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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีลักษณะรุนแรงและอุกฉกรรจ์
มากขึ้น ทั้ง ๆ ที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของไทย  ได้มีความพยายาม
น ามาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสงเคราะห์
แก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่ เมื่อผู้กระท า
ความผิดถูกจับกุม น าวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังการจับกุม มาตรการดูแลเด็กและ
เยาวชนระหว่างการด าเนินคดี และในกระบวนการพิจารณาคดีก็ได้มีการเพิ่มเครื่องมือคัดกรองเด็ก
และเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อน
ฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และ
มาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 อันเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ใน
เกือบทุกประเทศทัว่โลกยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของ
เด็กที่สมควรได้รับการฝึกฝน อบรม ส่ังสอน สังเคราะห์และขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เด็กได้มีโอกาส
กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ยิ่งเสียกว่าที่จะลงโทษ จากข้อมูลสถิติของจ านวนคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจของประเทศไทย ในปี 2551 ถึง ปี 2555 ในภาพรวมพบว่า 
จ านวนคดีเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลง แต่จ านวนผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กกลับลดลงไม่มาก
นัก และมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นใน 2 ปีหลัง ซ่ึงสาเหตุหนึ่ง อาจเป็นเพราะเด็กและเยาวชนเอง หรือผู้อ่ืน
เป็นผู้ใช้ให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย จากมาตรการต่าง ๆ 
เหล่านี้ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งในขั้นตอนกระบวนการด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนฟ้อง จนกระทั่ง
มาตรการดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการด าเนินคดี และในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี อีกทั้ง  
ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เมื่อพบว่าเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดได้มีการกระท าความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษ ศาลเยาวชนและครอบครัว มักจะ
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ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนส าหรับผู้กระท าความผิดมากกว่าการลงโทษทางอาญา แม้ว่าศาล
เยาวชนและครอบครัวจะมีอ านาจในการลงโทษทางอาญาก็ตาม แต่หากศาลเยาวชนและครอบครัว
เห็นว่าขณะกระท าความผิด หรือในระหว่างพิจารณาเด็กหรือเยาวชนนั้น สภาพร่างกาย สภาพจิต 
สติปัญญา และนิสัย มีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ให้ศาลมีอ านาจโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้ ตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 97 วรรคสองนี้ ผู้เขียนเห็นว่า
ยังขาดหลักเกณฑ์ และขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือ
เยาวชน ขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา อีกทั้ง
การตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
พิเศษทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อน
ฟ้อง ตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา ตามมาตรา 90 และ
มาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษา ตามมาตรา 132 เพื่อที่ศาลจะน าข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการใช้ดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม่โอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา เนื่องจาก ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นวา่ มาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่
ท าให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่ง ไม่มีความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด และยังอาจรวมไปถึง
กรณีที่เด็กและเยาวชนได้กระท าความผิดโดยถูกใช้  จ้าง วาน จากบุคคลอ่ืนที่อาศัยช่องว่างทาง
กฎหมายนี้เช่นกันใช้ให้เด็กหรือเยาวชนไปกระท าความผิดแทนด้วย ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึง
จะท าการศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ตลอดจนผลกระทบของการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เพื่อน าผลของการศึกษา มา
เสนอแนะ ปรับปรุง และแก้ไข ให้บทบัญญัติมาตรา 97 วรรคสอง เป็นมาตรการทางกฎหมายที่มี
หลักเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้เป็นเครื่องมือ ในการใช้
ดุลพินิจในการโอนคดี ซ่ึงจะท าให้เกิดการผสมผสานที่สมดุลกัน ระหว่างทฤษฎีวัตถุประสงค์  
ในการป้องกันการกระท าความผิด  (Crime Control) กับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  
(Due Process) ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเป็นการป้องกันการเกิดสภาวะ over protection 
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมากจนเกินไป และเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด ก็ไม่ถูก
ด าเนินคดีในศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ให้มีตราบาปว่าเป็นอาชญากรติดตัวตลอดไป 
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ABSTRACT 
 

At present, the wrongdoing of the child and young person is more violent and the 
crime committed by those persons is more serious. It is so despite the fact that, in Thai youth 
criminal justice system, in handling an offender, measures which meet the international standard 
are applied to help the child and the young person rectifying their bad behavior and achieving the 
maximum benefit. Starting from the time that the offender is arrested, the guideline for a 
treatment of the child and young person after arrest and the measure of taking care of the child 
and young person during the prosecution will be used. In addition to those, in the proceedings, the 
measure that removes the child and young person from the justice system, i.e. Special Measures 
Other Than Criminal Prosecution, either that employed prior to a lawsuit as provided in Section 
86 or that employed during the judicial proceedings as provided in Section 90, and the measure of 
rectification and rehabilitation before judgement prescribed in Section 132, will be applied. This 
complies with the international standard that almost every country in the world regards as the 
guideline for a treatment and uses to protect the well-being and future of the child, the one who 
deserves to obtain training, education, instruction, aid and mind synthesis which give him more 
opportunity to become a good member of a society than a punishment. Considering the statistical 
data relating to the number of juvenile case prosecuted by Thai Observation Center between B.E. 
2551 (2008) and B.E. 2555 (2012), the big picture shows that the number of juvenile case is 
likely to decrease. But the number of juvenile offender does not decrease much. It is likely to 
increase in the last two years. A reason of that might be because the child and young person want 
to commit an offense by himself or they are instigated by those planning to benefit from a 

DPU



ฉ 

loophole in the measure protecting the child and young person during the proceeding of the case 
which is prior to a lawsuit and the measure of taking care of the child and young person during 
the prosecution and the proceeding of trying and adjudicating. In the proceedings of the Juvenile 
and Family Court, if the child or young person alleged to have committed the crime is found 
guilty and liable to a punishment, despite of its power to have the offender punished, the court 
usually chooses to impose the measure designated for a child or young person instead of passing 
conviction. However, if the Juvenile and Family Court finds that, at the time of crime’s 
commission or the time during trial, the child or young person has the physical condition, 
mentality, intelligence, and habit that are like those possessed by the adult, the court has power to 
transfer the case to be tried in a court having power to try an Adult case according to Section 97 
paragraph 2 of The Act of Juvenile and Family Courts and Procedures for Juvenile and Family 
Cases B.E. 2553 (2010). The author finds that the so provision does not designate a clear standard 
and extent of certain conditions such as the age of the child and young person at the time they 
appear before the Juvenile and Family court and the seriousness of the crime. Also, it does not 
limit the right to Special Measures Other Than Criminal Prosecution, either that employed during 
the proceedings of officials or of court, i.e. Special Measures Other Than Criminal Prosecution 
employed prior to a lawsuit as provided in Section 86 and that employed during the judicial 
proceedings as provided in Section 90, and the measure of rectification and rehabilitation before 
judgement prescribed in Section 132. Therefore, in deciding whether to transfer the case, the 
court does not have any information to consider in collaboration with its discretion. Moreover, as 
mentioned above, the special measure tends to be a reason encouraging some children and young 
persons to commit a crime and, perhaps, causing those planning to benefit from the loophole in 
law to employ, hire, ask for a favor the child or young person to commit the crime. With all 
earlier mentioned, in this thesis, the standard along with the effect of transferring the criminal 
case which is within the jurisdiction of the Juvenile and Family Court to be tried in the court 
having power to try Adult Case will be studied and analyzed. What learned from the study will be 
used as an suggestion for a revise and amendment of the provision of Section 97 Paragraph 2 so 
that it becomes a legal measure whose standard and extent of use are clear and which the court 
can use in collaboration with its discretion in deciding whether to transfer the case. The measure 
will bring about the criminal justice system in which Theory of Crime Control and Theory of Due 
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Process are balanced. The juvenile offender will not be overprotected, but they still have a chance 
not to be tried in the court having power to try Adult Case and not to be labelled as criminal for 
goods. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความเอ้ือเฟื้อและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ  
รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ที่ได้ช่วยแก้ไข ให้ข้อสังเกต ข้อชี้แนะ แนวคิด และค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับการเรียบเรียงจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

และขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์  ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่กรุณารับเป็น
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท ที่กรุณารับเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้ให้
ข้อแนะน าและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์มาก จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชาทุกท่าน ที่ได้
มีส่วนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เขียน จนเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ตลอดจนบิดา มารดา ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อน ๆ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเลิศศรี  
เหล่าพัชรกุล ที่ให้ก าลังใจ  และสนับสนุนผู้ เขียนในการท าวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  
หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ผู้เขียนขอเทิดพระคุณคณาจารย์  
ผู้ประสิทธิประสาทวิชาการ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เขียนมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพแต่ผู้เดียว 
 
 

        อโนทัย ศรีดาวเรือง 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีสภาพร่างกายและจิตใจแตกต่างไปจากผู้ใหญ่  จากสภาพ
สังคมจะพบว่า มีเด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาครอบครัว เนื่องจากบิดามารดายากจน 
บิดามารดาเลิกร้างกัน เป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยก หรือเป็นเด็กก าพร้า ไม่ได้รับการเอาใจใส่ 
นอกจากนี้ เด็กหรือเยาวชนบางคน มีร่างกายพิการหรือจิตใจไม่สมประกอบอีกด้วย จากสาเหตุต่าง ๆ 
เหล่านี้ ท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  ไม่ได้รับการการอบรมบ่มเพาะนิสัย จึงส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนขาดความรู้สึกผิดชอบ ขาดความยับยั้งชั่งใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และน ามาซ่ึงสาเหตุให้เด็กและ
เยาวชนเกิดโอกาสในการกระท าความผิด หรือถูกชักจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย ด้วยเหตุเหล่านี้ 
นานาอารยประเทศจึงเห็นว่า เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ยังสามารถแก้ไข ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือ
อบรมบ่มนิสัย ให้กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ยาก ตลอดจนเพื่อลดปัญหาความแตกแยกครอบครัว 
และปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดจากครอบครัวไม่ปกติสุข จึงควรมีการแยกกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส าหรับเด็ก ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด โดยมี
วัตถุประสงค์ มุ่งไปทางสงเคราะห์ บ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน มากกว่ามุ่งลงโทษทางอาญา
แก่เด็กและเยาวชนเหล่านั้น โดยให้ศาลเยาวชนและครอบครัว ด าเนินกระบวนการพิจารณา เป็น
พิเศษแตกต่างจากศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีธรรมดา และให้แยกสถานที่ควบคุมฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนต่างหากจากเรือนจ า หรือทัณฑสถานซ่ึงเป็นคุมขังอาชญากรที่เป็นผู้ใหญ่  

ในปี พ.ศ. 2494 ประเทศไทย ได้จัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 
มกราคม พ.ศ.  2494 โดยพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2494 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494 ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับและตราเป็นกฎหมายขึ้นใหม่คือ พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 25341 มีผลบังคับใช้               
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 ซ่ึงได้ใช้มาจนถึง ปี พ.ศ. 2553 จึงมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้

                                                             
1  จาก กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 284), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์ ก, 2552, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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เหมาะสมมากขึ้นคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ซ่ึงยังคงเนื้อหาที่
สอดคล้องกับหลักสากลไว้ และมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล โดยเพิ่มเติม
เนื้อหาใหม่ให้มีทางเลือกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนมาก
ขึ้น ทั้งในกระบวนการด าเนินคดีในขั้นตอนกอ่นฟ้องโดยยกระดับสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมของ
เด็กและเยาวชน เปล่ียนแปลงการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังการจับกุม และเปล่ียนโฉมหน้า
มาตรการดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการด าเนินคดี มีการเพิ่มเครื่องมือคัดกรองเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา
ตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 จึงนับได้ว่า               
เป็นการเติมเต็มกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดของประเทศไทย ให้ได้รับการ
คุ้มครองที่สมบูรณ์  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมุ่งค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กซ่ึงสมควรได้รับการฝึกฝน อบรม ส่ังสอน 
สังเคราะห์และ ขัดเกลาจิตใจในสถานฝึกและอบรมของสถานพินิจเพื่อให้เด็กกลับตนเป็นพลเมืองดี
ยิ่งเสียกว่าท่ีจะลงโทษ  

จากข้อมูลสถิติจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 
ตั้งแต่ปพี.ศ. 2551-2555 โดยจ าแนกตามกลุ่มอายุที่เป็น “เด็ก” (อายุเกิน10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี) และ 
“เยาวชน” (อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี) ที่ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้  

 

ตารางที่ 1.1 จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ2จ าแนกตาม 
กลุ่มอาย ุตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 (ม.ค. - ธ.ค.) 

หน่วย : คดี 
อายุ ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 

รวม 46,981 46,371 44,057 35,049 34,276 
เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 7,183 6,841 6,054 5,082 6,108 
เกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 39,798 39,530 38,003 29,967 28,168 
                                                             

2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก. (ม.ป.ป.). จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูก
ด าเนินคดี-จ าแนกตามกลุ่มอายุ. สืบค้น 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.djop.moj.go.th/stat/statbetween 2008-
2011/item/308-จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี-จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
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จะเห็นว่า จ านวนคดีเด็กและเยาวชนในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่สถิติการกระท า
ความผิดของเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี มีจ านวนลดลงไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเยาวชน และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นใน 2 ปีหลัง และเมื่อดูจากข่าวที่ปรากฏตาม
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือส่ืออ่ืน ๆ เช่น ข่าววัยรุ่นก่อเหตุใช้ไม้เบสบอลปล้นชิงทรัพย์นักร้อง 
วงเคพีเอ็น3 คดีฆ่าปาดคอชิงทรัพย์คนขับรถแท็กซ่ีวัย 60 ปี ซ่ึงพบว่าผู้กระท าความผิดเป็นเด็กวัยรุ่น
มีอายเุพียง16 ปีเท่านั้น4 คดีที่ต ารวจของสถานีต ารวจนครบาลลุมพินีไล่ตะครุบ 7 เยาวชนตระเวน  
ซ่ิงมอเตอร์ไซค์ปล้นท าร้ายเหยื่อคืนเดียว 7 รายซ้อนโดยหัวหน้าแก๊งค์มีอายุเพียง 16 ปี5 หรือคดี
ล่าสุดที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญประชาชนยิ่งนักคือ คดีที่เยาวชนอายุเพียง 17 ปี ฆ่าข่มขืนดาวโรงเรียน
มัธยมแห่งหนึ่ง6 จะเห็นว่า แนวโน้มในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีลักษณะที่ใช้ความ
รุนแรง และมีความซับซ้อนมากขึ้น และการกระท าความผิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกระท า
ความผิดของผู้ใหญ่ ซ่ึงสาเหตุหนึ่งของการกระท าความผิดนั้น อาจเป็นเพราะ ด้วยสถานะความเป็น
เด็กและเยาวชนนี้เอง ที่สามารถใช้ช่องว่างทางกฎหมายจากมาตรการต่าง ๆ ที่ให้การคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการด าเนินคดี 
ขั้นตอนกระบวนการด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนฟ้อง จนกระทั่งกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี 
มาตรการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่ง เกิดความรู้สึก
ไม่เกรงกลัวต่อการกระท าความผิด  และมิจฉาชีพท่ีเป็นผู้ใหญ่บางกลุ่มก็ได้ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
นี้เช่นกันโดยใช้ให้เด็กหรือเยาวชนเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดแทน ดังนั้น ในหลาย ๆ 
กรณีที่เด็กหรือเยาวชน ได้กระท าความผิดที่มีลักษณะใช้ความรุนแรง และมีความซับซ้อน และ
ลักษณะการกระท าความผิดในบางกรณีมีความโหดร้ายทารุณ ซ่ึงน่าจะเป็นการกระท าของผู้ใหญ่
มากกว่า และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ยังไม่มีบทบัญญัติใด ที่บัญญัติไว้รองรับการกระท าความผิดในกรณีเช่นนี้โดยเฉพาะ  
มีเพียงมาตรา 97 วรรคสองเท่านั้น ที่บัญญัติว่า “ในการโอนคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณา โดยค านึงถึงสภาพร่างกายสภาพจิตสติปัญญาและ

                                                             
3  คมชัดลึก. ข่าวอาชญากร. สืบค้น 20 มีนาคม 2557, จาก 

http://www.komchadluek.net/detail/20120720/135605/  
4  ข่าวออนไลน.์ สืบค้น 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.news.tlcthai.com/ news/36190.html.  
5  ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้น 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.manager.co.th/ 

crime/viewnews.aspx?NewsID=9560000004796. 
6  ข่าวออนไลน์. สืบค้น 20 มีนาคม 2557, จาก 

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=18526&t=news.  
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นิสัยแล้ว เห็นว่า ในขณะกระท าความผิดหรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีอ านาจส่ังโอน
คดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” เท่านั้น โดยเจตนารมณ์ในการบัญญัติเรื่อง
การโอนคดีในกรณีนี้ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการประชุมร่างกฎหมาย คณะที่ 1 ครั้งที ่16 วันที่ 
29 มกราคม 2528 ว่า “เพราะกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนเปล่ียนจากการถืออายุบุคคลที่เกิน  
18 ปี ในวันฟ้องมาเป็นในวันกระท าความผิด โดยเห็นว่า จะมีกรณีกระท าผิดเมื่ออายุยังไม่เกิน 20 ปี 
แล้วถูกจับได้เมื่ออายุพ้นจากความเป็นเยาวชนแล้ว ทางกระทรวงจึงร่างมาตรา 10 วรรคสอง7  
เป็นการแก้ปัญหาให้ศาลใช้ดุลพินิจส่งไปศาลธรรมดาได้ ส าหรับมาตรการที่ใช้ส าหรับเด็กและ
เยาวชนนั้น จึงไม่ใช้ส าหรับกรณีการโอนคดีไปพิจารณายังศาลธรรมดา” และปรากฏตอนหนึ่งว่า 
“เหตุที่บัญญัติค าว่า “ขณะกระท าความผิด” ด้วย เพื่อเป็นการให้อ านาจศาลกว้างขึ้น เพราะอาจมี
กรณีเกินวิสัยที่เด็กควรกระท า หรืออาจเกิดกรณีที่การกระท าของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะรุนแรง 
จึงเพิ่มข้อความดังกล่าวไว้ เพื่อพิจารณาพฤติการณ์ขณะกระท าความผิด” ซ่ึงปรากฏใน มาตรา 61 
วรรคสอง8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2534 เพื่อศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา หากศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่า ไม่สามารถเยียวยาผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนโดยใช้กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนได้ แม้ว่าต่อมาได้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ โดยตรา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  
ขึ้นใช้บังคับแทน กฎหมายฉบับใหม่ ก็ยังคงหลักการนี้ไว้เช่นเดิม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 97  
วรรคสอง ซ่ึงผู้เขียนเห็นด้วยว่า เป็นหลักการที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าเด็กและ
เยาวชนจะมีการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง แต่หากปรากฏตัวในระหว่างพิจารณา ยังเป็นเด็กหรือ
เยาวชน ผู้กระท าความผิดน่าจะยังได้รับการคุ้มครองจากศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่ เพียงแต่
บุคคลเหล่านี้ไม่สมควรได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่บางประการเช่นเดี ยวกับ
ผู้กระท าความผิดทั่วไป ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน ดังนั้น 
                                                             

7  มาตรา 10 วรรคสอง “คดีที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็น
ว่า ร่างกายและจิตใจในขณะกระท าความผิดหรือในระหว่างพิจารณาของบุคคลที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุสิบแปดบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ให้มีอ านาจสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้.” 

8  มาตรา 61 วรรคสอง “คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัว
พิจารณาโดยค านึงถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตและนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระท าความผิดหรือใน
ระหว่างพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุสิบแปดบริบูรณ์ขึ้น
ไป ก็ให้มีอ านาจสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้.” 
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พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 97 วรรคสอง จึงควรมีการแก้ไข ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
จะท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และขอบเขตของการโอนคดีเด็กและเยาวชน ไปยังศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา ตามกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ และมาตรการทาง
กฎหมายที่น ามาใช้ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง โดยจะน ามาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง โดยการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก 
เป็นกรณีที่กระท าความผิดอาญาในขณะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชน เมื่อปรากฏในระหว่างพิจารณา ได้
พ้นจากความเป็นเยาวชนแล้ว และในกรณีที่สองเป็นกรณีที่ได้กระท าความผิดอาญาในขณะที่ยังเป็น
เด็กและเยาวชน เมื่อปรากฏในระหว่างพิจารณาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ 

จากผลการศึกษา นี้จะท าการเสนอแนะ ให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง โดยเสนอแนะ
ให้มีการก าหนดประเภท ของการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่า การกระท าตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตราใด ที่กฎหมายนี้ถือว่า เป็นความผิดอาญาร้ายแรง และเมื่อการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน เข้าเงื่อนไขข้อนี้แล้ว หากปรากฏว่า ในระหว่างพิจารณาได้พ้นจาก
ความเป็นเยาวชนแล้ว ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีตามมาตรา 97 วรรคสองเช่นเดิม 
ส่วนในกรณีที่การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เข้าเงื่อนไขความผิดอาญาร้ายแรงแล้ว หาก
ปรากฏว่า ในระหว่างพิจารณาผู้กระท าความผิดยังเป็นเยาวชนอยู่ ศาลจะไม่มีอ านาจใช้ดุลพินิจใน
การโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้  ต้องให้อยู่ในอ านาจการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครวัเช่นเดิม แต่เด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิด จะไม่ได้รับ
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายบางประการ เช่น ไม่สามารถน าเครื่องมือคัดกรองเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา
ตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 มาใช้ในกรณีนี้ได้ 
จากเงื่อนไขเหล่านี้ จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชนเกิดความเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบต่อการกระท าความผิด และในขณะเดียวกันก็มีการ
แก้ไขบ าบัด และฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุข ควบคู่กันไปด้วย โดยให้คงไว้ ซ่ึงหลักการ
ด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว กล่าวคือ มุ่งค้นหาสาเหตุที่ท าให้มีการกระท าความผิด 
ด าเนินการแก้ไขตามแต่ละสาเหตุ  โดยใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่า มาตรการส าหรับการกระท า
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ความผิดทั่วไป เพื่อผสมผสานให้เกิดความสมดุลกัน ระหว่างทฤษฎีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการ
กระท าความผิด (Crime Control) กับทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิของบุคคล (Due Process) ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันจะเป็นการป้องกันการเกิดสภาวะ over protection เด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดมากจนเกินไปอีกประการหนึ่งด้วย 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
อาญา ความเป็นมา และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในการด าเนินคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิด
อาญา ตลอดจนแนวคิด และหลักเกณฑ์ในการโอนคดีอาญา ที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปพิจารณาคดีในศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ตลอดจนผลกระทบของการโอนคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาคดีในศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 97 วรรคสอง  

3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนและ
ขอบเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการโอนคดีอาญา ที่อยู่ในอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามกฎหมายไทย
กับกฎหมายต่างประเทศ  

