่อศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาในทอ้งท่ีหน่ึง และผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่อาจถูกฟ้องต่อศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาในอีกทอ้งท่ีหน่ึง และเม่ือศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาค านึงถึง
ความคุ้มครอง ความสะดวก และความรวดเร็วในการพิจารณาคดี  ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนอาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงั
                                                           

12 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
131. 
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ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ย่อมได้ เพื่อให้
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนไดรั้บความเป็นธรรม และไม่เขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรม
ในระยะเวลาท่ีนานเกินสมควร อนัเป็นการแสดงอ านาจการใช้ดุลพินิจของศาลท่ีส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูถู้กด าเนินคดีท่ีเป็นเด็กและเยาวชน 

4.1.3  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 96 แห่ง
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 255313 
นั้นยงัคงวางหลกัเกณฑ์และขอ้ยกเวน้ของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนไวเ้ช่นเดิม แต่หากมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในตอนทา้ยของบทบญัญติัท่ีมีลกัษณะเป็นการเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินคดี
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเกินสมควร กล่าวคือ การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีผา่นมาทั้งในชั้นสอบสวน
และชั้นพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา บทบญัญติักฎหมายก าหนดให้มีผล
บงัคบัใชไ้ดต่้อไป14 ดงัจะเห็นไดว้่า การท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนยงัไม่ปรากฏ 
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นย่อมจะตอ้งไดรั้บวิธีการด าเนินคดีท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัผูก้ระท า
ความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ผลของจากบทบญัญติักฎหมายยงัสร้างผลกระทบให้การด าเนินคดีท่ีมิ
ชอบดว้ยกฎหมายกลบักลายเป็นการด าเนินคดีท่ีชอบดว้ยกฎหมายและคงบงัคบัใชไ้ดต่้อไป ฉะนั้น
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะให้ความคุม้ครองต่อเด็กและ

                                                           
13 มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 บญัญติัวา่  
“ถา้เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนให้แยกฟ้องเด็กหรือ

เยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ถา้โจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อ
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมาความปรากฏแก่ศาลนั้นว่า จ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนและถา้ศาล
เห็นสมควร ใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 95 แต่ถา้ศาลเห็นวา่ ไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดามีอ านาจใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีแก่จ าเลยท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชนได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี ไม่ท าให้การด าเนินการในชั้นสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาดงักล่าวเสียไป” 

14 ประเทือง ธนิยผล.(2555). กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน และวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว. หนา้ 175. 
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เยาวชน แต่ผลของบทบญัญติักฎหมายท่ีรัฐเป็นผูบ้ญัญติัข้ึนกลบัไปท าลายความคุม้ครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนนั้นเสียเอง 

อน่ึง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ปัญหาในเร่ืองเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวท่ี
จะรับฟ้องย่อมหมดไป เน่ืองจากมีการจดัตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนครบในทุกทอ้งท่ีทัว่
ประเทศไทยแลว้ และหากในทอ้งท่ีใดมีความจ าเป็นก็สามารถเปิดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้ึนในศาลจงัหวดัท่ียงัมิไดมี้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นอีกได้15 ซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนัตรงตาม
เจตนารมณ์กฎหมายเด็กและเยาวชน และบญัญติักฎหมายยงัไดก้ าหนดเขตอ านาจของศาลเยาวชน
และครอบครัวท่ีมีอ านาจรับพิจารณาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ได้แก่ 
ทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนมีถ่ินท่ีอยู่ปกติ และท้องท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิดเกิดข้ึน 
นอกจากนั้นในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่ารับพิจารณาพิพากษาคดีในทอ้งท่ีท่ีการ
กระท าความผิดเกิดข้ึนมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมากกว่าก็ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวแห่ง
ทอ้งท่ีท่ีเด็กหรือเยาวชนการกระท าความผิดมีอ านาจพิจารณาคดีได้ ฉะนั้น เม่ือในทอ้งท่ีใดมีศาล
เยาวชนและครอบครัวเปิดด าเนินการแลว้ บทบญัญัติกฎหมายนั้นห้ามศาลชั้นตน้อ่ืนใดรับคดีท่ีอยู่
ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวไวพ้ิจารณาพิพากษา16 และดว้ยเหตุน้ีเองจึงส่งผลให้บทบญัญติั
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไป
พิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดต่้อไป เน่ืองดว้ยมิไดมี้ขอ้จ ากดัในเร่ือง
เขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวดงัเช่นในอดีต ประกอบกบัในการจดัตั้ งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงหรือบริเวณเดียวกนักบัศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนเดิม ฉะนั้น แมว้า่จะเป็นการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปยงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวก็ยงัคงเป็นการ
ด าเนินการ ณ สถานท่ีท่ีมีการจดัตั้งในบริเวณเดียวกนั ซ่ึงมิไดส้ร้างผลกระทบต่อการเดินทางเพื่อมา
รับการพิจารณาพิพากษาคดีของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัสร้างความ
คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เม่ือเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมทางอาญาดว้ย 

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีฟ้องเด็กหรือเยาวชนท่ีเขา้ลกัษณะเป็นเด็กจรจดัหรือเป็นเด็ก
เหลือขอ ซ่ึงเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีจะไม่มีบิดามารดา ผูป้กครอง บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กหรือ

                                                           
15 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

8. 
16 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). “พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553”. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค,์ 1. หนา้ 154-155. 
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เยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยใหค้วามคุม้ครองในเร่ืองของการช่วยเหลือเก่ียวกบัการด าเนินคดี ประกอบการ
ไม่มีทุนทรัพยท่ี์จะประกนัตนเองเพื่อการต่อสู่คดี และเม่ือมีการฟ้องเด็กหรือเยาวชนรวมกบัผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีย่อมจะ
ไดรั้บการปฏิบติัทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาพิพากษาท่ีปะปนกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นการไม่สอดคล้องกบัอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กท่ีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองแก่เด็ก
และเยาวชนทุกคน ทั้งน้ี หากความปรากฏแก่ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาว่าจ าเลยเป็นเด็ก
และเยาวชน แมว้า่กฎหมายจะให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนคดีเด็กหรือเยาวชน
ไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเปล่ียน
โทษทางอาญาและใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้ แต่การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีผ่าน
เหล่านั้นย่อมสร้างผลกระทบให้กับเด็กและเยาวชนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมท่ีมีความไม่
เหมาะสมเสียแลว้  

ฉะนั้น เหตุของการบญัญติักฎหมายอาจเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนไดเ้พียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงเม่ือสถานการณ์ในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไป
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนก็ย่อมจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความความคุม้ครอง
ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป 

 
4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลซ่ึง
มิใช่เด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

การศึกษากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย
แบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) และระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) พบว่า 
การด าเนินเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนมีความแตกต่าง
กบักฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศไทยในบางขั้นตอน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ก) ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
วตัถุประสงค์ในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีมีลกัษณะมุ่งเน้นให้ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูในลกัษณะของการฝึกอบรมและการสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนนั้นกลบัตวัเป็นพลเมือง
ท่ีดี โดยกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ความรับผิดทางอาญาของบุคคลท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนในช่วงอายุตั้งแต่ 14 ปีแต่ยงัไม่ถึง 21 ปี
ในขณะกระท าความผิด เป็นเกณฑ์ในการข้ึนศาลเยาวชน ทั้งน้ี เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองสิทธิโดยอ านาจศาลเยาวชน
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ในทุกๆ กรณี รวมทั้งเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน
ดว้ย กล่าวคือ เม่ือมีการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และต่อมา
ความปรากฏแก่ศาลนั้นวา่จ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน กฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีได้ก าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะต้องมีค าสั่งแยกการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนโดยเร็วท่ีสุด และเม่ือศาลเยาวชนรับพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชนแลว้จะตอ้งเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้นใหม่  

การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกับบุคคลท่ีมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศไทยมีลกัษณะการด าเนินคดีท่ีมีความคลา้ยคลึงกบั
ศาลเยาวชนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในส่วนของการให้อ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวน าบทบญัญติัของกฎหมายโดยทัว่ไป อาทิเช่น พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บงัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครัว
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายเด็กและเยาวชน17 อยา่งไรก็ดี การท่ีบทบญัญติักฎหมายไดใ้ห้อ านาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวไวเ้ช่นน้ีถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือ
สาเหตุแห่งการกระท าความผิดท่ีส าคญัของเด็กและเยาวชน เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาพิเคราะห์และ
ปรับใชก้บัวิธีการลงโทษ หรือวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแลว้แต่กรณี อนัเป็นการแกไ้ขปัญหา
เด็กและเยาวชนท่ีตรงจุด นอกจากนั้น กฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีไดใ้ห้อ านาจศาลเยาวชนท่ีมีความแตกต่างกบัศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทย 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง คือ การให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการ
โอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนตามกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีไดก้ าหนดใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะตอ้งแยกผูก้ระท าความท่ีเป็น
เด็กและเยาวชนออกจากผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่โดยเร็วท่ีสุด กล่าวคือ ศาลท่ีรับฟ้องคดีเด็ก
และเยาวชนจะตอ้งโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชน เม่ือความปรากฏแก่ศาลนั้นวา่
จ าเลยยงัเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับ
ฟ้องคดีเด็กและเยาวชนไวด้งัเช่นศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาประเทศไทย กล่าวคือ การโอน
คดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยจะต้องค านึงถึง
ดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
                                                           