4.  เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจน
หลักเกณฑ์ในการโอนคดีเด็กและเยาวชน ที่กระท าผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง  
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญา หากเป็นการกระท าความผิดอาญา
ร้ายแรง หรืออุกฉกรรจ์ เกินกว่าที่จะเป็นการกระท าของเด็กหรือเยาวชน พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไม่ได้บัญญัติวิธีการ
ด าเนินคดีไว้อย่างชัดเจน มีเพียงมาตรา 97 วรรคสอง ที่ก าหนดให้อ านาจศาลไว้อย่างกว้าง ๆ ในการ
ใช้ดุลพินิจโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ถ้าขณะกระท าความผิด หรือใน
ระหว่างพิจารณา ศาลเห็นว่า สภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสัย ของเด็กหรือเยาวชน  
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มีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ อันจะเป็นการผลักดันเด็กและเยาวชน ออกไปสู่กระบวนการพิจารณาคดี
แบบเดียวกับผู้ใหญ่ ซ่ึงมาตรา 97 วรรคสองนี้ ยังขาดหลักเกณฑ์และขอบเขต ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือเยาวชน ขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชน และ
ครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา อีกทั้ง การตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่
ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็น มาตรการพิเศษทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นศาล  
อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตาม
มาตรา 132 เพื่อให้ศาลได้น าข้อมูลเหล่านั้น มาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการใช้ดุลพินิจในการโอน
คดี หรือไม่โอนคดีของเด็กและเยาวชนไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา  

ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี โดยศาล
เยาวชนและครอบครัวให้มากที่สุด จึงควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง โดยให้มีการก าหนด
ประเภทความผิดอาญาร้ายแรง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจของศาลออกเป็น 
2 กรณี คือ กรณีแรก หากเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิดอาญาตามประเภทที่ได้ก าหนดว่า  
เป็นความผิดอาญาร้ายแรง ในขณะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชน แต่เมื่อปรากฏตัวต่อศาลในระหว่าง
พิจารณาคดีพ้นจากความเป็นเยาวชนแล้ว ในกรณีนี้ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีไปยัง
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ตามมาตรา 97 วรรคสอง เช่นเดิม ส่วนกรณีที่สอง หากเด็กหรือ
เยาวชน ได้กระท าความผิดอาญาตามประเภทท่ีได้ก าหนดว่า เป็นความผิดอาญาร้ายแรงในขณะที่ยัง
เป็นเด็กและเยาวชน แต่เม่ือปรากฏตัวต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดี ยังเป็นเยาวชนอยู่ บุคคลเหล่านี้ 
ยังอยู่ภายใต้การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว แต่มีข้อยกเว้นว่า  เด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิดในกรณีนี้ จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายบางประการ  คือไม่สามารถ
น าเครื่องมือคัดกรองเด็กและเยาวชน ออกจากกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นเจ้าพนักงานและ 
ในชั้นศาล อันจะเป็นการก่อให้เกิดความยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน
ได้มากขึ้นกว่าเดิม 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะศึกษาเฉพาะหลักเกณฑ์ของการด าเนินคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชน

กระท าความผิด ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง รวมถึงหลักเกณฑ์และ
ขอบเขตในการโอนคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจในการพิจารณา
คดีธรรมดา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา 97 วรรคสอง โดยศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายไทยกับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศแคนาดา  
 
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 

ศึกษาจากเอกสาร โดยการค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ต ารา
หนังสือ วารสาร ตัวบทกฎหมาย และบทความที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
อาญา ความเป็นมา และเจตนารมณ์ของกฎหมายในการด าเนินคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิด
อาญา ตลอดจนแนวคิด และหลักการในการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปพิจารณาคดีในศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

2.  ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ตลอดจนผลกระทบของการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาล
เยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาคดีในศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง  

3.  ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน และขอบเขตอ านาจศาลเยาวชน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการโอนคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณา
ในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ  

4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการโอนคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาในศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง  
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 แนวคิด ทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

ที่กระท าความผิดอาญา 

เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาญา โดยยึดหลักให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ และอนาคตของเด็กและเยาวชนซ่ึงควรจะ
ได้รับการฝึกอบรม ส่ังสอน และสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ และในการ
พิพากษาคดีอาญานั้นศาลจะค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็ก หรือเยาวชน
ซ่ึงแตกต่างเป็นคน ๆ ไป และการลงโทษหรือเปล่ียนโทษ หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชน 
ต้องให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึง แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดอาญาในการด าเนินการกระบวนยุติธรรมทางอาญา ดังนี้ 

2.1  มาตรการระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
2.1.1  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็9  

โดยเหตุที่ยังเด็กไม่เติบโตเต็มที่ท้ังทางร่างกายและจิตใจ เด็กจึงต้องการการพิทักษ์ และ
การดูแลเป็นพิเศษทั้งก่อนและหลังการเกิด  องค์การสหประชาชาติได้มองเห็นความส าคัญ  
จึงมีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในทุก  ๆ ประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา จึงได้มีการร่วมมือกันจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เพื่อให้เด็ก ที่กระท าความผิดได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมโดยก าหนดให้เป็น
มาตรฐานสากลขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  แก่ประเทศภาคีสมาชิก
น าไปอนุวัตรการเป็นกฎหมายภายในของตน 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับ
ความเห็นชอบมากที่สุดโดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบันยกเว้นประเทศโซมาเลียและ
สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ เมื่อ ปี ค.ศ. 1992  

                                                             

 9  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child). สืบค้น 1 กรกฎาคม 2556, จาก 
http://www2.djop.moj.go.th/law/ 2012-06-30-16-03-00/item/166-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก.  

DPU

http://www2.djop.moj.go.th/law/


10 

อนุสัญญาฉบับนี้ ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กและเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะที่
ยากล าบากเท่านั้น ยังมุ่งให้การคุ้มครองสิทธิเด็กโดยทั่วไป หรือมนุษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่าสิบแปดปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น10 เด็กแต่ละคนจะได้รับการ
ประกันสิทธิต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืน หรือความเชื่อของบิดามารดา ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก11 การกระท าทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะกระท าโดย
สถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติ
บัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก 12 ดังนั้น การพิจารณา
พิพากษาคดีเด็กกระท าความผิดย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากคดีที่ผู้ใหญ่กระท าผิด รัฐภาคีจะต้อง
ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมท้ังปวง ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจและการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์13  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสาระส าคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิของเด็ก  กล่าวโดยสรุปได้  
4 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.  สิทธิในการอยู่รอด (Survival Rights) หรือสิทธิขั้นพื้นฐานทั่วไปของเด็ก เช่น สิทธิ
ในการมีชีวิตอยู่  และส่งเสริมชีวิต ได้รับโภชนาการที่ดี  ได้รับการบริการด้านสุขภาพ สิทธิที่จะ
ได้รับมาตรฐานสาธารณสุข สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากประกันสังคม เป็นต้น 

2.  สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) จากการถูกเอาเปรียบทางเพศ หรือ
ถูกท าร้ายทางเพศ การถูกทรมาน การถูกลงโทษ หรือการถูกทอดทิ้งละเลยเป็นต้น 

3.  สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development Rights) เช่น สิทธิที่จะได้รับการศึกษา 
ทั้งในและนอกระบบ เป็นต้น 

4.  สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเสรีในทุก ๆ เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง เป็นต้น 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้วางหลักประกันการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แก่เด็กและเยาวชนว่า จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือถูกลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้า จะไม่มีการลงโทษ ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับ

                                                             
10  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 1.  

 11  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 2 2.  
 12  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 3.  
 13  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 39. 
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การปล่อยตัว ส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี14 และจะไม่มีเด็กคนใดถูก
ลิดรอนเสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุม กักขัง หรือจ าคุกเด็ก จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้นและมีระยะเวลาที่ส้ันที่สุด อย่างเหมาะสม15 
รวมท้ังจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดของมนุษย์ 
และในลักษณะที่ค านึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เด็กทุกคนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่า ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ที่จะไม่แยกเช่นนั้น16 หากไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม เด็กมีสิทธิที่จะขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิ ที่จะค้านความชอบด้วย
กฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนที่เป็นอิสระและ  
เป็นกลาง17  

นอกจากการวางหลักประกันตามที่กล่าวมาแล้ว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังได้วาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดว่า รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็ก
ทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส านึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก  ซ่ึงจะเสริมความ
เคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อ่ืน และในลักษณะที่ต้องค านึงถึงอายุ
ของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของ
เด็กในสังคม18 โดยรัฐภาคีต้องจัดให้มีการตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้ง
หน่วยงานและสถาบัน ซ่ึงจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็ก ที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา19 ก าหนดอายุขั้นต่ า ซ่ึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่จะฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาได้20 การด าเนินการต่าง ๆ เช่น ค าส่ังให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุม การให้
ค าปรึกษา การภาคทัณฑ์ การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ และทางอ่ืน
นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็นผู้ดูแล จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะ
ที่เหมาะสมแก่ความ เป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และได้สัดส่วนกับท้ังสภาพการณ์ และความผิดของเด็ก21 
                                                             

 14  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ก).  
 15  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ข).  
 16  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ค).  
 17  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ง).  
 18  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 1.  
 19  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 3.  
 20  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 3 ก).  
 21  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 4.  
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2.1.2  กฎมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเยาวชน (กฎปักกิ่ง)22 

กฎมาตรฐานฉบับนี้  รับรองโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไป โดยมติที่  40/33 เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 องค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนประเทศสมาชิกให้ปรับปรุงกฎหมาย 
นโยบาย และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎแห่งกรุงปักกิ่ง  โดยปรับปรุงให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
และเจตนารมณ์ของระบบคดีเด็กและเยาวชน ในทุกส่วนของโลกจัดท าส่ิงซ่ึงยอมรับกันวา่ เป็นหลัก
ปฏิบัติทั่วไปที่ดีในการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนคือ  เป็นเงื่อนไขขั้นต่ า  
ที่สหประชาชาติยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายใด ก็เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยกฎแห่งกรุงปักกิง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรบัผิดทางอาญา
ของเด็กและเยาวชน กฏปักกิ่งได้วางข้อก าหนดวิธีการด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
อาญา ดังนี้ 

1.  เยาวชน หมายถึง เด็กหรือผู้เยาว์ ซ่ึงโดยระบบกฎหมายของประเทศนั้น ๆ จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากผู้ใหญ่ กรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา23 อายุที่จะมีความ
รับผิดทางอาญาได้ การก าหนดอายุขั้นต่ าจะต้องไม่ก าหนดไว้ต่ าจนเกินไป ทั้งนี้โดยค านึงถึงสภาพ
ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ของเด็กนั้น24 ซ่ึงความผิด
อาญานั้น ต้องเป็นความผิดซ่ึงมีก าหนดโทษอาญาตามกฎหมายของระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 
25 ก าหนดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหน่วยงานส าหรับด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ26  

2.  เป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเยาวชน จะต้องเน้นความส าคัญไปที่
สวัสดิภาพของเยาวชน กับพึงด าเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า  การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่เป็น
เยาวชนนั้น จะต้องให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมท่ีเหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด และพฤติการณ์ของ
ความผิดนั้น โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

วัตถุประสงค์ประการแรก คือ ส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นสาระส าคัญ
ของระบบกฎหมายที่มีศาลครอบครัว หรือองค์กรทางปกครองอ่ืน ซ่ึงมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ

                                                             

 22  จาก มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น. 77 – 97), โดย กิตติพงษ์
กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริย, และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ (คณะผู้แปล), 2552, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
 23  กฎปักกิ่ง ข้อ 2.2 (ก).  
 24  กฎปักกิ่ง ข้อ 4.  
 25  กฎปักกิ่ง ข้อ 2.2 (ข).  
 26  กฎปักกิ่ง ข้อ 2.3.  
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ผู้กระท าความผิดที่ เป็นเยาวชน นอกจากนี้สวัสดิภาพของเยาวชน ยังควรเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส าคัญ แม้แต่ในระบบกฎหมายที่ใช้รูปแบบศาลอาญากับเยาวชน เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการที่ใช้
แต่มาตรการลงโทษอย่างเดียว 

วัตถุประสงค์ประการที่สอง คือ “หลักการเรื่องความพอเหมาะพอดี” หลักการนี้เป็นที่
รู้จักกันดี ในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ควบคุมการใช้มาตรการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการลงโทษให้ได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด การพิจารณาลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนนั้น  
ไม่ควรค านึงถึงแต่เพียงระดับความร้ายแรงของความผิดอย่างเดียว  แต่ควรค านึงถึง วิสัยและ
พฤติการณ์ส่วนบุคคลของผู้นั้นด้วย  (เช่น สถานภาพทางสังคม สถานการณ์ในครอบครัว  
ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าความผิด หรือปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อพฤติการณ์ส่วนบุคคล) 
ควรเป็นปัจจัยในการก าหนดความพอเหมาะพอดีของการก าหนดโทษ (เช่น กรณีผู้กระท าความผิดมี
ความพยายามที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือว่ามีความตั้งใจที่จะกลับตนเป็นคนดีและ 
มีประโยชน์ต่อสังคม) 

หลักเกณฑ์ในข้อนี้มีสาระส าคัญคือ เรียกร้องให้การลงโทษส าหรับคดีที่เยาวชนได้
กระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรมนั้น จะต้องอยู่ในระดับท่ีไม่มากไม่น้อยกว่าระดับการลงโทษที่
ถูกต้องชอบธรรม ประเด็นที่ผสมผสานอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้  อาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาใน
วัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าว  โดยจะเป็นประเภทของการลงโทษที่มีรูปแบบใหม่
สร้างสรรค์ ซ่ึงจะเป็นที่พึงปรารถนาอันมีลักษณะเป็นการปรามไม่ให้ใช้วิธีการจัดการกับเยาวชน
ตามรูปแบบทางการมากจนเกินไป27 

3.  ขอบเขตของการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ
เยาวชน และความหลากหลายของมาตรการต่าง ๆ ส าหรับผู้กระท าความผิด กฎปักกิ่ง อนุญาตให้ใช้
ดุลพินิจตามสมควรในทุกขัน้ตอนของการด าเนินคดี และทุกระดับของกระบวนการยุติธรรมส าหรบั
เยาวชน ตั้งแต่ การสอบสวน ฟ้องร้อง และการพิจารณาพิพากษา ตลอดจนการจัดการตาม ค า
พิพากษา และจะต้องมีการจัดวางมาตรการให้การใช้ดุลพินิจในทุกขั้นตอนและทุกระดับดังกล่าวมี
การตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม โดยผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจนั้น จะต้องมี
คุณสมบัติพิเศษและได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ในการจะใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่และออก
ค าส่ังนั้น28 

                                                             

 27  กฎปักกิ่ง ข้อ 5.  
 28  กฎปักกิ่ง ข้อ 6.  
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4.  หลักการที่เป็นแนวทางในการวินิจฉัย และการท าค าส่ังทางคดีขององค์กรที่มีอ านาจ 
หน้าที่วินิจฉัย ให้ค านึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้ 

4.1  การลงโทษหรือมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้กับเยาวชนที่กระท าผิดทุกกรณี จะต้อง
อยู่บนสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมิใช่ค านึงถึงแต่เพียงพฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดนั้น
เท่านั้น หากแต่ จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกี่ยวกับเยาวชนที่กระท าความผิด รวมถึง
สภาพความต้องการทางสังคมด้วย 

4.2  การลงโทษหรือมาตรการในทางท่ีจะจ ากัดอิสรภาพส่วนบุคคลของเยาวชนนั้น
จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการใคร่ครวญอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้น  และใช้อย่างจ ากัดหรือใน
ระยะเวลาส้ันที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 

4.3  การลงโทษถึงขนาดจ าคุกหรือคุมขังเยาวชนไว้ในสถานที่คุมขัง จะกระท า
ไม่ได้เว้นแต่ เป็นกรณีลงโทษเยาวชนเนื่องจากได้กระท าความผิดที่ร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืน  หรือ
เยาวชนผู้นั้นได้กระท าความผิดต่อเนื่องในความผิดร้ายแรงอ่ืน  ๆ และโดยที่ไม่มีมาตรการอ่ืนที่
เหมาะสมกว่ามาใช้แทนได้แล้ว 

4.4  สวัสดิภาพของเยาวชน จะต้องถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณาคดี
ที่เยาวชนผู้นั้นกระท าความผิด 

โดยจะน าโทษประหารชีวิตมาใช้กับเยาวชนมิได้  และห้ามลงโทษอย่างรุนแรงต่อ
เยาวชน อีกทั้งองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ พึงมีอ านาจยุติการด าเนินคดีกับเยาวชนได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 
ก็ตาม29 

5.  ต้องมีมาตรการที่หลากหลายให้มากที่สุด ให้กับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนนั้น เพื่อเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่น อันเป็นการหลีกเล่ียง
การใช้โทษจ าคุกและการคุมขังในสถานที่คุมขังนั้น และมาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายเปิดช่องไว้ให้มี
การน ามาใช้ได้นั้น อาจเป็นการใช้หลายวิธีควบคู่กันได้ ได้แก่ ค าส่ังให้เยาวชนผู้นั้นอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลและแนะน าอย่างใกล้ชิด การคุมประพฤติ การให้ท างานบริการสังคม การลงโทษทาง
การเงิน และการให้ชดเชยเยียวยา หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหม ค าส่ังให้เยาวชนผู้นั้น 
ไปรับการบ าบัดเยียวยาระดับกลางหรืออ่ืน ๆ  ค าส่ังให้เยาวชนผู้นั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแนะแนว
หรือกิจกรรมอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ค าส่ังให้เยาวชนผู้นั้นไปรับการดูแลพิเศษ หรือพักอาศัยอยู่ในหน่วย
ของชุมชนหรือโรงเรียน เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนผู้นั้นค าส่ังอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่การ

                                                             

 29  กฎปักกิ่ง ข้อ 17.  
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พรากเยาวชนจากการปกครองดูแลของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่ กรณีที่มีความ
จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีนั้น30 

6.  ให้ใช้เรือนจ าหรือสถานที่คุมขัง ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะกระท าได้ โดยให้เป็นหนทางสุดท้าย หลังจากที่เห็นว่า ไม่มีมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมกว่ามา
ใช้แล้วเท่านั้น31 

2.1.3  กฎของสหประชาชาติเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงถูกตัดอิสรภาพ ค.ศ. 199032  
กฎของสหประชาชาติ เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงถูกตัดอิสรภาพ ค.ศ. 1990 

ได้ กระตุ้นให้รัฐภาคีสมาชิกจัดสรร “ทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างได้ผล” 
อันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจ ากัด
อิสรภาพ กฎของสหประชาชาตินี้ จึงเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ และเพื่อประโยชน์
ของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด รวมท้ังเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท า
ผิด ซ่ึงมีสาระส าคัญที่เป็นแนวคิดพื้นฐาน มีการระบุถึงการสนับสนุนในเรื่องสิทธิความปลอดภัย
การส่งเสริมสุขภาพกายจิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน การลิดรอนเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชนควรเป็นวิธีการสุดท้ายในระยะเวลาท่ีส้ันที่สุด และควรจ ากัดเฉพาะคดีที่เป็นข้อยกเว้น และ
ระยะเวลาท่ีจ ากัดเสรีภาพ ควรด าเนินการพิจารณาโดยตุลาการที่มีอ านาจหน้าที่  โดยปราศจากการ
ขัดขวาง หากจะมีการปล่อยเด็กและเยาวชนนั้นก่อนก าหนด การดูแลเด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุม และการเตรียมให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมเป็นการบริการสังคมที่มีความส าคัญยิ่ง  
(Social Service) การใช้กฎของสหประชาชาติ เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงถูกตัดอิสรภาพ 
ค.ศ. 1990 ให้เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี การจัดการในสถาน
ควบคุมเด็ก เช่น รายงานวิธีการปฏิบัติในการรับตัว การลงทะเบียน การส่งต่อ การจ าแนกประเภท
และการก าหนดสถานที่อยู่อาศัย โครงสร้างสถานที่ควบคุม รวมไปถึงการติดตั้งสุขภัณฑ์ให้มี
มาตรฐานและจ านวนที่เพียงพอ การประกันความปลอดภัยในสถานที่ควบคุม การจัดอาหารให้
เหมาะสม ทั้งจ านวน ปริมาณคุณภาพ การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา การให้ความบันเทิง
รวมถึงการควบคุม และการใช้ก าลังบังคับ ระเบียบปฏิบัติในการรักษาระเบียบวินัย  เป็นต้น  
การน าเอากฎของสหประชาชาติ เรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซ่ึงถูกตัดอิสรภาพ ค.ศ. 1990 มา

                                                             

 30  กฎปักกิ่ง ข้อ 18.  
 31  กฎปักกิ่ง ข้อ 19.  