17 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
6. 
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เห็นวา่ไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวยอ่มส่งผลกระทบ
ต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน แมว้่ากฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศไทยจะให้
อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเปล่ียนโทษทางอาญาหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนได ้แต่ก็เป็นเพียงการด าเนินคดีในขั้นตอนของการลงโทษเท่านั้น ซ่ึงในทางปฏิบติัเด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นยงัคงได้รับอิทธิพลจาการด าเนินคดีร่วมกับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
ลกัษณะไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรมกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชน  

ประการท่ีสอง คือ การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนเม่ือมีค าสั่งแยกการด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บทบญัญติักฎหมายได้
ก าหนดให้ศาลเยาวชนท่ีรับคดีเด็กและเยาวชนจะตอ้งเร่ิมด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ
เยาวชนนั้นใหม่ เน่ืองด้วยการด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีผ่านมา เด็กหรือเยาวชนนั้นอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินคดีหรือไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ อนัเป็นการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขฟ้ืนฟูในลกัษณะของการฝึกอบรมและสั่งสอนให้กลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดี
ต่อไป แต่การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทย เม่ือมีค าสั่ง
โอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวแลว้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจะ
มีอ านาจเพียงด าเนินการพิจารณาพิพากษาในขั้นตอนต่อจากท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
พิจารณาในเร่ืองท่ีพิจารณาคา้งไวเ้ท่านั้น โดยมิได้มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและ
เยาวชนนั้นใหม่ดัง่เช่นศาลเยาวชนประเทศประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนไดรั้บวิธีการปฏิบติัในลกัษณะเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และนอกจากนั้น
ผลในทางกฎหมายยงัส่งผลให้ค  าสั่งในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาพิพากษาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีผ่านมายงัถือว่าเป็นค าสั่งท่ีชอบด้วย
กฎหมาย แม้ว่าในทางปฏิบติัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจะได้รับวิธีการปฏิบติัใน
ลกัษณะเดียวกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ อนัเป็นวธีิการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน แต่ผลในทางกฎหมายกลบัส่งผลให้การด าเนินการดว้ยวิธีการ
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป 

ข) ประเทศสิงคโปร์ 
การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนประเทศสิงคโปร์มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ

คุม้ครองสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดนั้น
จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีมีความเหมาะสมกบัความรู้สึกผิดชอบของผูก้ระท าความผิด
ในขณะกระท าความผิด ฉะนั้น บทบญัญติักฎหมายจึงก าหนดให้บุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน 14 ปี ถือว่า
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เป็นเด็ก และบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี ถือว่าเป็นเยาวชน และมีลกัษณะของการ
ด าเนินคดีท่ีมิไดน้ าเด็กและเยาวชนมาปะปนกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่วา่ในขณะท่ีถูก
ควบคุมตวัอยู่ในสถานีต ารวจ หรือในขณะท่ีส่งตวัไปยงัหรือจากศาลใดๆ หรือในขณะท่ีรอการ
พิจารณาพิพากษาโดยศาลไม่ว่าก่อนหรือหลัง และในส่วนของการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ี
กระท าความผดิร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน บทบญัญติักฎหมายมิไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ใน
การด าเนินคดีในกรณีดังกล่าวไวโ้ดยเฉพาะแต่บทบญัญติักฎหมายได้ให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนไวจ้ะตอ้งโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงั
ศาลเยาวชน โดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของการท่ีเด็ก
และเยาวชนจะไดรั้บวิธีการปฏิบติัและวิธีการลงโทษ เพื่อแกไ้ขความประพฤติของเด็กและเยาวชน
ใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไปในอนาคต  

การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศไทย มีความ
คลา้ยคลึงกบัศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศสิงคโปร์ในส่วนของก าหนดให้ผูก้ระท าความผิดท่ี
เป็นเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไดรั้บการปะปนกบัผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่วา่จะในขณะท่ีถูก
ควบคุมอยู่ในสถานีต ารวจ หรือในขณะท่ีส่งตัวไปยงัหรือจากศาลใดๆ หรือในขณะท่ีรอการ
พิจารณาพิพากษาในศาลอาญา อนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  