32  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2555). กฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2556, จาก http://www2.djop.moj.go.th/law/2012-06-30-16-03-
00/item/163-1. 
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เป็นกรอบความคิด ส าหรับการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  
ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ที่
ดีต่อเด็กและเยาวชน 

2.1.4  แนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระท าความผิดของเยาวชน 
(แนวทางริยาร์ด)33 

แนวทางริยาร์ดรับรองและประกาศโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไป  โดยมติที่ 45/112  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990  

วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ คือการจัดอบรมท่ีมีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้เยาวชน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสังคม ไม่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบ หรือส่ิงที่ถูกสังคมควบคุม 
โดยมีขอบเขตให้ใช้ และตีความไปในทางที่สอดคล้องกับขอบเขตของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และในบริบทของกฎมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเยาวชน (กฎปักกิ่ง) ตลอดจนหลักเกณฑ์และประเพณีปฏิบัติระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนทั้งหลาย และต้อง
กระท าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศภาคีนั้น ๆ ด้วย 

แนวทางริยาร์ด ก าหนดให้รัฐภาคีควรออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
วิธีการต่าง ๆ ที่มีขึ้น เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะ 
จะต้องไม่มีเยาวชนคนใดถูกลงโทษในทางท่ีรุนแรง หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษภายในบ้าน สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดก็ตาม  

นอกจากนี้ แนวทางริยาร์ด ยังก าหนดแนวทางการป้องกันปัญหา การประทับรอยตรา
บาปท่ีอาจเกิดแก่เยาวชน และปัญหาการที่เยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อ หรือมีประวัติอาชญากรรมโดย
ไม่สมควรนั้น บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่า หากมีการกระท าใดที่
กระท าโดยผู้ใหญ่ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ต้องรับโทษแล้ว การกระท าเดียวกันนั้นที่กระท า
โดยเยาวชน ก็จะต้องไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ต้องรับโทษเช่นกัน และเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งชายและหญิง พึงได้รับการฝึกอบรมให้มี
ความเข้าใจต่อความต้องการพิเศษของเยาวชน และให้มีความคุ้นเคยกับการใช้โครงการและวิธีการ
ทุกหนทางท่ีจะกระท าได้ เพื่อหลีกเล่ียงการน าเยาวชนไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
                                                             

33  มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น. 188 – 196). เล่มเดิม. 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
2.2.1  แนวคิดพื้นฐานในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน  

การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน มีแนวคิดในแนวทางท่ี ต้องการให้เด็กและเยาวชน
ที่กระท าความผิด ได้เกิดความรู้สึกส านึกกับส่ิงท่ีตนเองกระท านั้น ว่าเป็นความผิดด้วยตนเอง โดย
พร้อมยอมรับผิดชอบในส่ิงที่ตนเองกระท าความผิดนั้นด้วยความสมัครใจก่อน  โดยผ่านความ
เห็นชอบของครอบครัว คอยช่วยเหลือและดูแล และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีระบบที่เป็น
สากล ซ่ึงแต่ละองค์กรของกระบวนการยุติธรรม ควรยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็กและ
เยาวชนให้ถูกจุด โดยเน้นการแก้ไขที่ครอบครัว ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะศาลเยาวชนและครอบครัว ควรยึดแนวทางนี้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
โดยมุ่งที่จะแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวให้หมดไปก่อน เป็นอันดับแรก ก่อนที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะท าการพิจารณาคดี และศาลเยาวชนและครอบครัว ควรค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต
ของเด็กและเยาวชนว่า สมควรได้รับการศึกษาอบรมส่ังสอนและสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมือง
ที่ดี ยิ่งกว่าการได้รับการลงโทษให้เข็ดหลาบ การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนจึงต้องค านึงถึง
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันออกไป  
โดยต้องใช้ความเหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง34 

2.2.2  แนวคิดพื้นฐานในการลงโทษทางอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  
ก.  แนวคิดและทฤษฎีในการลงโทษทางอาญา 

1)  ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School of Criminology)35  
ทฤษฎีหรือแนวความคิดของซีซาร์  เบ็คคาเรีย (Cesare Boccaria)และเจรามี เบ็นธัม 

(Jeremy Bentham) ซ่ึงเป็นบุคคลส าคัญของส านักคลาสสิค (Classical School of Penology) นิยม
เรียกว่า ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ (Free Will) กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่ถือว่า ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือก
ตามใจปรารถนาว่าจะกระท าความผิดหรือไม่ ซ่ึงมีหลักส าคัญคือ “ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิด” (Equal punishment for the same crime) จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ว่า ทุกคน 
มีความสามารถในการคิดไตร่ตรองได้เท่ากันหมด ดังนั้น เมื่อละเมิดกฎหมายทุกคนย่อมต้องรับ
โทษเท่ากัน โดยลืมความจริงไปข้อหนึ่งว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นความจริงมีความสามารถรู้ผิดชอบ 
สติปัญญาไม่เท่ากัน เช่น เป็นเด็กหรือเยาวชน เป็นต้น ซ่ึงตามทฤษฎีนี้ ถือว่าการก าหนดโทษไว้ให้
เหมาะสมกับความผิด และโทษตายตัว ซ่ึงเมื่อผู้ใดกระท าความผิดนั้นย่อมต้องได้รับโทษเช่นนั้น

                                                             
34  จาก หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในช้ันศาล  (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 6), โดย เทพ งามสามยา, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
35  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 139 – 141), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์ ข, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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เหมือนกันหมด จุดอ่อนของทฤษฎีนี้  มีผลท าให้ได้รับการคัดค้านจากนักอาชญาวิทยาในส านัก
อาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิมหลายท่าน ในระยะเวลาต่อมา จึงท าให้นักอาชญาวิทยาในรุ่นต่อมาได้เปล่ียน
แนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีท่ี “ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิด” มานิยมแนวความคิด
ใหม่ท่ีว่า “ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด” (Punishment to fit the criminal) ซ่ึง
เห็นว่า มีความเหมาะสมและค านึงถึงความเป็นจริงมากกว่า เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดจึงควร
ได้รับการยกเว้นหรือลดมาตราส่วนโทษต ามความรู้สึกผิดชอบในขณะกระท าความผิด 

 2)  ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม (Neo – Classical School of Criminology) 
แนวความคิดในทางทัณฑวิทยา ของส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม หรือส านักนีโอ

คลาสสิค ค านึงถึง ความแตกต่างของบุคคลที่กระท าผิด สถานการณ์ในขณะที่กระท าผิด ประวัติ
ผู้กระท าผิด ตลอดจนระดับความผิดในทางอาญา ปัจจัยดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณา
พิพากษาคดี และน าไปสู่ปัญหาของความไม่เป็นธรรมในการลงโทษ การก าหนดใช้หลักเจตจ านง
อิสระอย่างเคร่งครัด โดยไม่จ ากัดขอบเขตท าให้เกิดความไม่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นเด็ก 
คนชรา คนวิกลจริต คนปัญญาอ่อน นอกจากนี้ความขัดแย้งในหลักอาชญาวิทยาดั้งเดิมปรากฏขึ้น
จากความพยายามท่ีจะสร้างกฎหมายอาญาให้เป็นสากล และให้ใช้ได้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั 
ในความเป็นจริง กฎหมายมุ่งประเด็นความเคร่งครัดจนไม่เปิดโอกาสให้ตีความ พร้อมทั้งมองข้าม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เป็นการมองปัญหาอาชญากรรมในลักษณะที่ง่ายเกินไป 
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดของส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิมจึงพยายามปรับหลักการให้สอดคล้องกับสภาวะ
ความเป็นจริง ดังนี้ 

(1)  ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม เสนอให้น าพฤติการณ์แห่งคดีมาร่วมพิจารณาในการ
ลงโทษผู้กระท าผิด ผลปรากฏว่า ศาลได้ให้ความสนใจและน าสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมซ่ึงผู้กระท าผิดเผชิญอยู่มาพิจารณาด้วย 

(2)  ศาลได้น าประวัติ และภูมิหลังของผู้กระท าผิดมาประกอบการพิจารณา 
(3)  ศาลยอมรับฟังค าให้การของผู้ช านาญการในบางสาขา  เช่น จิตเวช แพทย์  

นักนิติเวช เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมของผู้กระท าผิด     
(4)  ศาลเริ่มให้ความสนใจในกรณีพิเศษต่าง ๆ และน ากรณีพิเศษมาประกอบการ

พิจารณาในการตัดสินโทษด้วยกรณีพิเศษ เช่น ผู้กระท าผิดเป็นเยาวชนที่น่าจะมีผลต่อการกระท า
หรือมีผลต่อความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี36     

นอกจากนี้ ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิมได้แบ่งบุคคลออกเป็น  3 ประเภท เพื่อจะ
ประกอบการพิจารณาคดี ดังนี้ 
                                                             

36  จาก อาชญาวิทยา (น. 46), โดย สุดสงวน สุธีสร, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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(1)  บุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ย่อมต้องรับผิดต่อพฤติกรรมของตนอย่างเต็มที่ 
ทั้งนี้เพราะนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมและนักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม ต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า 
บุคคลกลุ่มนี้ซ่ึงน่าจะเป็นคนส่วนมากมีเจตจ านงอิสระ (Free Will) ในการเลือกประพฤติปฏิบัติได้
อย่างเต็มที ่

(2)  เด็กและเยาวชน ต่างมีความรับผิดในทางอาญาน้อยกว่าบุคคลกลุ่มแรก ทั้งนี้เพราะ
นักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม ได้ตระหนักถึงข้อจ ากัดในการที่บุคคลกลุ่มนี้  ไม่สามารถตัดสินใจเลือก
ก าหนดพฤติกรรมได้ตามเจตจ านงอิสระได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเหตุสืบเนื่องมาจาก ความด้อย
ประสบการณ์ในกรณีของเด็กและเยาวชน และเนื่องมาจากความเส่ือมของสภาพจิตใจกรณีของ
คนชรา  

(3)  บุคคลวิกลจริต และบุคคลปัญญาอ่อน จัดเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงส านักอาชญา
วิทยากึ่งดั้งเดิมพิจารณาว่าไม่สามารถแสดงเจตจ านงอิสระได้ ความวิกลจริตและความบกพร่องทาง
ปัญญาจึงสามารถยกเป็นข้ออ้างในทางกฎหมายได้37 

การเปล่ียนแปลงแนวคิดสาเหตุการกระท าผิดของคน ท าให้กลุ่มนักอาชญาวิทยาส านัก
กึ่งดั้งเดิมตระหนักถึงความส าคัญของค าพิพากษาของศาลที่ส่งผลกระทบต่อคนแตกต่างกันได้  
ผลค าพิพากษาท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละคน นอกจากนี้ยังเห็นว่า การส่งคน
เข้าสู่เรือนจ าไม่ได้เป็นการลดหรือป้องกันการกระท าผิดซ้ า แต่ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผู้กระท า
ผิดเข้าสู่สภาพแวดล้อม ซ่ึงอาจส่ังสมลักษณะนิสัยในการกระท าผิดให้มากกว่าก่อนเข้าสู่ระบบ
เรือนจ าได้ จึงท าให้ส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม เสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายอาญาให้เหมาะสมกับ
สังคม และเริ่มมองเห็นการบ าบัดผู้กระท าผิดมากกว่าการลงโทษที่เข้มงวด38 

 3)  ส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology)  
ส านักปฏิฐานนิยม39 มีนักคิดที่มีชื่อเสียง 3 คน คือ ซีซาร์ โลมโบรโซ (Cesare Lombroso) 

รัฟฟาเอล กาโรฟาโล (Raffaele Garofal ) และเอนริโก เฟอร์รี (Enrico Ferri) ซ่ึง โลมโบรโซได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นบุคคลส าคัญที่เปล่ียนแปลงวิธีคิดในกลุ่มนักอาชญาวิทยา  โดยน าไปสู่ความสนใจ 
มุ่งไปท่ี “ตัวผู้กระท าความผิด” แทนที่จะเป็นการพิจารณาเฉพาะ “การกระท าความผิด”  

                                                             
37  จาก อาชญาวิทยา: สหวิทยาการว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม (น. 34 - 35), โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 

2531, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
38  อาชญาวิทยา (น. 47). เล่มเดิม.  
39  จาก กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน (น. 13 - 14), โดย 

มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, 2551, กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

DPU



20 

สาระส าคัญ จากแนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมหรือส านักอาชญา
วิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้40 

1)  ส านักอาชญาวิทยาศาสตร์  เสนอแนวความคิดที่ เบนความสนใจการศึกษา 
อาชญากรรมไปสู่การศึกษาอาชญากร โดยส านักนี้เชื่อว่า ถ้าไม่มีอาชญากรย่อมไม่มีอาชญากรรม 
และการก าหนดโทษทางอาญาย่อมหมดความจ าเป็นโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และสถิติเข้ามา
ประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษา 

2)  ส านักอาชญาวิทยาศาสตร์ เสนอแนวความคิดว่า ผู้กระท าความผิดหรืออาชญากร
เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ต้องการบ าบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่มุ่งท่ีการลงโทษ 

3)  ส านักอาชญาวิทยาศาสตร์ เสนอแนวความคิดว่า การก าหนดโทษต้องให้เหมาะสม
กับตัวผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคลมิใช่เหมาะสมกับฐานความผิด (Individualization Punishment) 

4)  ส านักอาชญาวิทยาศาสตร์ เสนอแนวความคิดว่า การควบคุมผู้กระท าความผิดควร
จ าแนกแยกขังตามลักษณะของผู้กระท าความผิดเป็นราย ๆ ไป  

5)  ส านักอาชญาวิทยาศาสตร์ เสนอแนวความคิดว่า มนุษย์ทุกคนต่างอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมซ่ึงมีมูลเหตุจูงใจไปสู่การกระท าความผิดหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได้ หรือ
เรียกว่า  “ เจตจ านงประสงค์ ” (Determinism) ฉะนั้น เมื่อมนุษย์กระท าความผิด  สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมควรจะรับผิดชอบต่อผู้กระท าความผิดนั้นด้วย  

เป็นที่มาของ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล เพื่อ
แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระท าความผิดให้เป็นคนดี ซ่ึงมีขั้นตอน คือ ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์
สาเหตุ และแก้ไขสาเหตุนั้น 

สรุป แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าความผิด ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
ถือเป็นรากฐานส าคัญในการท าความเข้าใจว่า เพราะเหตุใด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลงโทษเด็ก
และเยาวชน ที่เป็นผู้กระท าความผิดแตกต่างจากผู้ใหญ่ และเพราะเหตุใดการกระท าความผิดตาม
กฎหมายอาญาของบุคคลเหล่านี้จึง “ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม” และผู้กระท า “มิใช่อาชญากร”  

ข.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 1.  ทฤษฎีการเลียนแบบ41 (Imitation Theory) 
ทาร์ด  (Garbriel Tarde)  เป็นนักอาชญาวิทยาและนัก สังคมวิทยาชาวฝรั่ ง เศส  

มีแนวความคิดว่า ทฤษฎีกฎการเลียนแบบ หรือทฤษฎีการเอาอย่างนี้ อิทธิพลของหนังสือพิมพ์มีผล
ต่อการเกิดอาชญากรรม และชี้ให้เห็นว่า เมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้น มันมิได้เกิดขึ้นโดยล าพังโดดเดี่ยว 
                                                             

40  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 71 - 72). เล่มเดิม. 
41  แหล่งเดิม. (น. 93).  
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แต่มีเทคนิคของการกระท าความผิดที่คล้ายคลึงกันเกิดตามมาด้วย เป็นปัญหาลูกโซ่ ทาร์ดได้ศึกษา
กรณีตัวอย่างของอาชญากรรมหลายกรณี และได้ตั้งข้อสังเกตว่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความ
ละม้ายคล้ายคลึงกัน ในที่สุด ทาร์ดจึงได้ตั้งกฎแห่งการเลียนแบบขึ้นมา กล่าวคือ 

1)  มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบแฟช่ันและประเพณีของคนอ่ืน ตามปกติกลุ่มชนทีม่ี
ลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกันจะมีการเปล่ียนแปลงเรื่องแฟชั่นและประเพณีอย่างช้า  ๆ แต่ถ้ากลุ่มที่
แตกต่างกันติดต่อกัน ก็จะส่งเสริมให้เกิดการเลียนแบบมากขึ้น 

2)  ผูท้ี่มีฐานะต่ ากว่าจะเลียนแบบผู้ที่มีฐานะสูงกว่า โดยอาชญากรรมหลายชนิดที่เริ่ม
เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นสูงและแพร่หลายไปในหมู่ชนชั้นต่ าโดยการเลียนแบบ 

3)  มนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ถ้าหากว่าพฤติกรรมเก่า ๆ หลาย ๆ 
แบบเกิดขัดแย้งกัน และทฤษฎีนี้เชื่อว่า การเรียนแบบเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งและการเลียนแบบ
อย่าง ท าให้เกิดอาชญากรรม และอาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่น และแฟชั่นของ
อาชญากรรมก็เหมือนกับแฟช่ันของเส้ือผ้าและทรงผม ที่บุกเบิกแนวความคิด การเรียนรู้ทางสังคม
โดยเห็นว่า อาชญากรก่ออาชญากรรมได้ เพราะเคยรู้เคยเห็นมาก่อน ซ่ึงหมายความว่า อาชญากรรม
เกิดจากการเลียนแบบ  

 2.  ทฤษฎีคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง42 (Different Association Theory) 
ซุทเธอร์แลนด์ เป็นนักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้เขียนต ารา “หลักอาชญาวิทยา” 

(Principle of Criminal) และเป็นผู้สร้าง “ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่าง” (Theory of Differential 
Association) ได้ให้ข้อคิดเห็นเป็นประเด็นส าคัญว่า “ พฤติกรรมของอาชญากรรมเรียนรู้กันได้ โดย
การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม และความประพฤติที่ส่อแสดงออกมาในลักษณะที่จะเป็น
อาชญากรนั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและความสม่ าเสมอในการติดต่อหรือ
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน “จากข้อคิดเห็นดังกล่าว ซุทเธอร์แลนด์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พฤติกรรม
ของอาชญากรรมสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ โดยขบวนการดังต่อไปนี้  

1)  ซุทเธอร์แลนด์มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของอาชญากรรมมิใช่เป็นการถ่ายทอดทาง
กรรมพันธ์ุ แต่เกิดจากการเรียนและฝึกอบรมโดยเหตุนี้บุคคลที่มิได้รับการฝึกอบรมให้ประกอบ
อาชญากรรมจะไม่ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมของอาชญากร 

2)  พฤติกรรมของอาชญากรรม สามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลอ่ืน โดยขบวนการติดต่อ
ซ่ึงขบวนการติดต่อนี้ เป็นได้ทั้งการอบรม ส่ังสอน ได้พบเห็น หรือรับรู้จากค าบอกเล่าสืบต่อกันมา 
รวมท้ังการเรียนแบบจากวิธีการต่าง ๆ  

                                                             
42  แหล่งเดิม. (น. 93-95).  
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3)  หลักส าคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มี
การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม อย่างไรก็ดี การติดต่ออย่างผิวเผิน หรือการพบปะชั่วคราว 
รวมถึงการได้พบเห็นจากภาพยนตร์และหนังสือพิมพ์อย่างฉาบฉวย ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญของการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมของอาชญากรรม 

4)  การเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรรมจะประกอบด้วยวิธีการที่จะประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป และแรงบันดาลใจ แรงขับดันภายใน 
ความมุ่งหมาย และทัศนคติ 

5)  การเรียนรู้ถึงแรงบันดาลใจและแรงขับดันภายในดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติต่อกฎหมายของบ้านเมือง ในทางที่นิยมชมชอบหรือเป็นปฏิปักษ์ได้  ทั้งนี้เพราะ 
บางสังคมสมาชิกจะได้รับการอบรมส่ังสอนให้รู้จักเคารพในกฎหมายของบ้านเมือง  แต่ในกลุ่ม 
นอกกฎหมาย หรือคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมาย ย่อมจะถือว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ
บ้านเมืองเป็นค่านิยมที่จะได้รับการยกย่อง 

6)  เด็กกระท าความผิด เพราะเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส่ิงที่มีคุณค่าน่า
นิยมมากกว่า เพราะโดยสภาพธรรมชาติแล้ว พฤติกรรมของเด็กจะดีหรือเลว ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะชักน าไป หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่กลายเป็นอาชญากรก็เพราะมีความเกี่ยวข้อง
และความเคยชินต่อพฤติกรรมทางอาชญากร จนถูกกลืนหรือถล าตัวเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพล 
ทางวัฒนธรรมของหมู่โจร 

7)  คบหาสมาคมที่แตกต่าง หมายถึง ความแตกต่างในช่วงระยะเวลาความสม่ าเสมอ
และล าดับเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของอาชญากรรม และในการศึกษา
พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น จะพบว่า ความประพฤติเกเรจะเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ขณะที่
เด็กก าลังพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพฤติกรรมดังกล่าวนี้ ถ้าเกิดขึ้นตลอดเวลาระยะเวลาของ
การพัฒนาการและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอแล้ว ความประพฤติที่เกเรก็จะกลายสภาพเป็นพฤติกรรม
ของอาชญากรรมได้ในอนาคต 

8)  ขบวนการของการเรียนรู้ พฤติกรรมของอาชญากรรมสัมพันธ์กับแบบของอาชญา
กร และแบบที่ต่อต้านอาชญากร ซ่ึงเกี่ยวกับกลไกของการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้พฤติกรรมของ
อาชญากรรมไม่จ ากัดอยู่เพียงขบวนการของการเลียนแบบเท่านั้น  บุคคลที่ถูกชักชวนหรือหรอก
ล่อลวง ก็อาจจะเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรรมได้โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนั้น ๆ ซ่ึง
ไม่ใช่เป็นการเรียนแบบ 

9)  ขณะที่พฤติกรรมของอาชญากรรม เป็นการแสดงออกถึงความต้องการโดยทั่วไป
และค่านิยม แต่พฤติกรรมของอาชญากรรมไม่สามารถจะอธิบายหรือตัดสินได้จากความต้องการ
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และค่านิยมนั้น ๆ ในขณะที่ พฤติกรรมปกติก็เป็นการแสดงออกถึงความต้องการ และค่านิยมอย่าง
เดียวกัน  

3.  ทฤษฎีตราบาป  (Labeling Theory) 
ทฤษฎีตราบาปหรือทฤษฎีตีตรา เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าผู้เบี่ยงเบนหรือผู้กระท าผิดมีอยู่ก็

เพราะสังคมตีตราให้ โดยผู้ที่กระท าความผิดมิได้มีความแตกต่างจากผู้ที่มิได้กระท าความผิด43 
ทฤษฎีนี้ได้เสนอแนวคิดว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะสังคมเป็นผู้ตราบาป การตราบาปนั้นจะ
เกิดขึ้นเม่ือมีการกระท าผิดครั้งแรก และผู้กระท าผิดได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานอ่ืนในสังคม สถาบันเหล่านี้เป็นผู้ก าหนดว่าเขาประพฤติเป็นอาชญากร เมื่อเป็นเช่นนี้
ผู้กระท าผิดก็ยอมรับการตราบาป และเริ่มก าหนดทิศทางแห่งความประพฤติของตนในอนาคตให้
สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคม โดยนัยนี้อาชญากรรมจึงเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับ
สังคม44 หรืออาจกล่าวได้ว่า การตีตราเป็นตัวแปรอิสระ ที่อาจท าให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรรมหรือ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะถาวรหรือคงทน นั่นเอง 

ผู้ท่ีน าเสนอแนวความคิดทฤษฎีนี้เป็นท่านแรก เมื่อช่วงป ีค.ศ. 1930 คือ แฟรงค์ แทนเน
นบลัม (Frank Tannenbaum)  ซ่ึงได้กล่าวถึง  หลักการส าคัญที่ท าใ ห้  บุคคลที่มีพฤติกรรม
อาชญากรรมเป็นครั้งคราวจะมีพฤติกรรมอาชญากรรมถาวร  และต่อมาในปี ค.ศ. 1951 เอ็ดวิน  
ลีเมิทร์ (Edwin Lemert) ได้น าเสนอการวิเคราะห์ถึง อิทธิพลของระบบกลไกการควบคุมสังคมต่อ
การก าเนิดและสร้างรูปแบบของพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ แต่บุคคลที่
ท าให้แนวความคิดทฤษฎีตีตราได้รับความสนใจในวงการอาชญาวิทยาก็คือ  ฮาว์เวิดร์ เบคเคอร์ 
(Becker, H.S.) จากหนังสือเรื่อง “บุคคลภายนอก” (Outsiders) และ “มุมมองตรงกันข้าม” (The 
Other Side)  ต่อจากนั้นก็มี  ไค  อิริค สัน  (Kai Erikson)  และจอห์น  คริสซิส ( John Kitsues)  
ได้น าเสนอทฤษฎีแนวนี้ต่อวงการอาชญาวิทยา       

ทฤษฎีกลุ่มนี้ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมไว้ในค าประกาศของ
นักวิชาการที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ   

(1)  การก าหนดเป็นตนเอง (Self – image) นักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ โดยสัญลักษณ์เชื่อว่า 
บุคคลจะมีความคิดหรือความเชื่อว่า ตนเองเป็นบุคคลมีบุคลิกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการที่คนในสังคม 
โดยเฉพาะบุคคลที่ใกล้ชิด ได้ก าหนดความหมายให้ ดังนั้น ทฤษฎีตีตราจะอธิบายว่า พฤติกรรม
อาชญากรรมเกิดจากการที่  บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองเป็นอาชญากร ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการที่ 
บุคคลในสังคมได้ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นอาชญากร ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นนี้ นักทฤษฎีกลุ่มนี้
                                                             

43  จาก ทฤษฎีอาชญาวิทยา (น. 159), โดย อัณณพ ชูบ ารุง, 2527, กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
44  แหล่งเดิม. (น. 105).  
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ได้ให้ชื่อไว้ต่างกัน โดย คูเลย์ (Cooley) ให้ชื่อว่า “ บุคลิกภาพสะท้อน” (the Looking Glass Self) 
และมีด (Mead) ให้ชื่อว่า “บุคลิกเกิดจากสังคม” (the Self as a Social Construct)  

(2)  พฤติกรรมเบี่ยงเบนดั้งเดิมหรือครั้งแรก (Primary Deviance) นักทฤษฎีตีตราไม่ได้
ให้ความส าคัญกับสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนครั้งแรกมาก
นัก มีนักอาชญาวิทยาบางท่านที่เห็นด้วยกับทฤษฎีแนวนี้  ก็ไม่ได้อ้างถึงสาเหตุของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนครั้งแรก แต่โดยทั่วไปแล้วเชื่อว่า พฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบนครั้งแรก เกิดจาก
ปัจจัยทางชีวภาค จิตวิทยา และสภาพแวดล้อมทางสังคม แต่ก็เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะ 
ไม่สม่ าเสมอ เกิดไม่บ่อยครั้ง และไม่มีรูปแบบที่ถาวร นอกจากนี้ หากไม่มีการถูกด าเนินการลงโทษ
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นทางการ พฤติกรรมอาชญากรรมหรือ
เบี่ยงเบนเหล่านี้ อาจจะคงอยู่แต่ก็มีลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และไม่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังไม่มีการ
พัฒนาเป็นรูปแบบที่ถาวร  

(3)  พฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร (Secondary Deviance) นักทฤษฎีตีตราเชื่อว่า สาเหตุที่ท า
ให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถาวร มาจากกระบวนการควบคุมทางสังคม ที่ท าให้บุคคลที่ถูก
ลงโทษทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการถูกด าเนินคดี หรือการถูกสังคมดูถูก และไม่ให้เข้าร่วมในสังคม 
การปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมนี้  จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้แก่บุคคลที่ถูกจับกุมหรือ
ลงโทษ ท าให้เขาเกิดความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นคนภายนอกสังคม เป็นคนเลวที่สังคมไม่ต้องการ ส่ิง
เหล่านี้ จะท าให้บุคคลเหล่านี้เกิดการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดและส าคัญตนเองว่าเป็นอาชญากร ซ่ึง
จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบนที่ถาวรตลอดไป  

(4)  ทางเลือกของบุคคลที่ถูกตีตรา (Alternative Behavior) แม้ว่านักทฤษฎีตีตราจะเชื่อ
ว่า เมื่อบุคคลถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรนั้น ยังคงมีทางเลือกพฤติกรรมของตนเองในอนาคต หากแต่
การตีตรา นอกจากจะท าให้ทางเลือกของบุคคลนั้นมีน้อยลงแล้ว ยังท าให้บุคคลดังกล่าวควบคุมการ
เลือกพฤติกรรมต่อไปได้น้อยลงด้วย  เนื่องจากการที่บุคคลถูกขับไล่ออกจากสังคม หรือไม่  
ก็ถูกสังคมก าหนดให้เป็นคนชั่วหรือคนเลว ทั้งที่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมอาชญากรรมออกมา เป็นเหตุ
ให้ บุคคลที่ถูกตีตราดังกล่าว ต้องไปรวมกลุ่มกับบุคคลที่ถูกตีตราหรือประณามเหมือนกัน   

หลักการที่น าเสนอโดยนักทฤษฎีแนวนี ้สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า บุคคลทั่วไปอาจ
มีพฤติกรรมอาชญากรรมบ้างเป็นครั้งคราว ไม่สม่ าเสมอ และไม่รุนแรงหรือร้ายแรง หากแต่เมื่อ
บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ถูกด าเนินการตามกลไกควบคุมทางสังคมแล้ว  โดยเฉพาะ  
ถูกด าเนินคดีโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ บุคคลดังกล่าว ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ก าหนดตนเองเป็นอาชญากรหรือบุคคลผิดปกติ ตลอดจนได้รับความอับอายหรือความเส่ือมเสีย จึง
ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างบุคคลธรรมดาในสังคมได้อีก  เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวสร้าง
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ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอาชญากรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้เพิ่มโอกาสท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
อาชญากรรมถาวร    

ทฤษฎีตีตราได้น าเสนอว่าการประณามหรือกล่าวอ้างว่าบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้ว 
ก็ได้น าวิธีการลงโทษไปใช้กับบุคคลดังกล่าวในรูปแบบของการลงโทษหรือบ าบัดรักษาจะท าให้
พฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเพิ่มขึ้น แต่ว่าความอับอายที่บุคคลได้รับจากการถูกตีตราหรือประณามว่า
เป็นอาชญากรหรือผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแทนที่จะระงับยับยั้ง  กลับไปกระตุ้นหรือท าให้บุคคล
ดังกล่าวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในอนาคต การประณามว่าบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะท าให้บุคคล
ดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่มีความเส่ียงสูงต่อการมีพฤติกรรมที่ถูกประณาม กล่าวคือ จะท าให้บุคคล
พัฒนาจิตใจให้ยอมรับว่าตนเองมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ประกอบกับทางเลือกที่จะปรับเปล่ียนให้มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับสังคมก็ถูกปิดกั้นจากการถูกตราบาปว่าเป็นคนไม่ดีและไม่เป็นที่ต้องการ
ของสังคม ส่งผลให้บุคคลต้องเลือกพฤติกรรมที่ขัดต่อค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมต่อไปอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้  

นอกจากนี้  นักทฤษฎีตีตรายังได้น าเสนอว่า  บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่ า บุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มที่ไม่มีอ านาจในสังคม มีแนวโน้มที่จะถูกตีตรา
โดยเฉพาะจากกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากว่าบุคคลกลุ่มนี้ไม่มีอ านาจที่จะต่อรองกับ
กระบวนการยุติธรรม หรือต่อรองกับสถาบันที่ด าเนินการกลไกควบคุมทางสังคม เป็นเหตุให้พวก
เขายอมรับการถูกตีตรา และนักทฤษฎีแนวนี้เชื่อว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลถูกตีตราคือ 
สถานภาพหรือบุคลิกของบุคคลมากกว่าพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคล45 

2.2.3  สาเหตุในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิด เป็นปัญหาส าคัญของชาติที่ทุกครอบครัว สังคม

และรัฐต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิด
นั้น จะต้องกระท าเป็นรายบุคคลในการคน้หาให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงในการกระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชน เพื่อที่จะน าไปสู่การใช้มาตรการในการแก้ไข บ าบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิดแต่ละคนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป  

                                                             
45  จาก ทฤษฎี และงานวิจัยทางอาชญาวิทยา (น. 145 - 148), โดย พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิตะนีละบุตร และ

อัศวิน วัฒนวิบูลย์, 2543, กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท.  
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2.2.3.1  สาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน46 
การรู้ปัญหาสาเหตุการกระท าผิดของเด็กและเยาชนแต่ละคน จะช่วยให้ทราบแนวทาง

ในการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งการบ าบัด แก้ไขพฤติกรรม และป้องกัน  
มิให้กระท าผิดต่อไปอีกด้วย สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็ก สรุปเป็น 2 ประการ คือ สาเหตุจาก
ตัวเด็กและเยาวชนเอง และสาเหตุจากส่ิงแวดล้อม 

1.  สาเหตุจากตัวเด็กและเยาวชน เด็กที่กระท าผิดจ านวนมากที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย
และจิตใจ เป็นมูลเหตุผลักดันและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซ่ึงอาจกล่าวได้คือ  

 1.1  พันธุกรรม  
  1.1.1  สติปัญญาและจิตใจ ในทางวิชาการยอมรับกันว่า สติปัญญา อุปนิสัย

บางอย่างและโรคบางอย่าง สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานได้  เช่น ปัญญาอ่อน จิตใจ
บกพร่อง บุคลิกภาพทราม ความรู้สึกทางเพศที่ผิดปกติ ซ่ึงเป็นมูลเหตุให้เด็กมีแนวโน้มที่จะกระท า
ผิดได้ง่าย  

  1.1.2  ร่างกายและโรค ลักษณะร่างกายท่ีผิดปกติ พิการ และโรคบางอย่าง เช่น 
โรคเอดส์ กามโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น ซ่ึงได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ท าให้เด็กมีปมด้อย  
มีจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และมองโลกแตกต่างไปจากคนทั่วไป ท าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว และ
ต่อต้านบรรทัดฐานของสังคม 

2.  สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดล้อมของเด็ก เริ่มตั้งแต่ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด คือ ครอบครัว เพื่อนบ้าน 

ชุมชน โรงเรียน เพื่อน รวมทั้งสภาพสังคมทั่วไป อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
ส่ือมวลชน และอ่ืน ๆ อีกมาก ที่เด็กได้ประสบตลอดเวลาท่ีเติบโต ซ่ึงจะกล่าวเฉพาะท่ีส าคัญ คือ 

2.1  ครอบครัว บ้านและครอบครัว นับว่าเป็นสถาบันสังคมที่มีความส าคัญอันดับแรก
ในการสร้างลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพของเด็ก ถ้าครอบครัวมีความสุข มีการเล้ียงดูอบรม  
เอาใจใส่ดี เด็กก็จะเจริญเติบโตเป็นคนดี ประพฤติตัวดี แต่ถ้าในครอบครัวไม่มีความสุข ขาดความรัก 
ขาดการเอาใจใส่ เด็กก็จะหันไปหาเพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว ซ่ึงอาจชักน าไปในทางที่ไม่ดีได้
ง่าย ครอบครัวแบบนี้ เรียกว่า “ครอบครัวบกพร่อง”   

Sheldon & Glueck นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงได้กล่าวว่า  “ครอบครัวบกพร่อง” 
หมายถึง การขาดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เด็กขาดความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากพ่อแม่
ผู้ปกครองในครอบครัว 
                                                             

46  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   
(น. 10 – 15), โดย ประเทือง ธนิยผล, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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Toby Jackson (1957) ได้ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลต่อทัศนคติของ
เด็กที่มีต่อสังคมท่ัวไปอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกอีกด้วย 

2.2  การศึกษา การศึกษาท าให้เด็กมีความรู้ มีความคิดที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
สถานศึกษาเป็นที่อบรมดูแลรองจากครอบครัว แต่ในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นที่มีค่านิยมและทัศนคติที่ผิด ๆ ตามรุ่นพี่ ๆ เป็นเหตุให้มีการ
ท าร้ายร่างกาย ฆ่ากัน เพียงเพราะอยู่ในสถาบันที่ถือว่าเป็นอริกัน    

Schafer และ Kenneth (1967) นักอาชญาวิทยาที่ส าคัญ ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การกระท า
ผิดของเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในทางลบจากสถานศึกษา 

2.3  การคบเพื่อน การคบเพื่อนเป็นส่ิงส าคัญส าหรับเด็กและเยาวชน ถ้าคบเพื่อนเกเร  
มีความประพฤติไม่ดี ก็จะชักน าให้เด็กดี ๆ  ประพฤติผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่ครอบครวัมี
ปัญหา มักจะรวมตัวกันเป็นแก๊งค์แล้วชอบแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคมจึงละเมิด
กฎหมายบ้านเมือง ชอบวิธีรุนแรงใช้ก าลังตัดสิน  

Sutherland (1974) นักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียง ได้วิจัยเกี่ยวกับการคบหาสมาคมของ
เด็กวัยรุ่นพบว่า เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเพราะเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส่ิงที่น่าทึ่ง
แสดงถึงความเก่งกล้าน่านิยมมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและพฤติกรรมทางอาชญากรรมเกิด
จากการเรียนรู้และคบหาสมาคม 

2.4  สภาพแวดล้อมและอิทธิพลจากชุมชน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน เด็กที่เติบโตมาในละแวกบ้านที่มีส่ิงแวดล้อมไม่ดี จะมีแนวโน้มในทางกระท า
ความผิดได้โดยง่าย พฤติกรรมของเด็กกระท าผิดมักจะใช้ชีวิตนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน โดย
เตร็ดเตร่ไปตามท่ีต่าง ๆ คบเพื่อนที่มีความประพฤติไปท านองเดียวกัน ชักชวนกันเสพของมึนเมา 
สารเสพติดมั่วสุม ตามแหล่งอบายมุข ยิ่งกว่าจะสนใจไปตามสนามกีฬาหรือศูนย์เยาวชน โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ่ซ่ึงเต็มไปด้วยผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นพวกมิจฉาชีพ และมีแหล่งอบายมุขให้มั่วสุมกันดาษดื่น  
ท าให้เด็กและเยาวชนคุ้นเคยกับพฤติกรรมดังกล่าวและเห็นผิดเป็นชอบ 

2.5  สาเหตุทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูง 
ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสุข เพราะมีรายได้ไม่พอเล้ียงดู พ่อแม่ทะเลาะวิวาท เด็กต้อง
ออกไปท างานนอกบ้าน ขาดการศึกษา คบเพื่อนไม่ดี จึงน าไปสู่การก่ออาชญากรรม และการกระท า
ผิดของเด็ก 

พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ดีจากส่ือมวลชน อีกทั้งความเจริญทางเทคโนโลยีของการส่ือสาร
ที่เข้ามาสู่ตัวเด็กและครอบครัว ท าให้เด็กได้รับรู้เรื่องที่ล่อแหลมและกระตุ้นไปในทางผิดศีลธรรม 
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และเพราะความอ่อนต่อโลก และวุฒิภาวะยังไม่เจริญเต็มท่ี ไม่คิดถึงผลดีผลเสียโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
มีแต่ความอยากลอง จึงมีค่านิยมที่ผิด ๆ ชอบท าเลียนแบบ   

Wibur L. Schraman (1960) นักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงได้ศึกษาพบว่า เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
และตกอยู่ใต้อิทธิพลของส่ือมวลชนนานาชนิดได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ใน
ครอบครัว การอบรมของโรงเรียน และการคบเพื่อนของเด็ก   

ส่ือที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมากในปัจจุบันได้แก่ ส่ือลามก ซ่ึงจะมีผลต่อเยาวชนที่
อยู่ในวัยที่อยากลองเรื่องเพศ และน าไปสู่การกระท าผิดทางเพศ   

อีกส่ือหนึ่งที่มีผลต่อเด็กมาก คือ เกม (Game) เด็กติดเกมมาก จึงหนีโรงเรียนไปเล่นเกม 
เมื่อเล่นเกมมาก ๆ ก็ซึมซับพฤติกรรมจากเกมที่ส่วนเป็นพฤติกรรมที่รุนแรง ท าร้าย ท าลาย ฆ่า
สังหาร ซ่ึงปรากฏเป็นคดีกระท าผิดของเด็กที่เกิดจากการเลียนแบบเกมมากแพร่ระบาดไปท่ัวโลก 

2.7  ยาเสพติด เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและการกระท าผิดของเด็ก ปัจจุบันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและสารเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงที่กระทบถึงความ
มั่นคงของชาติ เพราะเด็กและเยาวชนตกเป็นทาสของยาเสพติด และสารเสพติดมีจ านวนสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และพบว่าอายุเฉล่ียน้อยลงทุกที ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความอ่อนเยาว์ 
อยากรู้อยากเห็นอยากลอง เมื่อติดยาเสพติดแล้วก็จะเส่ือมโทรมท้ังร่างกายและจิตใจ ต้องขวนขวาย
หามาเสพให้ได้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ในที่สุดก็จะกระท าผิดเพื่อให้ได้ทรัพย์มาซ้ือยาเสพติด 

2.8  เรื่องเพศ เด็กและเยาวชนในสมัยปัจจุบันได้รับรู้และถูกกระตุ้นในเรื่องเพศจากส่ือ
ต่าง ๆ ท าให้อยากทดลองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร มีหลายรายที่ได้เสพส่ือกระตุ้นอารมณ์
เพศแล้วหาโอกาสกระท าผิดทางเพศ เช่น กระท าการข่มขืนผู้อ่ืน หรือก่ออาชญากรรม ลักขโมย  
จี้ เพื่อน าเงินไปซ้ือบริการทางเพศ เสพสุขในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ  

2.2.3.2  ประโยชน์ของการทราบสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน47 
การทราบสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน จะท าให้สามารถเลือกใช้

วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแก่ผู้กระท าผิดได้อย่างเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป ตามสาเหตุของการ
กระท าผิดนั้น ๆ จุดประสงค์ใหญ่ของการที่ต้องทราบสาเหตุการกระท าผิดก็คือ พยายามหาวิธีที่จะ
ก าจัดหรือตัดทอนสาเหตุและแนวโน้มนั้น ๆ เสีย เช่น ถ้าศาลทราบว่า สาเหตุที่เด็กและเยาวชน
กระท าความผิดเพราะบิดามารดาประพฤติชั่ว เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่บุตร ศาลก็อาจใช้วิธีแยกเด็ก
หรือเยาวชนผู้กระท าผิดผู้นั้นออกจากบิดามารดาเสีย โดยส่ังให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นไปอยู่ใน

                                                             
47  จาก ค าบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (น. 14 – 15), โดย บุญเพราะ 

แสงเทียน, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
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ความดูแลของบุคคลหรือองค์การอ่ืนที่เหมาะสมกว่า หรือส่งตัวไปรับการฝึกและอบรมในสถานฝึก
และอบรมของสถานพินิจ เป็นต้น เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนนั้นพ้นจากส่ิงแวดล้อมที่ไม่ดี นั้น ๆ เป็นต้น 

ส าหรับฝ่ายบ้านเมือง การทราบสาเหตุการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนย่อมเป็น
ประโยชน์ในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนได้ตรงจุดและ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2.4  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับ “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก”48 
การด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว  “ต้องยึดเอาเด็กหรือ

ผู้เยาว์ในคดีเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพิจารณาในทางแพ่ง (คดีครอบครัว) หรือ
คดีอาญา (คดีที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท าผิด) ก็ตาม โดยมีหลักการส าคัญคือ การค านึงถึง”หลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” เป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า “หลักผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก” ถือเป็นหลักกฎหมายใหม่ท่ีใช้ในการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ
เด็ก ซ่ึงหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนี้ถือว่ามีความส าคัญต่อการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กเป็น
อย่างมาก  

2.2.4.1  ความหมายของ “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก”  
หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กปรากฏในตราสารระหว่างประเทศครั้งแรก  ตาม

หลักการข้อที่ 2 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1959 และปรากฏในตราสารระหว่าง
ประเทศอีกหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  ค.ศ. 1979 ก็ปรากฏ
หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กใน มาตรา 16 (1) (d) และกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพ
ของเด็ก มาตรา 4 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้มีการบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในกฎหมายหลายฉบับ 
หากแต่ยังไม่มีการก าหนดนิยาม หรือความหมายของค าว่า “หลักประโยชน์สูงสุด” ไว้ในที่ใดเลย 

มีข้อที่น่าสังเกตว่า แม้แต่ในการยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ คณะกรรมการ  
ยกร่างฯ ไม่ได้มิได้มีการพิจารณาถึงความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไว้แต่อย่าง
ใด ซ่ึงมีเพียงผู้สังเกตการณ์ (observer) ของประเทศเวเนซูเอลาที่ได้กล่าวถึง “ผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก” ในระหว่างการพิจารณามาตรา 3 (1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ว่า เป็นส่ิงที่
อยู่รอบกายเด็ก (all –around) อันได้แก่ การพัฒนาทางกายภาพ จิตวิญญาณ ศีลธรรม และสังคม 
อย่างไรก็ตาม มีผู้อธิบายว่า กาที่คณะกรรมการยกร่างฯ ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไว้ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการพิจารณา
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กของเด็กนั้น ควรที่จะได้รับการตัดสินเป็นการทั่วไป หรือให้สัมพันธ์กับ
สภาวะแวดล้อมท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กของเด็กอย่างแท้จริงนั่นเอง 
                                                             

48  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน (น. 111 - 117). เล่มเดิม. 
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อนึ่ง เนื่องจากค าว่า “ผลประโยชน์สูงสุด” ของเด็กมีความหมายที่กว้างและมีความ 
ไม่ชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความ และความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กอยู่บ่อยครั้ง และแม้ว่าต่อมา ใน ค.ศ. 1765 ศาลประเทศอังกฤษ ในคดี Blissets Case จะได้
วางหลัก “ประโยชน์สูงสุด” ไว้เป็นครั้งแรกในคดีการใช้อ านาจปกครองบุตร โดยค าพิพากษาของ
ศาลตอนหนึ่งได้ตัดสินว่า “ถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ศาลจะกระท าส่ิงที่ปรากฏว่าเป็นส่ิงที่ดี
ที่สุดส าหรับเด็ก” ( if the parties are disagreed, the court will do what shall appear best for the 
child) ก็ตาม หากแต่เม่ือพิจารณาค าวินิจฉยัของศาลแล้ว ก็ยังไม่อาจเห็นความชัดเจนหรือหลักเกณฑ์
ที่แน่นอนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุแห่งความไม่ชัดเจนในความหมายของ “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ดังที่
กล่าวมานี้ จึงท าให้นักวิชาการและนักคิดหลายท่าน พยายามในการให้ค าจ ากัดความของหลักการ
ดังกล่าว โดยมีค านิยามที่น่าสนใจ อาทิเช่น Robert H. Mnookin หรือ Steward W. Gagnon หรือ 
Jean Zermatten และ ศาลฎีกาของประเทศออสเตรเลีย ในคดี Marion’s Case เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทย วัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล  ไห้ค าจ ากัดความของค าว่ า
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่า หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีพึงได้ในฐานะที่เกิดมา
และมีชีวิตอยู่รอด และอยู่ภายใต้กรอบที่อนุสัญญาฯ ให้การรับรอง หรือโดยสามัญส านึกของ  
วิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเด็ก  

ซ่ึงการวิเคราะห์ค าว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามแนวทางที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้น ท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก หมายถึง สิทธิต่าง ๆ ของเด็กที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสถานะทางสังคม อันจะก่อให้เกิดความ
ผาสุกแก่เด็กในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข  รวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก 
พัฒนาการและการเจริญเติบโตตามที่ควรเป็นด้วย  นอกจากนี้  เมื่อต้องพิจารณาควบคู่กับ
ผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ผลประโยชน์ของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
เสมอ  

2.2.4.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ในการพิจารณา “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ที่ปรากฏในตราสารระหว่างประเทสนั้น 

สามารถแบ่งหลักการพิจารณาออกเป็น 2 หลักการ ได้แก่ หลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็กว่าเป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุด (paramount consideration) และ หลักการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีต้องพิจารณาในเบ้ืองแรก (primary consideration) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1)  การพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญสูงสุด (paramount 
consideration) กล่าวคือ การพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญสูงสุดนั้น 
ปรากฏขึ้นครั้งแรกในตราสารระหว่างประเทศ ตามมาตรา 2 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ค.ศ. 1959 ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงที่มีความส าคัญสูงสุดนั้น  
มีนักนิติศาสตร์หลายท่านได้วางแนวทางในหลักการดังกล่าวไว้  อาทิเช่น Lord McDermott หรือ 
Savitri Goonesekere เป็นต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติการใช้การตีความแนวคิดตามหลักการนี้ยังเป็น
ประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน 