อยา่งไรก็ดี แมก้ฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร์จะมิไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
การด าเนินคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนไวอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่บทบญัญติักฎหมายไดก้ าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็ก
หรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนได้ เม่ือพบการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ซ่ึงมี
ลกัษณะการด าเนินคดีท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัหลกัเกณฑ์การโอนคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว
ของประเทศไทย แต่มีอ านาจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ การออก
ค าสั่งการโอนคดีของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาของประเทศสิงคโปร์นั้นจะตอ้งค านึงถึง
ความเหมาะสมในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน ซ่ึงความเหมาะสมในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน
ดงักล่าวยอ่มหมายความรวมถึงการด าเนินคดีโดยเขตอ านาจศาลเยาวชนนัน่เอง 

หลักประกันในการด าเนินคดีของศาลโดยทัว่ไปจะตอ้งมีลักษณะของการพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีค านึงถึงหลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา กล่าวคือ ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย18 ฉะนั้น ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
                                                           

18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 197. 
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1) ความเป็นอิสระในเน้ือหา กล่าวคือ การท าหนา้ท่ีในทางอรรถคดีของผูพ้ิพากษาจะไม่
อยูใ่นอาณติัของบุคคลหรือองคก์รใดๆ ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มโดยส้ินเชิง  

2) ความเป็นอิสระในในทางส่วนตวั กล่าวคือ ผูพ้ิพากษาจะตอ้งกระท าโดยปราศจาก
ความกลวัวา่จะไดรั้บผลร้ายหรือถูกกลัน่แกลง้ภายหลงั 

ในทางอรรถคดีผูพ้ิพากษามิใช่ขา้ราชการท่ีตอ้งฟังค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาของผูใ้ด
ทั้งส้ิน แมใ้นระหว่างผูพ้ิพากษาดว้ยกนัเอง เน่ืองจากผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ19 ดว้ยเหตุน้ีเอง การวินิจฉยัหรือการมีค าสั่งต่างๆ ของ
ศาลจะต้องเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริง ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้ นๆ 
เช่นเดียวกับการด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว แม้ว่ากฎหมายเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทยจะให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีใช้ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กหรือ
เยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติ เม่ือค านึงถึง
หลกัประกนัในการด าเนินคดีของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาประกอบกบัเจตนารมณ์ของ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจึงสมควรโอนคดี
เด็กและเยาวชนไปพิจารณาพิพากษายงัศาลเยาวชนและครอบครัวในทุกๆ กรณี เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนนั้นจะได้รับการพิจารณาพิพากษาท่ีมีความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม แต่การ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัคงปรากฏกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาเห็นวา่ ไม่สมควรโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว  อนัเป็น
การด าเนินคดีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัประกนัในการด าเนินคดีดงัท่ีกล่าวมา  

อน่ึง การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นว่า 
ไม่สมควรโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจเปล่ียนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการ
เพื่อความปลอดภยัเท่านั้น ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้ย่อมต้องผ่าน
กระบวนการด าเนินคดีท่ีไดรั้บผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในลกัษณะ
เช่นเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงวธีิการแกไ้ขความผิดพลาดของการน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้อง
ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสิงคโปร์ 
และประเทศไทยนั้นมีลักษณะของการให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงหากพิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และสามารถน ามาปรับใช้กับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะตอ้งเป็นการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน
                                                           

19 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม). หนา้ 86. 
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ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงเป็นบทบญัญติัเด็ดขาดท่ีจะตอ้งโอนคดีเด็กและเยาวชน
ไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว กล่าวคือ เม่ือความปรากฏแก่ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ศาลเช่นวา่นั้นจะตอ้งมีค าสั่งแยกเด็กและเยาวชนและผูร่้วม
กระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่โดยเร็วท่ีสุด  โดยมิตอ้งค านึงถึงดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา ดังเช่นกฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และนอกจากนั้นเม่ือศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวรับคดีเด็กและเยาวชนไว้พิจารณาพิพากษาจะต้องด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนใหม่ อนัเป็นการแสดงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนท่ีอาจไดรั้บวิธีการปฏิบติัในลกัษณะเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงยงัมิไดมี้
การปรากฏกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาของไทยในปัจจุบนั  
 
4.3  วิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นของการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดร่วมกับ
บุคคลอืน่ซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน 

ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเม่ือเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
จะตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน 
และสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกวา่การลงโทษ แต่ขอ้ยกเวน้ของการด าเนินคดีเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน โดยให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาใช้ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงในทางปฏิบติั การท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนจะปรากฏข้ึนยอ่มเขา้สู่
ในชั้นพิจารณาพิพากษา โดยวิธีการแสดงเอกสารการเกิดของเด็กและเยาวชน ฉะนั้น ในระยะเวลา
ก่อนท่ีขอ้เท็จจริงดงักล่าวจะปรากฏย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไดรั้บการด าเนินคดีใน
ลกัษณะท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงบทบญัญติักฎหมายนั้นควรท่ีจะให้
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเม่ือเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรม แต่บทบญัญติักฎหมาย
ดงักล่าวกลบัให้การโอนคดีอยู่ภายใตอ้  านาจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงในกรณีท่ี
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นว่า ไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาล
เยาวชนและครอบครัวย่อมส่งผลเด็กและเยาวชนเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทัว่ไปอย่างไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้ โดยเด็กและเยาวชนจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดยผู ้พิพากษาศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีมิไดมี้คุณสมบติัเฉพาะหรือมิไดมี้ความช านาญในมุมมองดา้นคดีเด็ก
และเยาวชนดงัเช่นศาลเยาวชนและครอบครัว และมีลกัษณะของการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเปิดเผย 
อนัเป็นการประจานเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยงัส่งกระทบต่อขั้นตอนการด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนบางส่วนขาดหายไป แมบ้ทบญัญติักฎหมายจะให้อ านาจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
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ธรรมดาใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได ้แต่ก็เป็นเพียงการให้ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนในส่วนของวิธีการลงโทษเท่านั้น ซ่ึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนนั้นจะตอ้ง
ได้รับการด าเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม พร้อมทั้ งพิจารณาประกอบกับ
ความสามารถรู้สึกผิดชอบในขณะกระท าความผิดเป็นหลกั อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนอยา่งแทจ้ริง  

ฉะนั้น การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือ
เยาวชนตามตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดใหศ้าลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใชดุ้ลพินิจในการโอน
คดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงในกรณีท่ีศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาเห็นวา่ไม่สมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว ยอ่มเป็น
การสร้างผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรม เน่ือง
ดว้ยเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา ซ่ึงอาจจะได้รับอิทธิพลจากการพิจารณาคดีหรือสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจากการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสิงคโปร์จึงสมควรมี
การแกไ้ขบทบญัญติัดงักล่าว โดยการก าหนดให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจะตอ้งโอนคดี
เด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวโดยเร็วท่ีสุด เม่ือความปรากฏแก่ศาลนั้นวา่
จ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน และนอกจากนั้นเม่ือมีการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลเยาวชนและ
ครอบครัวแลว้ ศาลเยาวชนจะตอ้งมีอ านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้นใหม่ ตั้งแต่ในชั้นพิจารณา
เป็นต้นไป อนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาสู่กระบวนการ
ยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง  
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และการ
อบรมสั่งสอนจากผูใ้หญ่ ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลท่ีอยูร่อบขา้งตวัเด็กและ
เยาวชนเท่านั้น แต่จะตอ้งมีความร่วมมือกนัในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดว้ยเหตุน้ีนานา
อารยะประเทศจึงให้ความส าคญักบัความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง และมิได้
จ  ากัดแต่เพียงเด็กและเยาวชนโดยทัว่ไปเท่านั้น แต่หากมีการค านึงถึงเด็กและเยาวชนท่ีมีความ
ประพฤติท่ีไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายบา้นเมืองดว้ย เน่ืองจากความยงัเยาวว์ยัทั้ง
ทางความคิด การตดัสินใจ และการควบคุมตนเองจึงง่ายต่อการท่ีจะถูกชกัจูงไปในทางท่ีเสียหายจาก
ผูท่ี้ไม่ประสงค์ดี ฉะนั้น ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนทุกคนจึงสมควรท่ีจะไดรั้บโอกาส
และความช่วยเหลือให้กลบัตวัเป็นคนดีภายใตก้ระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีแยก
ต่างหากจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไป ซ่ึงจะมีหน่วยของรัฐท าหน้า
ใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน และมีลกัษณะในการด าเนินคดีท่ี
ตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนท่ีควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอน และ
สงเคราะห์ให้กลับตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ นอกจากนั้นในการพิพากษาคดีจะต้อง
ค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนซ่ึงแตกต่างกันเป็น
รายบุคคลดว้ย 