2)  การพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นล าดับแรก (primary consideration) 
ในการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล าดับแรกนี้ มีปรากฏครั้งแรก ตามมาตรา 3 (1) แห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และต่อมาก็ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ของกฎบัตรแอฟริ
กันว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวทางในการให้ความคุ้มครองเด็ก
ตามหลักการนี้ มีข้อถกเถียงท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น กรณีที่เกิดความขัดแย้งของสิทธิของบิดามารดากับ
สิทธิของเด็ก หรือการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของเด็ก  ควรจะต้อง
พิจารณาส่ิงใดเป็นอันดับแรกหรือในเบ้ืองแรก (primary consideration) เป็นต้น ซ่ึงในที่สุดจึงได้ข้อ
ยุติตรงกันว่า ให้มีการบัญญัติถึงการพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นเป็นการพิจารณาใน
เบื้องแรก ซ่ึงจะสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กได้ในทุกกรณี 
 
2.3  การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย 

2.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความคุ้มครองและรับรอง

สิทธิของบุคคลว่า บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ มาตรการที่รัฐก าหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม49 ซ่ึงเด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง

                                                             
49  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30.  
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การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 50 ดังนั้น หากเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด  
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม51  

2.3.2  ประมวลกฎหมายอาญา  
การด าเนินคดีอาญากับเยาวชนแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดที่

เป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบเหมือนกับผู้ใหญ่  ยังไม่รู้จักแยก
ระหว่างความดีกับความชั่ว ความสามารถในการท าชั่ว ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้แบ่ง
บุคคลออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน52 คือ 

1.  บุคคลที่ขาดหรือไม่มี “ความสามารถในการท าชั่ว” เลย คือ เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปีในขณะกระท าความผิด และบุคคลที่มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนในขณะกระท า
ความผิด53 

2.  บุคคลที่อาจมี “ความสามารถในการท าชั่ว” คือ บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี แต่ต่ ากว่า 
สิบแปดปีในขณะกระท าความผิด 

3.  บุคคลที่มี “ความสามารถในการท าชั่ว” ที่สมบูรณ์ คือ บุคคลที่มีอายุกว่าสิบแปดปี
ในขณะกระท าความผิด  

โดยมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญา ดังนี้  
1.  เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้อง

รับโทษให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย54 
2.  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 

เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจด าเนินการวางข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย
ความเห็นตามสมควร55 

                                                             
50  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 52.  
51  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 (6).  
52  จาก กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (น. 280 – 281), โดย คณิต ณ นคร ก, 2554, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
53  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65.  
54  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 บัญญัติว่า “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ

เป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 
  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็ก เพื่อด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น.”  
55  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 บัญญัติว่า “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  กระท าการ 

อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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3.  บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี  กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่า
สมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม 
มาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง56 

                                                                                                                                                                              

(1)  ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 

(2)  ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็ก
นั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อ
เหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปี และก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหม่ืนบาท ในเม่ือเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียก
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า 
จะยอมรับข้อก าหนดท านองที่บัญญัติไว้ส าหรับบิดา  มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้  
ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนดเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลผู้นั้นไป โดยวาง
ข้อก าหนดดังกล่าว 

(3)  ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม (2) ศาล
จะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้
ศาลแต่งต้ังพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้น 

(4)  ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้ หรือ 
ถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าวใน  

(2)  ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแล อบรม  
สั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ในเม่ือบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้บุคคลหรือ
องค์การนั้นมีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม สั่งสอน รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัดให้เด็ก
มีงานท าตามสมควร หรือให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 

(5)  ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกและอบรม
เด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี 

ค าสั่งของศาลดังกล่าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ 
ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองค์การที่
ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับค าสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป 
ก็ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งนั้น หรือมีค าสั่งใหม่ตามอ านาจในมาตรานี้.”  

56  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น  ในอันที่จะควร
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4.  บุคคลอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสาม
หรือกึ่งหนึ่งก็ได้57 

2.3.3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กไว้ใน

ขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ของพนักงานสอบสวนโดยมาตรา 134/258 
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนน าวิธีการสอบถามปากค าเด็กในฐานะพยาน หรือผู้เสียหายตามมาตรา
133 ทวิ 59 มาใช้บังคับแก่การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน  18 ปีโดยอนุโลม ทั้งนี้  เพราะ
กระบวนการสอบสวนเด็กตามหลักการมาตรา 133 ทวิ เป็นกระบวนการสอบสวนที่กฎหมาย
ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ไม่ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกถูกกดดันบีบคั้น
สภาพจิตใจ เหมือนการสอบสวนบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วไป พนักงานสอบสวนอยู่ในบังคับต้องน า

                                                                                                                                                                              

วินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 
หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง.”  

57  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 บัญญัติว่า “ ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการ
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่ง
ในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้.” 

58  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/2 บัญญัติว่า “ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี.”  

59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  133 ทวิ บัญญัติว่า “ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐาน
กรรโชกชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจ าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ  การถามปากค าผู้ เสียหายหรือพยานที่ เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  
ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก  และให้มีนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้น  และในกรณีที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใด  อาจจะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตาม
ประเด็นค าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินค าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็ก
ซ้ าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร…” 
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มาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่คดีทุกประเภท60 การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ 
ไม่เกินสิบแปดปีตามมาตรา 134/2 นั้น พนักงานสอบสวนอยู่ในบังคับต้องน ามาตรา 133 ทวิ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เฉพาะในเรื่องวิธีการสอบสวนที่เหมาะสมส าหรับเด็กเท่านั้น แต่ไม่จ าต้องน า
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับประเภทคดีที่จะใช้บังคับตามมาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 133 ทวิ หรือไม่ก็ตาม หากผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงาน
สอบสวนย่อมอยู่ในบังคับต้องน าวิธีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กตามมาตรา 133 
ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ผลของการที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 133 ทวิ ไม่ได้
ท าให้การสอบสวนเสียไปแต่อย่างใดไม่ เพียงแต่ถ้อยค าท่ีผู้ต้องหาได้ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนรับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้ ตามมาตรา 134/4 วรรคท้าย61 

  
2.4  การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญาของศาลเยาวชน
และครอบครัวในประเทศไทย 

2.4.1  เจตนารมณ์และวิวัฒนาการของศาลเยาวชนและครอบครัวไทย  
ก.  เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายในกรอบ

ความคิดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1.  เพื่อสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยการบัญญัติให้

ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจกว้างขวางกว่าศาลธรรมดาในอันที่จะสามารถด าเนินการใด ๆ 
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติเบ่ียงเบนได้ แม้แต่ในกรณีทียังไม่มีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้น แต่ศาลพบว่ามีความเส่ียงต่อการถูกชักจูงให้กระท าความผิดในอนาคต หรือ
เป็นกรณีที่เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะที่สมควรได้รับการสงเคราะห์คุ้มครอง  ศาลก็อาจมีค าส่ัง
คุ้มครอง ป้องกัน หรือช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้ทันที ทั้งนี้โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 

                                                             
60  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (น. 324), โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์, 

2553, กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/4 วรรคท้าย บัญญัติว่า “เม่ือผู้ต้องหาเต็มใจให้

การอย่างใดก็ให้จดค าให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อ
พนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และ
มาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้.” 
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 2.  เพื่ออ านวยความยุติธรรมในการก าหนดโทษโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของ
บุคคล การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้ค านึงถึงเฉพาะการกระท าความผิดที่เด็ก
หรือเยาวชนได้กระท าเท่านั้น แต่จะมุ่งค้นหาสาเหตุที่ท าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิด
ตลอดจนสภาพแวดล้อมท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต นิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็ก
หรือเยาวชนและบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ ตลอดจนส่ิงแวดล้อม
ทั้งปวงที่มีส่วนผลักดันให้กระท าความผิด  โดยจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ เป็นส าคัญ 
นอกเหนือไปจากการพิจารณาแต่เพียงว่า เด็กกระท าผิดจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลสามารถ
พิจารณาถึงวิธีการก าหนดโทษอย่างเหมาะสมในแต่ละกรณีแห่งความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้
กระท าลง 

 3.  เพื่อน าวิธีการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเดก็และเยาวชนมาใช้เปน็
รายบุคคล ในการพิพากษาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องน าสาเหตุแห่งการกระท าผิด รวมถึง
ข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมาพิจารณาประกอบกันเสียก่อน 
หลังจากนั้นจึงมีค าส่ังให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน  โดยค านึงถึงความเหมาะสมใน  
สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กเป็นส าคัญ โดยเน้นไปที่การฝึกอบรมส่ังสอนยิ่งกว่าการลงโทษ 
นอกจากนี้ วิธีการที่ศาลส่ังยังสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้อีกภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไปของผู้กระท าผิดโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่  ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่มีเด็กหรือ
เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหลายคน เช่น ร่วมกันลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้น
ทรัพย ์เมื่อศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในแต่ละรายแล้ว 
ศาลอาจส่ังให้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการลงโทษผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลได้ด้วย 

 4.  เพื่อธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันครอบครัว จากรายงานการวิจัยหลายฉบับพบว่า เด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดส่วนมากมีสภาพครอบครัวที่แตกแยก เช่น บิดามารดาแยกกันอยู่ บิดามี
ภรรยาใหม่ มารดามีสามีใหม่ หรือบิดามารดาทะเลาะทุบตีกันบ่อย ๆ เป็นต้น ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจึงต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองสถานภาพการสมรส เพราะถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่
ส าคัญที่สุดของเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงก าหนดให้ศาลมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้
ประนีประนอมไกล่เกล่ียปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซ่ึงสถานภาพการสมรส หรือ
อ านวยการให้การหย่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นธรรมและเสียหายน้อยที่ สุด  โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนในครอบครัวนั้นเป็นส าคัญ 
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จากเจตนารมณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงต้องมีเป้าประสงค์ส าคัญ
ในอันที่จะด าเนินการให้สอดคล้องและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์สูงสุดของการจัดตั้งศาล
ช านัญพิเศษนี้ โดยสามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ที่ส าคัญได้เป็น 6 ประการ คือ62 

1.  เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน เช่น ดูแลสอดส่องความเป็นอยู่ในครอบครัว
โดยจัดให้มีการให้บริการในด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประสานผลประโยชน์ร่วมกันในครอบครัว 

2.  เพื่อธ ารงไว้และส่งเสริมความมั่นคงแก่สถาบันครอบครัวรวมถึงการปรับปรุงแก้ไข
ส่ิงแวดล้อมในครอบครัวเด็กและเยาวชนให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย  

3.  เพื่อแยกเด็กหรือเยาวชนออกจากการปกครองดูแลของบิดามารดา เมื่อปรากฏว่า 
เด็กและเยาวชนตกอยู่ในภาวะ “ไม่ปลอดภัย” และการป้องกันทางสังคมของเด็กหรือเยาวชน  
จะมีได้ต่อเมื่อเด็กและเยาวชนนั้น พ้นจากการปกครองของบิดามารดาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ โดยค านึงว่า 
การแทรกแซงสถาบันครอบครัวเป็น “วิถีทางท่ีน้อยที่สุด” ที่จะกระท าได้ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้นและต้องกระท าภายใต้หลัก “ ความได้สัดส่วน” ระหว่าง “ภยันตรายหรือ
ผลร้าย” ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน กับมาตรการที่ใช้เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์นั้นเสมอ 

4.  เพื่อให้ความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนที่พ้นจากการปกครองของบิดามารดา โดย
ให้การดูแลเท่าที่จ าเป็น เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่
สังคม 

5.  เพื่อให้ได้ใช้วิธีพิจารณาและพิพากษาคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าผิดในทางอาญา 
คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เยาว์หรือคดีครอบครัวแตกต่างจากการ
พิพากษาในศาลธรรมดาส าหรับผู้ใหญ่ 

6.  เพื่อแก้ไขเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี โดยเน้นที่การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู 
และให้การศึกษาท่ีเหมาะสมมากกว่าวิธีการลงโทษ ซ่ึงแตกต่างจากกระท าความผิดโดยผู้ใหญ่ 

ข.  วิวัฒนาการของศาลเยาวชนและครอบครัว  
ประเทศไทยแต่เดิมมา ได้มีวิธีการพิเศษที่น ามาใช้แก่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด

โดยให้ได้รับการสงเคราะห์เยียวยาและแก้ไข แทนที่จะถูกลงโทษจ าคุก ทั้งมีการให้การศึกษาอบรม
และฝึกฝนอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดีงามต่อไป แทนที่จะส่งตัวเด็กและเยาวชนไป
คุมขังไว้ในเรือนจ า ซ่ึงเป็นการลงโทษเด็กและเยาวชนให้ได้รับความอับอาย อีกทั้งมักจะได้รับการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมที่ชั่วร้ายจากนักโทษที่เป็นผู้ใหญ่  ทางรัฐจึงจัดส่งเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดเหล่านี้ไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 หรือจัดส่งเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิดไปยังสถานฝึกและอบรมตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกอบรมเด็ก  
                                                             

62  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาและเยาวชน (น. 81-82). เล่มเดิม.  
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บางจ าพวก พ.ศ. 2479 ซ่ึงเป็นโรงเรียนฝึกอบรมส าหรับเด็ก และเยาวชนที่กระท าความผิดซ่ึงมีอายุ
ยังไม่ครบ 18 ปี ซ่ึงอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ นอกจากนี้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พ.ศ. 2479 ยังได้บัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติต่อนักโทษซ่ึงรวมท้ังเด็กและเยาวชนที่ต้องค าพิพากษาโดยเน้นหนักไปในทางฝึกอบรมไม่ใช่
ในทางลงโทษ ซ่ึงต่อมากรมราชทัณฑ์ได้โอนโรงเรียนฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมราชทัณฑ์ไปให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดการฝึก
และอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2501 ซ่ึงปัจจุบัน คือเยาวชนสถานห้วยโป่ง จังหวัดระยอง 
และต่อมาทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการแยกควบคุมผู้ต้องโทษที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปีไว้เป็นพิเศษ โดยจัด
สถานที่ควบคุมผู้ต้องโทษครั้งแรกดังกล่าวขึ้น เรียกว่า ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ปัจจุบันยังคงสังกัดกรม
ราชทัณฑ์  ต่ อมา  มีพระราชบัญญัติควบคุม เด็กและนัก เรี ยน  พ.ศ .  2481 ซ่ึงบัญญัติ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าหน้าที่จัดการกับเด็กนักเรียน หรือเด็กอนาถา 
ที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย  และให้ศาลมีอ านาจส่ังถอนอ านาจปกครองบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองเด็กที่ใช้อ านาจปกครองโดยมิชอบเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  แล้วตั้งกรมเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ปกครองแทน ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้ เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  โดย
กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีสารวัตรนักเรียนออกท าการตรวจตราดูแลความประพฤติของนักเรียน
ในกรุงเทพมหานครที่เร่ร่อน หรือประพฤติไม่สมควรนอกโรงเรียน เพื่อว่ากล่าวตักเตือน และ 
แจ้งเหตุไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ ได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์ส าหรับ
ให้การเล้ียงดูและอบรมเด็กและเยาวชนขึ้นด้วย  เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ที่อ าเภอปากเกร็ด เยาวชนสถานทุ่งมหาเมฆ และเยาวชนสถานบ้านบางละมุงที่
จังหวัดชลบุรี 

จะเห็นได้ว่า วิธีการพิเศษดังกล่าวเป็นการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนหลังจากศาลมีค า
พิพากษาหรือค าส่ังแล้วเท่านั้น โดยยังไม่มีวิธีการพิเศษที่จะปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระหว่างถูก
จับกุมและระหว่างพิจารณาคดี ดังนั้นเม่ือเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด จึงถูกปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกรณีผู้ใหญ่กระท าความผิด 

ในขณะที่ยังใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิกเมื่อใช้ประมวล
กฎหมายอาญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2500 นั้น การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น 
ศาลก็ได้พินิจพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กและเยาวชน ประกอบกับความผิดที่เด็กหรือ
เยาวชนได้กระท าลง แล้วก าหนดโทษไปตามความเหมาะสมกับความผิดและความรู้สึกผิดชอบของ
เด็กและเยาวชนเท่านั้น หลักการที่จะค้นหาสาเหตุที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดแล้วพยายาม
แก้ไขสาเหตุดังกล่าวยิ่งกว่าที่จะมุ่งลงโทษนั้นยังไม่อาจปฏิบัติได้ในศาลธรรมดา  เพราะขาด
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หน่วยงานพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อศาลเพื่อทราบสาเหตุที่กระท าความผิด ตลอดจนการสงเคราะห์และบ าบัดแก้ไขให้เด็ก
หรือเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี63 

ความคิดริเริ่มจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนมีขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น (พล ร.ต.ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์) 
ได้ส่งหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ ไปดูงานเกี่ยวกับศาลในทวีปเอเชียและยุโรป ตลอดจนดูเรื่องศาล
คดีเด็กและเยาวชนเป็นคนแรก เมื่อกลับมาแล้วได้เสนอรายงานการดูงานดังกล่าวในประเทศอิตาลี 
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ต่อกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้มีบันทึกของประธานศาลฎีกา
รายงานท าความเห็นเรื่องศาลคดีเด็กฯ ในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนสถานการณ์ในประเทศไทยหาก
จะจัดตั้งศาลคดีเด็กฯ ขึ้นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย (บันทึกของพระยาลัดพลี
ธรรมประคัลภ์  พ.ศ. 2486) แต่ด าริเรื่องนี้ต้องระงับไว้เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่  2 เกิดขึ้น 
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2493 ได้รื้อฟื้นความด าริเรื่องการจัดตั้งศาลคดีเด็กฯ อีกครั้งหนึ่งในสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายเลียง ไชยกาล แล้วต่อมานายเขมชาติ 
บุญยรัตนพันธ์) ได้ส่งผู้พิพากษาไปดูงานศาลคดีเด็กฯ อีกรุ่นหนึ่ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา การอบรม สงเคราะห์และการตั้งศาลเด็กขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการ
ดังกล่าว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2493 ได้วางแนวทางการจัดตั้งศาลเด็กฯไว้ว่า ศาลคดีเด็กฯ นั้น
เปน็ศาลอาญาปนแพ่ง ในชั้นแรกนี้จะเริ่มท าเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่กระท าผิดในทางอาญา และ
เรื่องทางแพ่งเกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครองก่อนเท่านั้น ส่วนเรื่องเด็กนอกจากนั้นซ่ึงได้มีกฎหมาย
บังคับหลายฉบับแล้ว หากแต่ยังไม่มีการปฏิบัติโดยบริบูรณ์ รวมทั้งงานแพ่งแท้ ๆ อย่างอ่ืนควรให้
จัดด าเนินการภายหลัง ผลงานของคณะกรรมการนี้ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ต่อคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนประกาศใช้เป็นกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2494 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  ซ่ึงให้จัดตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชนกลางขึ้นในจังหวัดพระนคร ภายใน 180 วัน ตั้งแต่บังคับใช้พระราชบัญญัติและให้มี
หน่วยงานส าหรับตรวจพิเคราะห์ ฝึกอบรม และสงเคราะห์แด็ก เป็นส่วนประกอบของศาลคดีเด็กฯ 
เรียกว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กด้วย โดยประสงค์จะให้สถานพินิจฯเป็นเครื่องมือของศาลคดีเด็กฯ 
ในด้านการปฏิบัติต่อเด็กทุกระยะ กระทรวงยุติธรรมจึงได้เปิดด าเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชน

                                                             
63  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 34 – 36). เล่มเดิม.  
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กลางขึ้นในจังหวัดพระนครเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 249564 โดยคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์65 ต่อมาได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 163  
ลงวันที ่15 มิถุนายน 2515 ได้แก้ไขหลักส าคัญบางประการ คือ ก าหนดให้เยาวชนที่อายุยังไม่ถึง 18 
ปีบริบูรณ์ แต่อายุเกิน 16 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงกระท าความผิดอาญาในลักษณะร้ายแรงต้องได้รับการ
พิจารณาพิพากษาจากศาลธรรมดาท่ีพิจารณาคดีส าหรับผู้ใหญ่กระท าความผิด66 โดยศาลคดีเด็กและ
เยาวชน67 ไม่มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า เด็กและเยาวชนสมควรต้องได้รับการพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลธรรมดาหรือไม่  

ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2527 กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นว่าการที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอเพราะเด็กและเยาวชนต้องอยู่กับครอบครัว  คือ บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครอง หากครอบครัวแตกแยกหรือไม่สงบสุข เช่น บิดามารดาหย่าร้าง ทอดทิ้งบุตร หรืออยู่
ด้วยกันอย่างไม่ราบรื่นมีปากเสียงกัน ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชน ท าให้เด็ก
และเยาวชนเบื่อบ้านออกไปมั่วสุมกับเพื่อนและหันหน้าเข้าหายาเสพติด และอาจกลายเป็น อาชญากร
ได้ในภายภาคหน้า ฉะนั้น การมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยไม่ได้มุ่งคุ้มครองครอบครัวย่อมไม่
เป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ จึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้นโดยยกเลิกพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนทุกฉบับ รวมทั้ง
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 163 ด้วย และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ขึ้น มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  

                                                             
64  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน Law on Juvenile Delinquency (น. 15), โดย 

สุธิณี รัตนวราห, 2531, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
65  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  

พ.ศ. 2494 มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินกว่าสิบสี่ปีบริบูรณ์  
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ให้

หมายความถึงบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส.  
66  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  

พ.ศ. 2494 มาตรา 8 ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจเช่นเดียวกับศาลจังหวัดในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เว้นแต่คดีอาญา

ที่มีข้อหาว่าเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าสิบหกปีบริบูรณ์  กระท าความผิดตามมาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี  
มาตรา 280 มาตรา 288 ... มาตรา 340 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา.  

67  ช่ือเดิมตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเ ด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494. 
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22 ธันวาคม 2535 และโดยผลของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลให้ศาลคดีเด็กและ
เยาวชนต่าง ๆ และศาลจังหวัดแผนกคดีเด็กและเยาวชนดังกล่าว เปล่ียนฐานะเป็นศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและศาลจังหวัดแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 จากบทบัญญัติในมาตรา 275 จึงท าให้เกิด
โครงการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงท าให้ต้องแยกหน่วยงานธุรการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยให้ไปสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงมีเลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา และต้องจัดหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานศาล
ยุติธรรมเป็นส านักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีฐานะเทียบได้กับกรมในระบบ
บริหารราชการพลเรือน ต่อมาเกิดวิกฤติบ้านเมตตา และบ้านกรุณาขึ้น รวมทั้งการตีความของศาล
รัฐธรรมนูญให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่ในกระทรวงยุ ติธรรม จึงมีผลให้ศาล
เยาวชนและครอบครัวอยู่ในกรอบของโครงสร้างศาลยุติธรรมใหม่ ส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนอยู่ในกรอบของโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่68  

ปัจจุบัน ได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม  คือ 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้มีการแยกศาลยุติธรรมออก
จากกระทรวงยุติธรรม โดยมีส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว  เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้69  

                                                             
68  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 38 – 39). เล่มเดิม.  
69  หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553. 
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กรอบแนวคิดอันเป็นที่มาของบทบัญญัติกฎหมาย70    
หลักการแรก คือ หลักการที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองว่า “เด็กมีสิทธิที่

จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและ
เต็มที ่เด็กควรเติบโตในส่ิงแวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความ
เข้าใจ” และเชื่อมต่อด้วยหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ยืนยันว่า “ในการกระท าทั้งปวงที่
เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่าย
บริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก” 

แนวคิดทั้งสองนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่น ามาค านึงถึงในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ที่ส าคัญแนวคิดหลักทั้งสองดังกล่าว ยังน ามาสู่แนวคิดใหม่ใน
การดูแลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี แยกเป็น 2 กรณี กรณีเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม
และการจับเป็นไปโดยชอบตาม มาตรา 73 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก ศาลอาจมีค าส่ังให้มอบตัว
เด็กหรือเยาวชนแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี 
เพื่อให้โอกาสเด็กหรือเยาวชนเติบโตในส่ิงแวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก 
ความรัก และความเข้าใจ หากเด็กหรือเยาวชนไม่อยู่ในความดูแลของบิดามารดา ศาลย่อมใช้
ดุลพินิจโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของ
บุคคลหรือองค์การซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควร เป็นผู้ดูแล
เด็กและเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี   

ศาลจะมีค าส่ังให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผิดไว้ในสถานพินิจหรือ
สถานที่อ่ืนใดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการ
กระท าของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมี
เหตุสมควรประการอ่ืน ในระหว่างมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้ผู้ดูแล หรือระหว่างศาลมีค าส่ังให้
ปล่อยชั่วคราวภายหลังเหตุในการควบคุมเปล่ียนแปลงไป หากปรากฏต่อศาลว่าเด็กและเยาวชนมี
ความจ าเป็นต้องเข้ารับการบ าบัดรักษา หรือรับค าปรึกษาแนะน าหรือเข้าร่วมกิจกรรมบ าบัดใด  
ศาลมีอ านาจก าหนดมาตรการนั้นได้  กรณีเด็กหรือเยาวชนเข้าหาพนักงานสอบสวนเองตาม 
มาตรา 71 ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 134 
โดยอนุโลม กล่าวคือ โดยหลักแล้วเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ฯ แต่ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่ศาลสมควรควบคุมเด็กหรื อเยาวชนนั้น  
ตามมาตรา 73 วรรคสอง พนักงานสอบสวนมีอ านาจส่ังให้บิดามารดาน าเดก็หรือเยาวชนไปศาลเพื่อ
                                                             

70  อภิรดี โพธิ์พร้อม. (ม.ป.ป). 8 ปี แห่งการรอคอยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว.  สืบค้น 14 เมษายน 2556, จาก http://elib.coj.go.th/Article/courtP4_6_6.pdf. 
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ขอให้ศาลควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ ซ่ึงศาลจะควบคุมหรือไม่ย่อมต้องเป็นไปตามมาตรา 73 
วรรคสอง ว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระท าของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจ
เป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า การดูแลเด็กหรือ
เยาวชนระหว่างด าเนินคดีเปล่ียนโฉมหน้าจาก หลักการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน ฯ 
พ.ศ. 2534 ที่ต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก   
จะสามารถกลับไปอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครอง ฯ ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวจากผู้อ านวยการสถานพินิจ มาสู่หลักการใหม่ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ฯ พ.ศ. 2553 ที่ศาลสามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ฯ เว้นแต่ ปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า การกระท าของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือ
พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลจึงจะมีค าส่ังให้
ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้ในสถานพินิจ 

หลักการที่สอง คือ หลักประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า จะไม่มีเด็กคนใดถูก
ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจ าคุกเด็กจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น ให้มีระยะเวลาท่ีส้ันที่สุดอย่างเหมาะสม 
เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่
ก าเนิดของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุด เด็กจะมีสิทธิที่จะมีสิทธิติดต่อกับครอบครัว เว้นแต่ในสถานการณ์พิเศษและเด็กทุกคนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วย
กฎหมายของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นอิสระและ
เป็นกลางซ่ึงจะได้รับค าวินิจฉัยโดยพลัน ดังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติหมวดที่  6 การสอบสวน
คดีอาญาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นส่วนการปฏิบัติของ 
เจ้าพนักงานต ารวจและ แนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนภายหลังการจับกุม ที่จากเดิมเม่ือเจ้าพนักงานต ารวจจับเด็กและเยาวชนจะต้องน าตัวเด็ก
และเยาวชนส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯไว้เพื่อรอการพิจารณาคดี  มาสู่กระบวนการหลังการ
จับกุมท่ีจะต้องส่งเด็กและเยาวชนไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อตรวจสอบการจับว่าเป็นไป
โดยชอบตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าการจับไม่ชอบ ก็ไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้  
ศาลต้องมีค าส่ังปล่อยตัวเด็กและเยาวชนนั้นไป 

หลักการที่สาม คือ แนวคิดในการรับรองสิทธิของเด็กในกระบวนการยุติธรรมตามกฎ
อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกีย่วแก่คดีเด็กและเยาวชน
หรือกฎแห่งกรุงปักกิ่งและได้รับประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่า  ทุกขั้นตอนใน
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กระบวนการยุติธรรม สิทธิขั้นมูลฐานจะต้องได้รับการคุ้มครอง เช่น สิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย สิทธิได้รับการแจ้งข้อหา
ทันทีและโดยตรง หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สิทธิที่จะให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองปรากฏตัวอยู่ด้วย สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย สิทธิที่จะต่อสู้คดี สิทธิที่จะ
ไม่ให้ถ้อยค าปรึกษาและจะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้าน
พยาน ให้พยานของตนเข้ามีส่วนร่วม สิทธิที่จะอุทธรณ์ โดยสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ถูกน ามาบัญญัติ
รับรองไว้อย่างครบถ้วนในพระราชบัญญัติฉบับใหม่   

หลักการที่ส่ี คือ แนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่ารัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุก
คนที่ถูกกล่าวหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมความส านึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก ซ่ึงจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อ่ืน และในลักษณะที่ต้องค านึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะ
ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เด็กในสังคม การที่เด็กและเยาวชน
จะต้องคืนสู่สังคมเมื่อยังมีอายุน้อย กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทและสร้างสรรค์นี้ เป็นหลักการที่มี
ความส าคัญอย่างมาก และเป็นจุดก าเนิดของมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่หรือถูก
ปรับเปล่ียนจากมาตรการเดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
ให้เด็กหรือเยาวชนสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างมีบทบาทและสร้างสรรค์ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการออกแบบมาตรการในการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่
ต้องหาว่ากระท าผิดให้ได้รับการดูแล แก้ไข เพื่อออกจากกระบวนการยุติธรรม เรียกว่า มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซ่ึงน ามาจากแนวคิดในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) ในการจัดให้มีกระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูที่มีความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเด็กหรือเยาวชน ฝ่ายผู้เสียหาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่
ชุมชนหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนเข้าใจ
ว่าการกระท าผิดที่ตนเองได้ก่อขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนอย่างไรและเกิดความส านึกผิดต่อ
การกระท าของตนเอง ประสงค์จะปรับปรุงพฤติกรรม ขณะเดียวกันผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยา
ความเสียหาย ได้รับรู้ถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจเด็กหรือเยาวชน
พร้อมให้อภัยและยินดีที่จะให้โอกาสเด็กหรือเยาวชนกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนทุกฝ่ายสนับสนุนการด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จลุล่วง  มาตรการนี้ได้รับการ
ออกแบบให้เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยมีจุดเชื่อมต่อกับ
กระบวนกระบวนการยุติธรรมปกติ 2 ช่วง   
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ช่วงแรก มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง ตามมาตรา 86 และช่วงที่
สอง มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา ตามมาตรา 90 (ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 
ในหัวข้อ 2.4.3)  

2.4.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กและเยาวชนที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ  
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 249471 ก าหนดอายุของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลเยาวชน
และครอบครัว คือ บุคคลอายุเกินกว่า 7 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (แต่ไม่ให้หมายความ
ถึงบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส) ในขณะที่คดีนั้นมาสู่ศาลโดยถืออายุขณะที่ส่งตัวเด็ก
และเยาวชนฟ้องต่อศาล 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 253472 
ก าหนดอายุเด็กและเยาวชนที่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว คือ บุคคลอายุเกิน 
7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ แต่การพิจารณาถึงอายุของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
อาญาต้องพิจารณาโดยสอดคล้องกับความรู้สึกผิดชอบของผู้กระท าในขณะกระท าความผิดนั้นด้วย 
ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ถึงมาตรา 7573 จึงท าให้อายุเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในอ านาจการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว คือ บุคคลอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยัง 

                                                             
71  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  

พ.ศ. 2494 มาตรา 4.  
72  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 

มาตรา 4 “ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความว่า 
บุคคลอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์.” 

73  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 บัญญัติว่า “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

 ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เด็ก เพื่อด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น.” 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 บัญญัติว่า “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ...” 

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น  ในอันที่จะควร
วินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 
หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง.” 
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ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประกอบกับความรับผิดของบุคคลในทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ถึงมาตรา 75 แล้วจะเห็นว่าให้นิยามอายุของค าว่าเด็ก
และเยาวชนโดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุบุคคลที่กระท าความผิดอาญาเท่านั้น การบรรลุนิติภาวะด้วย
การสมรสทางแพ่งจึงไม่น ามาเป็นข้อพิจารณา ดังนั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรสตามกฎหมายแพ่งก็ตาม ถ้าบุคคลนั้นอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์กฎหมายถือว่ายังเป็นเยาวชน
และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ฉบับนี้อยู่74  

ส าหรับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดอายุเด็กไว้ว่า 
หมายถึงบุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และเยาวชน หมายถึงบุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยัง
ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์75 เมื่อพิจารณาถึงอายุของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาโดยสอดคล้อง
กับความรู้สึกผิดชอบของผู้กระท าในขณะกระท าความผิดนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 
ถึงมาตรา 75 ด้วยท าให้อายุของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวคือ บุคคลอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกับพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายไว้ว่า ให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การกระท าความผิดเกิดขึ้น76  

                                                             
74  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 55). เล่มเดิม.  
75  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 

มาตรา 4. 
76  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 

มาตรา 5 บัญญัติว่า “คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนนั้นในวันที่
การกระท าความผิดได้เกิดขึ้น.”  
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2.4.3  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาท่ีน ามาใช้กบัเด็กและเยาวชนในชั้นเจ้าพนักงาน
และชั้นศาล77 

ก.  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน 
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงานหรือชั้นก่อนฟ้องเป็นเรื่อง

ของการไม่ฟ้องคดีอาญาซ่ึงมีจุดเริ่มต้นโดยน ามาใช้กับกลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดในคดี
เล็กน้อยเท่านั้น เดิมมีบัญญัติไว้ในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แต่บทบัญญัติดังกล่าวกลับไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 ในสมัยนั้นคือ ท่านอาจารย์วันชัย รุจนวงศ์ ซ่ึงเป็น
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับนโยบายจากกระทรวงยุติธรรมให้น า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family and 
Community Groups Conference) มาใช้ในฐานะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใช้ควบคู่กับ
มาตรา 63 เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเด็กและเยาวชนกลุ่มที่กระท าผิดครั้งแรกและ
กระท าความผิดเพียงเล็กน้อยโดยใช้วิธีการเบี่ยงเบนหรือหันเห (Diversion) คดีเด็กและเยาวชนกลุ่ม
นี้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว แต่ก็เป็นเพียงนโยบายในขณะนั้นเท่านั้น ยังขาด
การบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนมีเพียงการก าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานพินิจไว้
อย่างกว้าง ๆ ซ่ึงยังขาดการก าหนดถึงกระบวนการและวิธีการอย่างใดที่น ามาใช้แล้วจะถือว่า
เหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  อีกทั้งยังขาดกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจดังกล่าว ตลอดจนขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจนใน
การติดตามแผนว่าจะสัมฤทธ์ิผลตรงตามแผนหรือไม่ ปัญหาตรงนี้หมดไปเมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึง
ได้บัญญัติดังกล่าวไว้ในมาตรา 86 ถึงมาตรา 89 โดยเรียกว่า มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
กล่าวคือ เป็นการน ามาตรการพิเศษมาใช้แทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง โดยน ามาใช้กับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องไม่เคยได้รับ
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือกระท าความผิดลหุโทษ และเมื่อปรากฏว่าเด็กและเยาวชนนั้นส านึกผิดและยอมกลับ
ตัวกลับใจคือ สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ยาก และผู้เสียหายยินยอมให้อภัย โดยทั้งผู้เสียหายและ

                                                             
77  จาก “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ,” โดย  

อัจฉรียา ชูตินันทน์ ค, 2555 (มิถุนายน – สิงหาคม), วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  
1(1), น. 151 - 154.  
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เด็กและเยาวชนเห็นด้วยกับแผนแก้ไขฟื้นฟูนัน้ ในการนี้ผู้อ านวยการสถานพินิจก็จะเสนอความเห็น
ประกอบแผนแก้ไขฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการ และเมื่อพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไข
ฟื้นฟูดังกล่าวผู้อ านวยการสถานพินิจก็จะด าเนินการโดยจัดท าแผนแก้ไขฟื้นฟูทันที  ในการนี้
ผู้อ านวยการสถานพินิจต้องรายงานให้ศาลทราบด้วย ซ่ึงในการพิจารณาก าหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูนี้
ต้องเกิดจากการระดมความร่วมมือและความเห็นของทุกฝ่าย ได้แก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา 
ผู้เสียหาย ผู้แทนชุมชน นักจิตวิทยา หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการ เป็นต้น 
และเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขฟื้นฟูอย่างครบถ้วนแล้ว  และศาลเยาวชนและ
ครอบครัวเห็นชอบด้วย เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวก็จะได้รับผลดีโดยไม่ต้องถูกฟ้องคดีต่อศาล จึงมี
ผลท าให้ คดียุติลงในชั้นของพนักงานอัยการ และสิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องก็เป็นอันระงับลง
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ค าส่ังไม่ฟ้องนี้ ผู้อ านวยการสถานพินิจต้องรายงานให้ศาลทราบด้วย แต่
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่จะด าเนินคดีในส่วนทางแพ่ง 

ข.  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล  
กฎหมายก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี

อาญาได้ แม้จะอยู่ในชั้นของการฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วก็ตาม เพียงแต่มีเงื่อนไข
ว่าต้องกระท าก่อนศาลมีค าพิพากษา มาตรการพิเศษที่น ามาใช้แทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล
หรือชั้นฟ้องคดีอาญา ถูกมาใช้ในฐานะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อเบี่ยงเบนหรือหันเห 
(Diversion) คดีเด็กและเยาวชนในกลุ่มท่ีไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน กล่าวคือ เมื่อมีการฟ้องคดี
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวและปรากฏว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาซ่ึงมีอัตราโทษ
อย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินยี่สิบปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม  
ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกมาก่อน เว้น
แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือกระท าความผิดลหุโทษ และมีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าการกระท าความผิดนั้นไม่เป็นภัยรา้ยแรงต่อสังคมเกินควร ประกอบกับเด็กและเยาวชนได้
ส านึกผิดโดยตั้งใจกลับตนเป็นคนดีและผู้เสียหายยินยอมให้อภัย ศาลเยาวชนและครอบครัวจะมี
ค าส่ังให้ผู้อ านวยการสถานพินิจจัดท าแผนแก้ไขฟื้นฟู โดยการพิจารณาก าหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูเกิด
จากการระดมความร่วมมือและความเห็นของทุกฝ่าย ได้แก่ เด็กหรือเยาวชน บิดามารดา ผู้เสียหาย 
ผู้แทนชุมชน นักจิตวิทยา หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการ เป็นต้น และเมื่อเด็ก
หรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขฟื้นฟูอย่างครบถ้วนแล้ว และศาลเห็นชอบด้วย ศาลจะส่ัง
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ท าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ต้องถูกลงโทษทางอาญา และมีผลให้
สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นระงับลง แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่จะด าเนินคดีในส่วนทางแพ่ง 
ด้วยเช่นกัน 
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มาตรการพิเศษที่น ามาใช้แทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาลหรือชั้นฟ้องคดีอาญานี้  
เป็นเรื่องใหม่ท่ีเพิ่มเติมขึ้นจากกฎหมายเดิม จึงเป็นมาตรการพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบได้พูดคุยกับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนโดยตรง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของแผนแก้ไขฟื้นฟูของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ย่อมเท่ากับว่าเป็นการยื่นโอกาสในการท าความดีเพื่อไถ่โทษให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่เคยกระท า
ความผิด ตลอดจนช่วยลดความบาดหมางของทั้งสองฝ่ายและเพิ่มโอกาสในการปรับความเข้าใจ
แสดงเมตตาจิตต่อกัน 

มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนก่อนมีค าพิพากษา   
มาตรการนี้เป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 95 ซ่ึงก าหนดหลักการไว้แต่เพียงว่าใน
กรณีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีค าพิพากษา  ศาลจะมีค าส่ังให้ปล่อยตัว
จ าเลยชั่วคราวหรือจะส่งตัวไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจแห่งใดแห่งหนึ่งชั่วคราวหรือจะใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้  ซ่ึงในทางปฏิบัติที่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครัว
ตีความขยายบทบัญญัติมาตรานี้อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรการในการแก้ไข  
บ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนพิจารณา เมื่อมีการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้มีการ
ปรับปรุงขยายขอบเขตการด าเนินการในการแกไ้ข บ าบัดเด็กหรือเยาวชนให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้  หากเด็กหรือ
เยาวชนสามารถปฏิบัติตามค าส่ังศาลในมาตรการดังกล่าวส าเร็จ  เด็กหรือเยาวชนก็จะถูกคัดกรอง
ออกจากกระบวนการยุติธรรม ศาลจะมีค าส่ังยุติคดีโดยไม่ต้องมีค าพิพากษา และให้ถือว่าสิทธิน า
คดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป    

มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนโดยค าพิพากษา เด็กที่ไม่ได้ถูก 
คัดกรองออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องก็ดี  
หรือมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาก็ดี หรือมาตรการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู
ก่อนมีค าพิพากษาก็ดี เด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมตลอดสายจนกระทั่ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีค าพิพากษา  แต่ค าพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อลงโทษ แต่เพื่อการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ า ดังนั้นบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมิได้
จบลงท่ีการมีค าพิพากษา แต่ยังคงมีบทบาทในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ดังเห็นได้
จากการที่กฎหมายก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการแก้ไขค าพิพากษาได้ตลอดเวลา ถ้าพฤติการณ์ของ
เด็กและเยาวชนเปล่ียนแปลงไป หลักการในเรื่องนี้ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.  2534 ยังคงน ามาไว้ในพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่นี้ในมาตรา 132 ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาว่า เด็กหรือเยาวชนมี
ความผิดสมควรที่จะลงโทษ ศาลมีมาตรการที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละ
รายอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่หนึ่ง การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูโดยไม่จ ากัดอิสรภาพ เป็นกรณีที่ศาลพิพากษาให้
รอการก าหนดโทษหรือลงโทษจ าคกุและรอการลงโทษจ าคุก โดยก าหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ
ให้เด็กหรือเยาวชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูโดยไม่จ ากัดอิสรภาพ  

รูปแบบที่สอง การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู โดยจ ากัดอิสรภาพ หรือการส่งตัวเด็กหรือ
เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมยังหน่วยงานในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หรือสถานที่อ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร 

 
2.5  การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กล่าวคือ  

กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หน้าที่ ข้อห้าม หรือ 
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  เป็นกฎหมายที่คุมความประพฤติของคนในสังคมโดยตรง  ได้แก่ 
กฎหมายอาญา เป็นต้น  

กฎหมายวิธีสบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการในการยุติข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ซ่ึงได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

ในการใช้กฎหมายทั้ง 2 ประเภทนี้ มักจะใช้แบบสอดคล้องไปด้วยกัน ไม่แยกใช้แต่
เพียงประเภทใดลอย ๆ ดังตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการกระท าความผิดทางอาญาขึ้น เราจะรู้ได้ว่าเป็น
ความผิดทางอาญา ก็เมื่อตรวจดูจากตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ว่าเข้าลักษณะองค์ประกอบความผิดตาม
บทกฎหมายและบทกฎหมายนั้นได้ก าหนดโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ ไว้ด้วย กฎหมายที่ก าหนด
องค์ประกอบความผิดและก าหนดความร้ายแรงแห่งโทษไว้นี้เป็นกฎหมายสารบัญญตัิ ส่วนวิธีการที่
จะใช้กฎหมายบังคับแก่การกระท าความผิดนั้น เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซ่ึงจะเข้ามา
เกี่ยวข้องตั้งแต่การร้องทุกข์ตอ่เจ้าพนักงาน การฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี 
ตลอดจนการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด 
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เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือผู้ใหญ่ อัน
หมายถึงคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตามที ทุกคนย่อมเป็นผู้กระท าความผิดได้  หากคนเหล่านี้ได้
กระท าผิดจริง เด็กหรือเยาวชน หรือผู้ใหญ่ จึงตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ได้เหมือน ๆ กัน 

ในทางกฎหมาย จึงได้แบ่งเส้นระหว่างเด็กหรือเยาวชน กับผู้ใหญ่ กรณีที่มีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้น โดยกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ได้แยกผู้ต้องหาหรือจ าเลย ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน  
ออกจากผู้ใหญ่ เพื่อให้การพิจารณาคดีเกิดความเหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด โดยกฎหมายวิธี 
สบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ใหญ่กระท าความผิดอาญา จะใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในขณะที่เด็ก
หรือเยาวชน จะใช้กฎหมายวิ ธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว  หรือ เรี ยกชื่อ เต็มว่ า 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึง
กฎหมายมีเป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาผู้ใหญ่และการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกัน
โดยส้ินเชิง หากพบว่าเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิดจริง การที่เด็กจะต้องได้รับโทษทางอาญา
หรือไม่ เพียงใด หรือจะใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนต่อผู้กระท าความผิด ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 

2.5.1  เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว 
การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนแตกต่างจากการด าเนินคดีทั่วไป 78 กล่าวคือ  

การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน เป็นกรณีที่มุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา เป็น
เรื่องของสถานภาพส่วนตัวของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านส่วนตัวและด้านสังคมท่ัวไปมิได้มุ่งท่ีการ
ลงโทษแม้ถึงว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม ฉะนั้น การด าเนินคดีอาญาเด็กและ
เยาวชนจึงมีเป้าหมายเพื่อให้การอบรมส่ังสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชน แนวความคิด
เกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชน แสดงออกให้เห็น 2 ทาง คือ 
แสดงออกจากโครงสร้างขององค์กรในคดีและแสดงออกจากโครงสร้างการพิจารณาคดี ดังนี้ 

1.  โครงสร้างขององค์กรในคดีเด็กและเยาวชนได้แสดงออกให้เห็นถึงแนวความคิด
เกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนและแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชน79 ดังนี้  

 1.1  ผู้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยและความ
ประพฤติเหมาะสมท่ีจะปกครองและอบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชน และจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวที่ประกอบเป็น
องค์คณะอย่างน้อยต้องเป็นสตรีหนึ่งคน และคุณสมบัติส าคัญของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน
                                                             

78  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 594), โดย คณิต ณ นคร ข, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
79  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 110 – 111). เล่มเดิม. 
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และครอบครัวคือ ต้องเป็นผู้ท่ีมีหรือมีบุตรมาแล้ว หรือเคยท างานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ หรือ
อบรมเด็กมาแล้ว กับทั้งต้องอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว นอกจากนี้ในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา กฎหมายก าหนดให้มีการจัดตั้งแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวขึ้น ซ่ึงก็แสดงออกให้เห็นถึงการเลือกเฟ้นบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะคดีนั่นแล้ว 

 1.2  พนักงานอัยการ กฎหมายบัญญัติให้อัยการสูงสุดแต่งตั้งพนักงานอัยการคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อให้มีหน้าที่ด าเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าการ
อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดที่จะต้องฟ้องยังศาลเยาวชนและครอบครัว  และแม้กฎหมายจะ
ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของพนักงานอัยการไว้เช่นที่ก าหนดส าหรับผู้พิพากษา แต่การที่กฎหมาย
ก าหนดให้อัยการสูงสุดเลือกสรรพนักงานอัยการให้เหมาะสมกับลักษณะคดี  กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติท านองเดียวกับผู้พิพากษานั่นเอง  

 1.3  ที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายต้อง
กระท าโดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายก าหนดให้ เมื่อเด็กหรือเยาวชนมาอยู่
ต่อหน้าศาลถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีท่ีปรึกษากฎหมาย ให้ศาลแต่งตั้งให้80  

 1.4  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บทบาทและหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการสถานพินิจ คือ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งปวง ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชา
พนักงานสถานพินิจนั้น และมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ 
รวมท้ังอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน81  

 1.5  พนักงานสอบสวน การพิจารณาออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่า
กระท าความผิดต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้ว ให้ศาลค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะใน
                                                             

80  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 มาตรา 
73 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เม่ือเด็กหรือเยาวชนมาอยู่ต่อหน้าศาล ให้ศาลตรวจสอบว่าเป็นเด็กหรือเยาวชน  ซึ่งต้อง
หาว่ากระท าความผิดหรือไม่ การจับและการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   
หากการจับเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไป ถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีที่ปรึกษา
กฎหมาย ให้ศาลแต่งต้ังให้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนศาลอาจมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กหรือ
เยาวชนให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือองค์การที่
ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดี  โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่น าตัว
เด็กหรือเยาวชนนั้นไปพบพนักงานสอบสวนหรือพนักงานคุมประพฤติหรือศาล แล้วแต่กรณี.” 