ความคุ้มครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 แห่ง
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึง
เป็นกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน โดยบทบญัญติั
กฎหมายไดก้ าหนดใหก้ารแยกผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนออกจากผูร่้วมกระท าความผิด
ท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยฟ้องผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นเด็กและเยาวชนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และฟ้อง
ผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และนอกจากนั้นบทบญัญติักฎหมายยงัก าหนดวิธีการแกไ้ขความผิดพลาดของ
การน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกับผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจ

DPU



87 

 

พิจารณาคดีธรรมดา โดยการให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการโอนคดี
เด็กและเยาวชนไปพิจารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงบทบญัญติักฎหมายดงักล่าวเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากในอดีตท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ฉะนั้น บทบญัญติั
กฎหมายจึงก าหนดเง่ือนไขในการโอนคดีโดยอาศยัดุลพินิจของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ี
รับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนนั้น  

เหตุของความผิดพลาดท่ีน าคดีเด็กและเยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ี
เป็นผูใ้หญ่นั้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการด าเนินคดีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนท่ีมี
การปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นการผลกัภาระและความผดิพลาดไปยงัหน่วยงานอ่ืนของรัฐ กล่าวคือ 
พนกังานสอบสวนมิไดสื้บเสาะขอ้เทจ็จริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชนให้เกิดความความชดัแจง้
ก่อนการด าเนินคดีในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงการด าเนินคดีในกรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความ
คุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในระยะยาวไปจนกวา่ขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายุของเด็กและเยาวชน
จะปรากฏ และโดยปกติขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจะปรากฏข้ึนเม่ือมีการแสดงเอกสารการเกิดของเด็กและ
เยาวชนในชั้นพิจารณาพิพากษา ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองอายยุของเด็กและ
เยาวชนจะปรากฏยอ่มส่งผลให้เด็กและเยาวชนนั้นอาจไดรั้บวิธีการปฏิบติัในท านองเดียวกบัผูร่้วม
กระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นการผลกัเด็กและเยาวชนเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทัว่ไป
อย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แมว้่าบทบญัญติักฎหมายจะให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาน าวธีิการส าหรับเด็กและเยาวชนมาปรับใชไ้ด ้แต่ก็เป็นเพียงการให้ความคุม้ครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนในขั้นตอนของวิธีการลงโทษและเยาวชนเท่านั้น ซ่ึงเด็กและเยาวชนยงัไดรั้บการ
พิจารณาพิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีมิได้มีคุณสมบติัเฉพาะหรือมีความ
ช านาญ โดยมีมุมมองในดา้นคดีเด็กและเยาวชนไดด้งัเช่นศาลเยาวชนและครอบครัว นอกจากนั้น 
ผลในทางกฎหมายยงัก าหนดให้การด าเนินการในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาพิพากษาท่ีผ่านมา
ให้มีผลบงัใช้ได้ต่อไป แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะรับการปฏิบติัในลักษณะท านองเดียวกับผูร่้วม
กระท าความผิดท่ีเป็นผู ้ใหญ่ก็ตาม อันเป็นการด าเนินคดีท่ีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและ
เยาวชนท่ีควรจะได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลบัตวัเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการ
ลงโทษ 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวข้ึนครบทุกทอ้งท่ีทัว่ประเทศไทยแลว้ นอกจากนั้น ยงัมีสถานท่ีตั้งในบริเวณเดียวกนั
กบัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ีรับฟ้องคดีเด็กและเยาวชนคดีเด็กและเยาวชนไว้ ซ่ึงการท่ี
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเห็นสมควรโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยงัศาลเยาวชนและครอบ
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ครอบครัวมิไดป้ระสบปัญหาในเร่ืองของเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวดงัเช่นในอดีต และ
มิไดส้ร้างผลกระทบใดๆ ต่อความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ในทางตรงกนัขา้มกลบัสร้าง
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการต่อสู้คดีมากข้ึน 
  
5.2  ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดร่วมกบับุคคลซ่ึงมิใช่
เด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นบทบญัญติัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีต้องการแยกผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนออกจาก
ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ อนัเป็นการแสดงถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนทุกคนท่ี
เขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่เม่ือพิจารณาถึงขอ้ยกเวน้ของหลกัเกณฑ์การด าเนินคดี
เด็กและเยาวชนในกรณีดงักล่าวกลบัเป็นดาบสองคมท่ีมาสร้างผลกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ฉะนั้น ผูเ้ขียนจึงมีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
เพื่อน ามาปรับปรุงบทบญัญติั ดงัน้ี 