81  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  (น. 144 – 145). 
เล่มเดิม. 
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เรื่องอายุ เพศ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชนที่พึงได้รับการพัฒนาและปกป้องคุ้มครอง หากการ
ออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จ าเป็น   
ให้พยายามเล่ียงการออกหมายจับ โดยใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยวิธีอ่ืนก่อน82 

การสอบสวนคดีอาญาเด็กและเยาวชน 83เป็นการกระท าร่วมกันระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับผู้อ านวยการสถานพินิจ กล่าวคือ ผู้อ านวยการสถานพินิจต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1)  ส่ังให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม84 

2)  ท ารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระท า
ของเด็กและเยาวชน และส่งรายงานและความเห็นไปยังพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ
และถ้ามีการฟ้องร้องในศาลให้เสนอความเห็นต่อศาลด้วย85 

2.  โครงสร้างของการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีต้องกระท าโดยลับ การพิจารณาคดี
อาจท าลับหลังจ าเลยได้ การรับฟังรายงานของสถานพินิจ รายงานของพนักงานคุมประพฤติของ
แพทย์หรือของโรงเรียน การพูดกับจ าเลยโดยเฉพาะ การเรียกบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่มาสอบสวนข้อเท็จจริง และอ่ืน ๆ ท าให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีลักษณะ
พิเศษ ดังนี้ 

2.1  แยกพิจารณาคดีต่างหากจากห้องพิจารณาคดีผู้ใหญ่ 
2.2  พิจารณาลับ 
2.3 การพิจารณาไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2.4  ผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีความรู้เกี่ยวกับการกระท าผิด

ของเด็ก 
2.5  มีบริการสถานแรกรับ เพื่อแยกการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไม่ปะปนกับ

ผู้ใหญ่ในระหว่างสอบสวน หรือพิจารณาคดี 

                                                             
82  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 67.  
83  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 603 ). เล่มเดิม.  
84  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 

มาตรา 82 (1).  
85  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 

มาตรา 82 (2).  
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2.6  มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พนักงาน
สังคมสงเคราะห์ พนักงานคุมประพฤติ ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ทางกายและจิต และช่วยในการ
สืบเสาะข้อเท็จจริง และควบคุมสอบรายงานความประพฤติ 

2.7  ศาลมีส านวนประกอบการพิจารณาท้ังในด้านกฎหมายและในด้านประวัติทาง
สังคมของเด็ก กล่าวคือ ในการพิจารณาคดี ศาลไม่ได้พิจารณาแต่เพียงว่าเด็กกระท าผิดจริงหรือไม่
เท่านั้น แต่ศาลต้องพิจารณาประวัติทางด้านสังคม รวมทั้งส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เด็ก
กระท าผิดเป็นส าคัญประกอบด้วย 

2.8  ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถแก้ไขค าพิพากษาหรือค าส่ังเด็ดขาดที่ให้
ลงโทษ หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนได้เสมอ ซ่ึงในเรื่องค าพิพากษาหรือค าส่ังเด็ดขาดใน
ศาลธรรมดา เมื่อศาลส่ังอย่างไรแล้วจะแก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ได้  แต่ในศาลเยาวชนและครอบครัว 
เมื่อพฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดเปล่ียนแปลงไป ศาลสามารถแก้ไขค าพิพากษาจากเดิมให้  
หนักขึ้น หรือเบากว่าเดิม ก็ได้ 

2.9  ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจในการลงโทษทางอาญาและมีอ านาจในการ
ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย โดย
เปล่ียนโทษจ าคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน อาทิเช่น 
การส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมที่สถานพินิจ หรือสถานที่ฝึกและอบรม หรือ
สถานแนะน าทางจิต หรือเปล่ียนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ หรือส่ังให้ไปควบคุมเพื่อ
ฝึกอบรมในสถานฝึกและอบรมโดยก าหนดระยะเวลาขั้นสูงและขั้นต่ า  หรือศาลมีค าส่ังให้รอการ
ลงโทษเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ หรือกรณีต้องโทษปรับถ้าเด็กหรือเยาวชน
ไม่ช าระค่าปรับ ห้ามศาลส่ังกักขังเด็กหรือเยาวชนแทนค่าปรับแต่ให้ส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม 
หรือในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องโทษปรับไม่มีเงินช าระค่าปรับ  ศาลเยาวชนและครอบครัว
สามารถส่ังให้ท างานบริการสังคม หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ภายใต้การดูแล
ของพนักงานคุมประพฤติ 

2.5.2  แนวคิดและเจตนารมณ์ในการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว
ไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494 นิยามความหมายของ “เด็ก” และ “เยาวชน” ดังนี้86  

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินกว่าสิบส่ีปีบริบูรณ์  
                                                             

86  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  
พ.ศ. 2494 มาตรา 4.  
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“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าสิบส่ีปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี
บริบูรณ์ แต่ไม่ให้หมายความถึงบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส 

ดังนั้น บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและอยู่
ภายใต้อ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชนได้ ต้องเป็นเด็กหรือเยาวชน คือต้องอายุไม่ต่ ากว่า 7 ปีบริบูรณ์
และยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่คดีนั้นมาสู่ศาลด้วย กล่าวคือ ถืออายุขณะฟ้อง (อายุขั้นต่ าไม่ใช่
เกณฑ์การพิจารณาอายุที่จะขึ้นศาลคดีเด็กหรือเยาวชน แต่เป็นการพิจารณาความรับผิดทางอาญา 
ต้องถืออายุขณะกระท าความผิด ถ้าเด็กกระท าความผิดเมื่ออายุยังไม่เกิน 7 ปี ก็ไม่ต้องรับโทษ 
ทางอาญา ซ่ึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ในขณะนั้น) 

และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 163 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2515 ได้ก าหนดให้ เยาวชนที่
อายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ได้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดดังต่อไปนี้  

1.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราในลักษณะฉกรรจ์ (มาตรา 277 ทวิ, 277 ตรี, 280) 
2.  ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน (มาตรา 288-289) 
3.  ความผิดฐานจับคนเรียกค่าไถ่ (มาตรา 313-315) 
4.  ความผิดฐานชิงทรัพย์ (มาตรา 339, 339 ทวิ) 
5.  ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (มาตรา 340, 340 ทวิ)   
เป็นข้อยกเว้นไม่อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว แต่ให้เป็นอ านาจของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยถืออายุขณะกระท าความผิด
โดยเคร่งครัด  

จึงท าให้กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของไทยในขณะนั้น ไม่มีการโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปพิจารณายังศาลธรรมดา 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ได้ปรากฏตอนหนึ่ง
ในรายงานคณะกรรมการประชุมร่างกฎหมาย คณะที่ 1 ครั้งที่ 16 วันที่ 29 มกราคม 2528 ว่า  
“ตามร่างมาตรา 10 สอง87 เป็นเพราะกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน เปล่ียนจากการถืออายุบุคคลที่

                                                             
87  มาตรา 10 วรรคหนึ่ง “เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้บุคคลใดอายุยังไม่เกิน  20 ปี บริบูรณ์ 

กระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด และกรณีที่อยู่ในอ านาจศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ถ้าศาล
เห็นว่าร่างกายจิตใจของบุคคลนี้ยังมีสภาพเช่นเดียวกับเด็กหรือเยาวชนก็ให้มีอ านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาล
เยาวชนและครอบครัวที่มีอ านาจ และให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน”  

 มาตรา 10 วรรคสอง “คดีที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่า 
ร่างกายและจิตใจในขณะกระท าความผิดหรือในระหว่างพิจารณาของบุคคลที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพ
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เกิน 18 ปี ในวันฟ้องมาเป็นวันกระท าความผิด เราเห็นว่า จะมีกรณีกระท าผิดเมื่ออายุ 18 ปี แล้วถูก
จับได้เมื่ออายุ 20 ปี ทางกระทรวงจึงร่างมาตรา 10 วรรคสอง เป็นการแก้ปัญหาให้ศาลใช้ดุลพินิจ
ส่งไปศาลธรรมดาได้ ส าหรับมาตรการที่ใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นจงึไม่ใช้ส าหรับกรณีการโอน
คดีไปพิจารณายังศาลธรรมดา”  

และปรากฏความตอนหนึ่งว่า “เหตุที่บัญญัติค าว่า “ขณะกระท าความผิด” ด้วย เพื่อเป็น
การให้อ านาจศาลกว้างขึ้น เพราะอาจมีกรณีเกินวิสัยที่เด็กควรกระท าหรืออาจเกิดกรณีที่การกระท า
ของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะรุนแรง จึงเพิ่มข้อความดังกล่าวไว้ เพื่อพิจารณาพฤติการณ์ขณะ
กระท าความผิด” 

จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว ท าให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่าง
กฎหมายในกรณีโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลธรรมดา 

ต่อมา เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ได้มีการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลธรรมดาไว้ในมาตรา  61 
วรรคสอง ดังนี้ 

มาตรา 61 วรรคสอง บัญญัติว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว  
ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยค านงึถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตและนิสัย
แล้ว เห็นว่าในขณะกระท าความผิดหรือในระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท า
ความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ให้มีอ านาจส่ังให้โอนคดี
ไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” 

มาตรา 61 วรรคสอง จึงเป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มี
อ านาจพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด โอนคดีไปพิจารณาที่ศาลที่มีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้ ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิจารณาถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ จิตใจและ
นิสัยแล้วเห็นว่า  

1.  ในขณะกระท าความผิดจ าเลยซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ 

2.  ในระหว่างพิจารณาจ าเลย มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

                                                                                                                                                                              

เช่นเดียวกับบุคคลที่มายุสิบแปดบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ให้มีอ านาจสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณา
คดีธรรมดาได้.”  
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ฉะนั้น พอสรุปเป็นหลักส าคัญได้ดังนี้ คือ 
1)  ตามบทบัญญัติตามมาตรา 61 วรรคสอง นี้ ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวที่จะส่ังโอนคดีไปให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัว
ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยพิจารณาอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และนิสัยของจ าเลยประกอบกับรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงต่าง ๆ และมักจะใช้ใน
กรณีผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนอายุค่อนข้างสูง เช่น เกิน 16 ปี ขึ้นไป และกระท าความผิด
ร้ายแรงซ่ึงมีพฤติการณ์กระท าความผิดที่มีลักษณะไตร่ตรองวางแผนเป็นอย่างดี  

2)  มาตรา 61 วรรคสอง เป็นกรณีที่มีการฟ้องถูกศาลมาตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นคดีที่อยู่
ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  

3)  การโอนคดีหรือไม่โอนคดี  เป็นดุลพินิจของศาลเยาวชนและครอบครัวมิใช่  
บทบังคับให้ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องปฏิบัติเสมอไป88 

2.5.3  หลักเกณฑ์ในการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไป
พิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามมาตรา 97 วรรคสอง 

 สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา มีการบัญญัติ
หลักการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยได้บัญญัติไว้
ในมาตรา 97 วรรคสอง ดังนี้  

มาตรา 97 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา 
และนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระท าความผิดหรือในระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหา
ว่ากระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีอ านาจส่ัง
โอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” 

โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 คือ 

เป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอ านาจพิจารณาคดีที่เด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผิด โอนคดีไปพิจารณาที่ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้  ถ้าศาล
เยาวชนและครอบครัวได้พิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย แล้วเห็นว่า  

                                                             
88  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 161 - 162). เล่มเดิม.  
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1.  ในขณะกระท าความผิดจ าเลยซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ 

2.  ในระหว่างพิจารณาจ าเลย มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้ดุลพินิจที่จะส่ังโอนคดีไปให้ศาลที่มีอ านาจ

พิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจะต้องท าอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจาก
สภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยของจ าเลยประกอบกับรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
และต้องเป็นกรณีที่มีการฟ้องถูกศาลมาตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และการโอนคดีหรือไม่โอนคดี เป็นดุลพินิจของศาลเยาวชนและครอบครัวมิใช่บทบังคบั
ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องปฏิบัติเสมอไป 

ประกอบกับหลักส าคัญของมาตรา 119 ซ่ึงบัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดี
ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงควรจะได้รับการฝึกอบรม ส่ังสอน และ
สงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาล
ค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป 
และลงโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือ
เยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน” 

จะเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 97 วรรคสองเป็นหลักการที่ดีมากแต่ก็ยังขาดความชัดเจน
บางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขอบเขตเกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือ
เยาวชนขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา รวมทั้ง
การตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญาเพื่อที่ศาลจะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม่โอนคดี  เนื่องจากความเป็นเด็กและ
เยาวชนนั้นแม้จะมีการกระท าความผิดอาญาร้ายแรงก็ตาม หากพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุอัน
สมควรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 
เนื่องจากผลกระทบที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากถูกด าเนินคดีในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาที่มีความแตกต่างจากระบวนการด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวโดยส้ินเชิง   
จะรุนแรงต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ซ่ึงอาจถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรของสังคมไปตลอดชีวิต แต่
ผู้กระท าความผิดเองก็ไม่สมควรที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายบางประการเช่นเดียวกับ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท าความผิดที่ไม่รุนแรงหรืออุกฉกรรจ์  ซ่ึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
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ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ให้มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและ
เยาวชน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวยิ่งขึ้นต่อไป DPU



 
 

บทที ่3 
กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดอาญาร้ายแรง 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  

โดยที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน มีแนวความคิดและ
หลักการที่แตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับผู้ใหญ่  ดังจะเห็นได้จาก 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 119 ที่บัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผิดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก
หรือเยาวชนซ่ึงควรจะได้รับการฝึกอบรมส่ังสอนและสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการ
ที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะสภาพร่างกายและสภาพจิต
ของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไปและลงโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่องแม้เด็กหรือเยาวชนนั้น
จะได้กระท าความผิดร่วมกัน” แสดงให้เห็นถึง เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว89 ที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และอ านวยความ
ยุติธรรมในการก าหนดโทษโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล การพิจารณาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัว ศาลมิได้ค านึงถึงเฉพาะการกระท าความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าเท่านั้น แต่จะ
มุ่งค้นหาสาเหตุที่ท าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิด  ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงที่
เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ  ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต นิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กหรือเยาวชนและบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่  ตลอดจนส่ิงแวดล้อมทั้งปวงที่มีส่วน
ผลักดันให้กระท าความผิด โดยจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นส าคัญ นอกเหนือไปจากการ
พิจารณาแต่เพียงว่า เด็กกระท าผิดจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาถึงวิธีการก าหนด
โทษอย่างเหมาะสมในแต่ละกรณีแห่งความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าลง  โดยน าวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมาใช้เป็นรายบุคคล ในการพิพากษาคดี 
ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องน าสาเหตุแห่งการกระท าผิด รวมถึงข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมเกี่ยวกับ

                                                             
89  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว  (น. 189 – 190). เล่มเดิม.  
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ตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมาพิจารณาประกอบกันเสียก่อน หลังจากนั้นจึงมีค าส่ังให้ใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยค านึงถึงความเหมาะสมในสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กเป็นส าคัญ 
โดยเน้นไปที่การฝึกอบรมส่ังสอนยิ่งกว่าการลงโทษ นอกจากนี้  วิธีการที่ศาลส่ังยังสามารถ
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้อีกภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของผู้กระท าผิดโดย
ไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่มีเด็กหรือเยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดหลายคน  

แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้บัญญัติให้ศาลเยาวชนมีครอบครัว  
มีอ านาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีไปพิจารณาพิพากษาคดีในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ 
หากศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่
ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อให้ศาลใช้เป็นเครื่องมือในการใช้ดุลพินิจไว้  
มีเพียงหลักเกณฑ์กว้าง ๆ คือ “หากศาลเห็นว่า สภาพรา่งกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย ในขณะ
กระท าความผิด หรือในระหว่างพิจารณา จ าเลยซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป” เท่านั้น  

ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่า ยังขาดความชัดเจนบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขอบเขต
เกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือเยาวชน ขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา รวมทั้งการตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการ
พิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา เพื่อที่ศาลจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการ
โอนคดีหรือไม่โอนคดี ไปพิจารณาคดีในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ในบทนี้  จึงจะ
ท าการศึกษากระบวนการพิจารณาคดีของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ และหาแนวทางที่
เหมาะสมมาปรับใช้กับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของไทยต่อไป  
 
3.1  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ตรากฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้น คือ 
พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1923 และจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณา
และพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าผิดอาญาโดยเฉพาะ ต่อมา เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี
และการคุมประพฤติ  ตลอดจนการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้ผลดีขึ้น จึงมีการตรา
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายเดิมขึ้น  ในปี ค.ศ. 1935 และปี ค.ศ. 1953 โดยในปี  
ค.ศ. 1953 นี้ ได้มีการน าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่  18 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 ปี เข้ามาอยู่ความคุ้มครองของ 
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ศาลคดีเด็กและเยาวชนด้วย กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า  พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน  
ค.ศ. 1953 (Youth Courts Law) มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 1953 จนถึงปัจจุบัน90  

พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 แบ่งเนื้อหา งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1 ถึง มาตรา 2 
หมวด 2 การพิจารณาพิพากษาคดอีาญาส าหรับ “เด็ก” (Youths) มาตรา 3 ถึง มาตรา 104 
หมวด 3 การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาส าหรับ “เยาวชน” (Young Adults) มาตรา 105 

ถึง มาตรา 112 
หมวด 4 การพิจารณาคดีอาญาส าหรับ “เด็ก” และ “เยาวชน” ที่อยู่ในอ านาจของทหาร  

3.1.1  วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 
พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 มีวัตถุประสงค์ให้กฎหมายอาญาเป็น

เครื่องมือในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาซ้ าอีก บทบัญญัติของกฎหมาย
อาญาทั่วไปจะถูกน ามาใช้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้การปรับผลทางกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิของบิดามารดาในการ
อบรมส่ังสอนบุตร มีการด าเนินคดีให้อยู่ในแนวเดียวกับหลักการเกี่ยวกับการให้ศึกษา91 บทบัญญัติ
ของกฎหมายอาญาท่ัวไป จะถูกน ามาใช้ในการจัดการการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กและ
เยาวชน แบ่งเป็นประเภทความผิดออกเป็นความผิดอาญาร้ายแรง และความผิดอาญาท่ีร้ายแรงน้อยกว่า 
โดยน ามาใช้ในการประเมินว่าเมื่อใดที่การกระท าดังกล่าวนั้นต้องห้ามตามกฎหมาย92 
  

                                                             
90  Youth Courts Law. Retrieved September 1, 2013, from http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_jgg/youth_courts_law.pdf. 
91  Youth Courts Law, section 2 (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, shall be orientated 
primarily in line with the educational concept.  

 (2)  The provisions of general law shall apply only insofar as not otherwise provided for in this 
Law.” 