1. บทบญัญติักฎหมายได้ก าหนดวิธีการแก้ไขความผิดพลาดของการน าคดีเด็กหรือ
เยาวชนไปฟ้องรวมกบัผูร่้วมกระท าความผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดย
มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงบญัญติัว่า “...ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องเด็กหรือเยาวชนร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชน
ต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา  แต่ต่อมาความปรากฏแก่ศาลน้ันว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือ
เยาวชนและถ้าศาลเห็นสมควร ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจโอนคดีเด็กหรือ
เยาวชนไปพจิารณายงัศาลเยาวชนและครอบครัวตามกรณทีีบ่ัญญตัิไว้ในมาตรา 95 แต่ถ้าศาลเห็นว่า 
ไม่สมควรโอนคดี ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
ตามทีบ่ัญญตัิไว้ในพระราชบัญญตัินีแ้ก่จ าเลยทีเ่ป็นเด็กหรือเยาวชนได้...” 

อน่ึง บทบญัญติักฎหมายขา้งตน้เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความคุม้ครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชนในอดีตท่ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว บทบัญญัติ
กฎหมายจึงให้อ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาธรรมดาใชดุ้ลพินิจในการโอนคดีเด็กหรือเยาวชนใน
กรณีดงักล่าวได ้แต่ในปัจจุบนัท่ีมีการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนครบทุกทอ้งท่ีทัว่ประเทศ
ไทยแล้ว และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นก็อาจจะเปิดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาท่ียงัมิไดมี้แผนกเยาวชนและครอบครัวนั้นไดอี้ก นอกจากนั้น สถานท่ีใน
การจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวยงัอาจเป็นบริเวณเดียวกนักบัศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
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ท่ีรับฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนเดิม  ซ่ึงในการออกค าสั่งโอนคดีเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณายงัศาล
เยาวชนและครอบครัวโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาจึงมิได้ประสบปัญหาเร่ืองของเขต
อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวดงัเช่นในอดีต ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความคุม้ครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนอยา่งแทจ้ริงจึงสมควรแกไ้ขความในตอนทา้ยของบทบญัญติัเป็นวา่ “...ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องเด็ก
หรือเยาวชนร่วมกับบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต่อมา
ความปรากฏขึน้ในระหว่างพิจารณาว่าจ าเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ไม่ว่าในศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ 
หรือศาลฎกีา ให้ศาลทีม่ีอ านาจพจิารณาคดีธรรมดาโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวเพือ่ด าเนินกระบวนการพจิารณาคดีใหม่...” 

2. บทบญัญติัมาตรา 96 ตอนทา้ย แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงบญัญติัว่า “...ในกรณีเช่นว่านี้ ไม่ท าให้การ
ด าเนินการในช้ันสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา
ดังกล่าวเสียไป” ได้ส่งผลให้การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณา
พิพากษาโดยศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเป็นการด าเนินคดีท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงในทาง
ปฏิบติั  เม่ือมีการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนร่วมกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ย่อมได้รับ
ลกัษณะของการด าเนินคดีในท านองเดียวกบัผูร่้วมกระท าความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่ อนัเป็นการแสดงถึง
การกระทบต่อความคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน และนอกจากนั้นยงั
ส่งผลให้การด าเนินคดีเด็กและเยาวชนบางส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้น
เสียไป ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความคุม้ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนอยา่งแทจ้ริงจึงสมควรแกไ้ขความ
ในตอนทา้ยของบทบญัญติัเป็นว่า “...ศาลเยาวชนและครอบครัวจะเลือกรับฟังข้อเท็จจริงจากการ
ด าเนินการในช้ันสอบสวนและการพจิารณาพพิากษาของศาลทีม่ีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ โดย
ต้องค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนน้ันเป็นส าคัญ”  
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ศาลเยาวชนและครอบครัวทัว่ราชอาณาจกัร 

ล าดบัท่ี รายช่ือศาลเยาวชนและครอบครัว วนัท่ีเปิดด าเนินการ 
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2494 
2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) 7 สิงหาคม 2551 

ภาค 1 
3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันนทบุรี 1 พฤษภาคม 2532 
4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ 1 พฤษภาคม 2532 
5 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 24 ตุลาคม 2537 
6 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปทุมธานี 7 สิงหาคม 3538 
7 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี 2 เมษายน 2540 
8 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสิงห์บุรี 7 สิงหาคม 2543 
9 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอ่างทอง 1 เมษายน 2545 
10 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัลพบุรี 1 ธนัวาคม 2547 
11 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชยันาท 7 สิงหาคม 2549 

ภาค 2 
12 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัระยอง 8 กรกฎาคม 2526 
13 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชลบุรี 7 สิงหาคม 3538 
14 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัจนัทบุรี 2 เมษายน 2540 
15 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 เมษายน 2545 
16 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตราด 1 ธนัวาคม 2547 
17 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระแกว้ 1 ธนัวาคม 2547 
18 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปราจีนบุรี 7 สิงหาคม 2549 
19 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครนายก 7 สิงหาคม 2549 

ภาค 3 
20 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครราชสีมา 8 กรกฎาคม 2507 
21 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุบลราชธานี 7 สิงหาคม 2523 
22 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอ านาจเจริญ 7 พฤษภาคม 2527 
23 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดับุรีรัมย  ์ 2 เมษายน 2540 

 

DPU



97 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือศาลเยาวชนและครอบครัว วนัท่ีเปิดด าเนินการ 
ภาค 3 (ต่อ) 

24 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัศรีสระเกษ 1 เมษายน 2545 
25 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุรินทร์ 1 เมษายน 2547 
26 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชยัภูมิ 1 ธนัวาคม 2547 
27 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัยโสธร 7 สิงหาคม 2549 

ภาค 4 
28 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น 30 สิงหาคม 2533 
29 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุดรธานี 7 สิงหาคม 2538 
30 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัร้อยเอด็ 7 สิงหาคม 2538 
31 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครพนม 7 สิงหาคม 2543 
32 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองบวัล าภู 1 ธนัวาคม 2547 
33 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาฬสินธ์ุ 9 มกราคม 2549 
34 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัหนองคาย 9 มกราคม 2549 
35 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเลย 9 มกราคม 2549 
36 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสกลนคร 9 มกราคม 2549 
37 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัมุกดาหาร 9 มกราคม 2549 
38 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัมหาสารคาม 7 สิงหาคม 2549 
39 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดับึงกาฬ 20 พฤษภาคม 2554 

ภาค 5 
40 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่ 21 สิงหาคม 2513 
41 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัล าปาง 2 เมษายน 2540 
42 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัล าพนู 1 เมษายน 2545 
43 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงราย 1 ธนัวาคม 2547 
44 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัแพร่ 1 ธนัวาคม 2547 
45 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัน่าน 9 มกราคม 2549 
46 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพะเยา 7 สิงหาคม 2549 
47 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 7 สิงหาคม 2549 
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ล าดบัท่ี รายช่ือศาลเยาวชนและครอบครัว วนัท่ีเปิดด าเนินการ 
ภาค 6 

48 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครสวรรค ์ 25 มีนาคม 2531 
49 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพิษณุโลก 24 ตุลาคม 2537 
50 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 เมษายน 2545 
51 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุโขทยั 1 เมษายน 2545 
52 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัก าแพงเพชร 1 ธนัวาคม 2547 
53 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุตรดิตถ์ 9 มกราคม 2549 
54 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอุทยัธานี 9 มกราคม 2549 
55 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพิจิตร 7 สิงหาคม 2549 
56 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตาก 7 สิงหาคม 2549 

ภาค 7 
57 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครปฐม 7 สิงหาคม 2538 
58 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุพรรณบุรี 2 เมษายน 2540 
59 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัราชบุรี 25 เมษายน 2540 
60 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2543 
61 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเพชรบุรี 1 เมษายน 2545 
62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาคร 16 กรกฎาคม 2546 
63 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรสงคราม 9 มกราคม 2549 
64 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 7 สิงหาคม 2549 

ภาค 8 
65 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสุราษฎธ์านี 14 กนัยายน 2530 
66 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครศรีธรรมราช 24 ตุลาคม 2537 
67 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัภูเก็ต 2 เมษายน 2540 
68 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัระนอง 7 สิงหาคม 2549 
69 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพงังา 7 สิงหาคม 2549 
70 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัชุมพร 7 สิงหาคม 2549 
71 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดักระบ่ี 7 สิงหาคม 2549 
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ล าดบัท่ี รายช่ือศาลเยาวชนและครอบครัว วนัท่ีเปิดด าเนินการ 
ภาค 8 

72 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลา 5 เมษายน 2505 
73 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัตรัง 7 สิงหาคม 2538 
74 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันราธิวาส 7 สิงหาคม 2538 
75 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัปัตตานี 7 สิงหาคม 2543 
76 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสตูล 7 สิงหาคม 2543 
77 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัยะลา 16 กรกฎาคม 2546 
78 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพทัลุง 9 มกราคม 2549 
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