92  Youth Courts Law, section 4 “The provisions of general criminal law shall be applied to classify an 
unlawful act by a youth as a serious criminal offence or a less serious criminal offence and in assessing when 
the act shall be barred by statute.” 
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3.1.2  การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ให้นิยามความหมายของ “เด็ก” และ 

“เยาวชน” ดังนี้  
“เด็ก” (Youth) หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี 
“เยาวชน” (Young Adult) หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 ปี93 
เด็กและเยาวชนจะมีความรับผิดทางอาญา ก็ต่อเมื่อขณะกระท าผิดนั้น มีจิตใจและเชาว์

ปัญญา ถึงขั้นมีความรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ หากจิตใจและเชาว์ปัญญา ยังไม่ถึง
ขั้นที่มีความรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ จะไม่มีความรับผิดทางอาญา แต่ศาลมีอ านาจ
ใช้มาตรการให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวหรือผู้ปกครอง94 

3.1.3  หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กหรือเยาวชนที่จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษา
ของศาลคดีเด็กและเยาวชน 

บุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและ
เยาวชน ค.ศ. 1953 ต้องเป็น “เด็ก” และ “เยาวชน” ในขณะกระท าความผิด ฉะนั้น ศาลคดีเด็กและ
เยาวชนเยอรมัน มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา คือ มีอายตุั้งแต่14 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 ปี โดยไม่ต้องมีการโอนคดีไปยังศาลอ่ืน 
และมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมัน ได้บัญญัติว่า ให้น าบทบัญญัตินี้ใช้บังคับกบั
การกระท าความผิดของเด็ก  (Juvenile) และเยาวชน (Young Adult) เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 195395 

                                                             
93  Youth Courts Law, section 1  (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.” 

94  Youth Courts Law, 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.” 

95  German Criminal Code,  section 10 “Special provisions for juveniles and young adults This law 
shall apply to offences committed by juveniles and young adults unless the Youth Courts Law provides 
otherwise.” 
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ดังนั้น บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 14 ปีบริบูรณ์ ขณะกระท าความผิดบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิด
ทางอาญา96 

3.1.4  หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญา 
ในการฟ้องคดีอาญาแผ่นดิน (Public Charge) กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

พนักงานอัยการแต่ผู้เดียวที่จะมีอ านาจในการฟ้องคดีอาญา97โดยถือว่า พนักงานอัยการเป็นตัวแทน
ของประชาชนในการฟ้องคดี แต่ผู้เสียหายสามารถขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ 

การด าเนินคดีอาญาของผู้ เสียหาย ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น 
ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญา ในเฉพาะบางฐานความผิดที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้เท่านั้น 
อาทิเช่น ความผิดฐานบุกรุก ดูหม่ิน หรือหมิ่นประมาท เปิดจดหมายผู้อ่ืน ท าร้ายร่างกาย ขู่เข็ญผู้อ่ืน 
ท าให้เสียทรัพย์ และความผิดอาญาบางฐานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ฯลฯ เป็นต้น 
ซ่ึงความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่มีโทษสถานเบา98 

3.1.5  กระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลคดีเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
3.1.5.1  กระบวนการพิจารณาคดีอาญาส าหรับบุคคลที่เป็น “เด็ก” (Youth) คือ ผู้กระท า

ความผิดที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี  
1) องค์คณะศาลคดีเด็กและเยาวชน99 ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดอาญาประกอบด้วย ผู้พิพากษา จ านวน 1 คน และผู้พิพากษาสมทบ จ านวน 2 คน 
2) การพิจารณาพิพากษาคดี  “เด็ก” (Youth) ที่กระท าความผิดอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญาเยอรมัน 
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ก าหนดให้พนักงาน

อัยการมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการที่จะไม่ลงโทษเด็กได้ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้พิพากษา หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 คือ เป็นความผิด
ที่มีลักษณะเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์สาธารณะในการลงโทษการกระท าดังกล่าว และหากได้มี
                                                             

96  German Criminal Code, 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.” 
 97  German Code of Criminal Procedure, section 152 (1) “The public prosecution office shall have the 
authority to prefer public charges.”  

98  จาก สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540: ศึกษา
กรณีอ านาจฟ้องของประชาชนในกรณีที่อยู่ในอ านาจศาลทหารในเวลาปกติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  
(น. 46 - 48), โดย นราธิป แย้มศรี, 2542, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

99  From Criminal Justice in Germany (p. 23), by Jehle, Jorg-Martin, 2009, Germany: Federal 
Ministry of Justice. 
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การใช้มาตรการควบคุม  (Supervisory Measure) หรือได้เริ่มมีการใช้มาตรการควบคุมแล้ว 
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดว่า หากเด็กได้พยายามระงับข้อพิพาทแล้ว ให้ถือเสมือนว่า ได้ใช้มาตรการ
ควบคุมแล้ว เนื่องจากการพยายามระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดส าหรับเด็ก  
เด็กจึงไม่จ าเป็นต้องรับโทษอีก100 

โดยมาตรา 45 นี้  ถือว่า เป็นมาตรการเบี่ยงเบนคดี  (Diversion) ประเภทหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเยอรมัน  

ในชั้นศาล มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ก าหนดว่า 
เมื่อได้มีการฟ้องคดี ศาลมีอ านาจส่ังระงับการพิจารณาคดีได้ หากในระหว่างพิจารณาคดีศาลพบว่า
ความผิดที่เด็กถูกฟ้องนั้นเป็นความผิดที่มีลักษณะเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์สาธารณะในการ
ลงโทษเด็ก101 หรือเมื่อมีการใช้มาตรการควบคุมแล้วก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมีค าพิพากษาของศาล 
หรือเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องมีค าพิพากษา และได้มีค าส่ังให้มีการใช้
มาตรการควบคุมตามท่ีก าหนดไว้ก่อนแล้ว102 

                                                             
100  Youth Courts Law, section 45 (1) “The public prosecutor may dispense with prosecution without 

the judge’s consent if the conditions set out in section 153 of the Code of Criminal Procedure are met.  
(2)  The public prosecutor shall dispense with prosecution if a supervisory measure has already 

been enforced or initiated and if he considers neither the participation of the judge pursuant to subsection 3 nor 
the bringing of charges to be necessary. An attempt by the youth to achieve a settlement with the aggrieved 
person shall be considered equivalent to a supervisory measure.  

(3) The public prosecutor shall propose issuance of a reprimand, of instructions pursuant to 
section 10, subsection 1, third sentence, numbers 4, 7 and 9 or conditions by the youth court judge if the 
accused admits his guilt and if the public prosecutor considers that the ordering of such a judicial measure is 
necessary but the bringing of charges not apposite. If the youth court judge agrees to the proposal, the public 
prosecutor shall dispense with the prosecution; where instructions or conditions are imposed he shall however 
dispense with the prosecution only once the youth has complied with them. Section 11, subsection 3 and section 
15, subsection 3, second sentence, shall not be applied. Section 47, subsection 3, shall apply mutatis mutandis.” 

101  German Code of Criminal Procedure,  section 153 (1) “If a misdemeanour is the subject of the 
proceedings, the public prosecution office may dispense with prosecution with the approval of the court 
competent to open the main proceedings if the perpetrator’s guilt is considered to be of a minor nature and there 
is no public interest in the prosecution …...”  

102  Youth Courts Law, section 47 (1) “If the bill of indictment has been submitted, the judge may 
discontinue the proceedings if 

1.  the conditions set out in section 153 of the Code of Criminal Procedure have been met, 
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การพิจารณาพิพากษาคดีเด็กที่กระท าความผิดของศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมัน  
ถ้าเด็กที่กระท าความผิดไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ศาลจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ การด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนจะต้องมีการสืบเสาะข้อเท็จจริง  เพื่อให้ทราบบุคลิก 
ลักษณะทางร่างกายและจิตใจของเด็กหรือเยาวชน ประกอบในการพิจารณาคดีของศาล หากปรากฏ
ในทางพิจารณาทางคดีว่า เด็กนั้นกระท าผิดจริง ศาลย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาว่า ควรจะใช้
วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ หรือจะใช้วิธีลงโทษทางอาญา ถ้าเป็นโทษ
จ าคุก กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษจ าคุกเด็กและเยาวชน ณ เรือนจ าที่แยกต่างหากไม่ให้ปะปนกับ
นักโทษที่เป็นผู้ใหญ่ แมว้่าเด็กจะเพิ่งได้รับโทษทางอาญามาก็ตาม ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจ
พิพากษาคดี โดยให้รอลงอาญาได้เสมอ มีก าหนดตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี โดยมีค าส่ังให้เด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิดอยู่ภายใต้การควบคุมสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ103 

                                                                                                                                                                              

2.  a supervisory measure within the meaning of section 45, subsection 2, which renders a 
decision by judgment dispensable, has already been conducted or initiated,  

3.  the judge considers a decision by judgment dispensable and orders a measure listed in section 
45, subsection 3, first sentence, against a youth who has confessed his guilt, or  

4.  the defendant lacks criminal liability on the grounds of insufficient maturity. In the cases 
designated in the first sentence, numbers 2 and 3, the judge may temporarily discontinue the proceedings with 
the consent of the public prosecutor and fix a period of no more than six months in which the youth must 
comply with the conditions, instructions or supervisory measures. The decision shall be handed down as an 
order of the court. That order shall not be subject to appeal. If the youth complies with the conditions, 
instructions or supervisory measures, the judge shall discontinue the proceedings. Section 11, subsection 3, and 
section 15, subsection 3, second sentence, shall not apply.  

(2)  Discontinuation of proceedings shall require the consent of the public prosecutor unless the 
latter has already given consent for their preliminary discontinuation. The order discontinuing proceedings may 
also be issued in the main proceedings. It shall set out the grounds for the decision and shall not be subject to 
appeal. The defendant shall not be informed of the grounds if it is to be feared that knowledge of them could 
involve disadvantages for his education and development.  

(3)  Fresh charges may be brought for the same act only on the basis of new facts or evidence.” 
103  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(น. 45), โดย ประเทือง ธนิยผล, 2555.  
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3.1.5.2  กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาส าหรับบุคคลที่เป็น “เยาวชน” (Young 
Adult) คือ ผู้กระท าความผิดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 ปี 104 

เมื่อเยาวชนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดที่มีโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไป 
ศาลจะน าบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้กับเด็ก ซ่ึงบัญญัติไว้ใน มาตรา 4 ถึง มาตรา 8 (ว่าด้วยเรื่อง
การกระท าผิดโดยเด็ก และผลที่เด็กต้องรับเมื่อกระท าความผิด อันได้แก่ การจัดประเภทความผิดที่
กระท าโดยเด็ก การน ามาตรการแทนการลงโทษต่าง ๆ มาใช้กับเด็ก ผลต่อสิทธิของเด็กในการรับ
ราชการและในการเลือกตั้ง การใช้มาตรการในการฟื้นฟูให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีและการป้องกัน
ไม่ให้เด็กกระท าผิดอีก การใช้มาตรการแทนการลงโทษร่วมกับโทษส าหรับเด็ก) มาตรา 9 ข้อ 1 
มาตรา 10 และมาตรา 11 (ว่าด้วยเรื่องการใช้มาตรการการควบคุมด้วยวิธีการออกค าส่ังให้ปฏิบัติ
ตามหรือห้ามมิให้ปฏิบัติตามที่ระบุ) และมาตรา 13 ถึง มาตรา 32 (ว่าด้วยเรื่องการใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการลงโทษ การระงับโทษส าหรับเยาวชนชั่วคราว การยกเลิกการลงโทษส าหรับเยาวชน 
และการใช้มาตรการแทนการลงโทษ หรือการลงโทษในกรณีที่เยาวชนหนึ่งคนกระท าความผิด
หลายฐาน หรือในกรณีที่ความผิดหลายฐานได้กระท าลงในช่วงอายุที่ต่างกันและในขณะที่มีวุฒิ
ภาวะต่างกัน) มาใช้โดยอนุโลม ถ้า  

1.  เมื่อพิจารณาโดยรวมถึงบุคลิกภาพของผู้กระท าผิด โดยค านึงถึงสภาพการด ารงชีวิต
ของผู้นั้น ปรากฏว่าขณะที่กระท าความผิด ผู้กระท ายังคงมีศีลธรรมและพัฒนาการทางสติปัญญา
เทียบเท่ากับเด็ก หรือ 

2.  ชนิด สถานการณ์ และแรงจูงใจในการกระท าความผิด บ่งชี้ให้เห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวมีค่าเท่ากับการกระท าของเด็ก 

                                                             
104  Youth Courts Law, section 105 (1) “Where a young adult engages in misconduct punishable under 

the provisions of general law, the judge shall apply the provisions applicable to a youth set out in sections 4 to 
8, section 9, number 1, sections 10 and 11, and 13 to 32, mutatis mutandis if:   

 1.  the overall assessment of the perpetrator’s personality, taking account of his living 
environment, demonstrates that at the time of the act he was still equivalent to a youth in terms of his moral and 
intellectual development, or   

 2.  the type, circumstances and motives of the act indicate that it constituted youth misconduct.”  
(2)  the Youth Court Act, section105 (2) Section 31, “subsection 2, first sentence, and section 

31, subsection 3, shall also be applied even if the young adult has already been convicted with legal effect 
according to the provisions of general criminal law for part of the criminal offences.” 

(3)  “The maximum period of youth penalty applicable to young adults shall be ten years.” 
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ในกรณีที่พิสูจน์เป็นที่ยุติแล้ววา่เด็กกระท าผิดจริง หรือในกรณีที่มีการก าหนดมาตรการ
ควบคุม มาตรการทางวินัย หรือลงโทษอาญาส าหรับเด็ก แม้จะยังมิได้ปฏิบัติตาม หรือรับโทษอย่าง
ครบถ้วน หรือได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม ให้น าค าพิพากษาและมาตรการหรือโทษส าหรับเด็ก 
เฉพาะแต่เพียงท่ีศาลบังคับมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ศาลอาจจะละเว้นที่จะกล่าวถึงในค าตัดสิน
ใหม่ซ่ึงความผิดซ่ึงได้มีค าพิพากษาแล้ว ถ้าเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ตรวจสอบ) จะถูกน ามาใช้ แม้ว่าเยาวชนจะได้รับการพิพากษาซ่ึงมีผลตามกฎหมายว่ามีความผิดตาม
บทบัญญัติของกฎหมายอาญาท่ัวไป ส าหรับความผิดอาญาท่ีได้กระท าบางส่วนแล้วก็ตาม 

โดยก าหนดระยะเวลาสูงสุดของโทษส าหรับ “เด็ก” ที่จะน ามาใช้แก่ “เยาวชน” คือ 10 ปี 
3.1.6  การพิพากษาคดีอาญา105 
 ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมัน มีดังนี้  

1)  ใชม้าตรการควบคุม 
2)  หากการใช้มาตรการควบคุมไม่เหมาะสมกับการกระท าความผิดอาจมีการใช้ 

มาตรการทางวินัย หรือมาตรการลงโทษทางอาญาส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
3)  มาตรการทางวินัย หรือมาตรการการลงโทษทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนจะ 

ถูกงดหากผู้กระท าความผิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ าบัดรักษาอาการทางจิตหรือในสถาน
บ าบัดอาการติดยาซ่ึงท าให้การลงโทษโดยผู้พิพากษาไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 

มาตรการควบคุม (Supervisory Measure)106 ได้แก่  

                                                             
105  Youth Courts Law, section 5 (1) “Supervisory measures may be ordered in response to a criminal 

offence committed by a youth.  
(2)  Where supervisory measures do not suffice, disciplinary measures or youth penalty may be 

imposed to punish an offence committed by a youth.  
(3)  Disciplinary measures or youth penalty shall be dispensed with if placement in a psychiatric 

hospital or institution for withdrawal treatment renders punishment by the judge dispensable.” 
106  Youth Court Law, section 10 (1) “Instructions shall be directions and prohibitions by which the 

youth can conduct his life and which are intended to promote and guarantee his education. Instructions must not 
place unreasonable demands on the way the youth conducts his life. In particular, the judge may instruct the 
youth to:  

1.  comply with instructions relating to his place of residence,  
2.  live with a family or in residential accommodation,  
3.  accept a training place or employment,  
4.  perform certain work tasks,  
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1)  การส่ังให้อยู่ภายในบริเวณที่ก าหนด  
2)  อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือองค์กรที่รับเล้ียงดูเด็ก  
3)  ให้เด็กหรือเยาวชนไปฝึกอบรมหรือการจ้างงาน 
4)  ท างาน 
5)  เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการเข้าร่วมชุมชน  
6)  ประกอบสัมมาอาชีพ 
7)  ระงับข้อพิพาทกับผู้เสียหาย  
8)  การห้ามติดต่อกับบุคคลบางคน 
9)  การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร 
มาตรการทางวินัย (Disciplinary Measure)107 ได้แก่  
1)  การต าหนิโทษ 
2)  การวางข้อก าหนดที่เป็นเงื่อนไข  
3)  การกักตัวเด็กหรือเยาวชน (ไม่สามารถกักตัวเด็กหรือเยาชนได้เกินกว่า 4 สัปดาห์) 

  
                                                                                                                                                                              

5.  submit himself to the care and supervision of a specific person (care assistant),  
6.  attend a social skills training course,  
7.  attempt to achieve a settlement with the aggrieved person (settlement between offender and 

victim),  
8.  avoid contact with certain persons or frequenting places providing public hospitality or 

entertainment, or 
 9.  attend a road-traffic training course.  

(2)  With the consent of the parent or guardian and the legal representative, the judge may also 
require the youth to undergo specialist rehabilitative treatment or addiction withdrawal treatment. If the youth is 
more than sixteen years of age, such condition should be imposed only with his consent.” 

107  Youth Courts Law, section 13 (1) “The judge shall apply disciplinary measures to punish the 
criminal offence if youth penalty is not indicated, but if the youth must be made acutely aware that he must 
assume responsibility for the wrong he has done.” 

(2)  “Disciplinary measures” shall mean:  
 1.  reprimands,  
 2.  imposition of conditions,  
 3.  youth detention.  
(3)  Disciplinary measures shall not carry the same legal consequences as a criminal sentence.” 
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มาตรการการลงโทษทางอาญา (Penalty)108 

ศาลจะใช้มาตรการการลงโทษจ าคุกกับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ต่อเมื่อ
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท านั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดอีก
หากไม่ถูกลงโทษ และการใช้มาตรการควบคุมหรือมาตรการทางวินัยยังไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่
ความผิดดังกล่าวมีลักษณะร้ายแรง 

โดยมีโทษจ าคุกอย่างต่ า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี  
หากเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง โทษจ าคุกอย่างสูงจะเพ่ิมขึ้นเป็นสูงสุด 10 ปี 

(โดยไม่น าโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นในกฎหมายอาญามาใช้บังคับกับเด็กและเยาวชน) 
แต่ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกแบบใดก็ตาม ต้องมีการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย
เสมอ 

 
3.2  ประเทศฝร่ังเศส 

3.2.1  วัตถุประสงค์ของกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา 
เดิมประเทศฝรั่งเศสยังไม่มีการแยกศาลที่พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดออก

จากศาลที่ด าเนินคดีทั่วไป ดังนั้น การด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด จึงใช้กฎหมายโรมัน
ที่ก าหนดเพียงให้มีการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็นพิเศษเท่านั้น ต่อมาในศตวรรษที่ 19  
ได้มีกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงประกาศใช้ในวันที่  5 สิงหาคม ค.ศ. 1850 ก าหนดให้มีการจัดสถานที่
ส าหรับผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ และในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1898 ได้
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่บัญญัติให้ศาลมีอ านาจส่งผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไปอยู่ใน
ความดูแลของผู้ปกครอง บุคคล สถาบัน หรือองค์กรช่วยเหลือสาธารณะที่เห็นสมควร 

                                                             
108  Youth Courts Law, section 17 (1) “Youth penalty” shall mean deprivation of liberty in a facility 

provided for its execution. 
 (2)  The judge shall impose youth penalty if, as a result of the harmful inclinations demonstrated 

by the youth during the act, supervisory measures or disciplinary measures are not sufficient for the purposes of 
supervision or if such a penalty is necessary given the seriousness of the youth’s guilt. และ section 18 (1) The 
minimum duration of youth penalty shall be six months; its maximum duration shall be five years. If the act 
constitutes a serious criminal offence for which general criminal law prescribes a maximum sentence of more 
than ten years’ deprivation of liberty, the maximum duration of youth penalty shall be ten years. The statutory 
range of penalties under general criminal law shall not apply.  

(2)  Youth penalty shall be calculated such as to make it possible to achieve the desired 
supervisory aim.” 
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ในต้นทศวรรษที่  20 เป็นยุคที่แนวคิดด้านการให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
มีอิทธิพลมากและแผ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันน าไปสู่การประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดี
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1912 โดยได้ก าหนดให้มีศาลเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ประกาศใช้กฎหมาย
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 (the Act of 2 February 1945) ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายฉบับส าคัญที่
น าไปสู่การวิวัฒนาการด้านสิทธิเด็กโดยตรง และเป็นการปรับปรุงกฎหมายโดยค านึงถึงการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมา จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 และวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1958 และวันที่ 17 กรกฎาคม  
ค.ศ. 1970 ตามล าดับ ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎหมาย ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ เช่น ก าหนดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี ไม่ต้อง
รับโทษทางอาญาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน หรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปี จะได้รับโทษอาญาเพียง
บางส่วนรวมถึงการให้ความส าคัญด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมากกว่าการ
ควบคุมเพื่อลงโทษ เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า แม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายอาญาส าหรับผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะโดยจัดให้ผู้กระท าความผิดเหล่านั้นได้รับการ
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ แต่ถ้าเป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรงมาก ๆ  เด็กและเยาวชนนั้นจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองท่ีเป็นพิเศษนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาพิพากษาและการก าหนดบทลงโทษจะมีความรุนแรง
ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความรู้ส านึกในกระท าความผิดเป็นส าคัญ109 

 3.2.2  การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน  
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของฝรั่งเศสไม่ได้ให้นิยามของค าว่าเด็กและเยาวชนไว้ 

แต่ได้ก าหนดช่วงอายุของความรับผิดทางอาญา โดยในอดีตเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี ไม่ต้องรับผิด
ทางอาญา ถ้าเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิด พนักงานอัยการอาจน าตัวส่งศาลเพื่อท าการ
สอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษทางอาญา ศาลมีอ านาจพิพากษาหรือ
ค าส่ังได้เพียงให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดไปฝึกอบรมหรือมอบให้บุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมน าตัว
ไปเล้ียงดูจนกว่าเด็กนั้นจะมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ได้110 

                                                             
109  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน (น. 87 – 88). เล่มเดิม. 
110  ค าบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน (น. 70). เล่มเดิม.  
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เด็กและเยาวชนต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อมีความรู้ส านึกในการกระท าความผิด  ซ่ึง
ปัจจุบันนี้  กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของฝรั่งเศสถือว่า  เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 10 ปี  
มีความรู้ส านึกในการกระท าแล้ว111 

เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญาในแต่ละช่วงอายุ จะมีความรับผิดทางอาญาดังนี้  
1)  เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 10 ปี การกระท าผิดของเด็กไม่ต้องได้รับโทษทาง

อาญา (แม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะถือว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 10 ปี มีความรู้ส านึกในการกระท าผิด
แล้วก็ตาม) แต่ให้ใช้มาตรการอ่ืน เช่น มาตรการป้องกัน มาตรการช่วยเหลือ มาตรการควบคุม และ
มาตรการให้การศึกษาอบรมแต่เมื่อไม่นานมานี้  กฎหมายได้เปล่ียนไปเป็นอนุญาตภายใต้
สถานการณ์ที่พิเศษให้ลงโทษทางอาญากับเด็กอายุ 10 ปี112 

2)  เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ถึง 13 ปี สามารถก าหนดมาตรการให้การศึกษา
อบรม ถ้าการลงโทษไม่สอดคล้องกับเด็กหรือเยาวชนอาจใช้วิธีการกักขังภายในบ้านหรือสถานที่
พิเศษส าหรับเยาวชน  

3)  เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีถึง 16 ปี อาจจะมีการลงโทษทางอาญา โดยต้อง
ค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่โทษที่จะลงนั้นเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดส าหรับผู้ใหญ่ 
แต่เยาวชนจะไม่ถูกคุมขังในเรือนจ า เว้นแต่จะได้กระท าผิดอาญาท่ีร้ายแรง  

4)  เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีถึง 18 ปี เมื่อต้องค าพิพากษาลงโทษจ าคุกอาจถูก
คุมขังในเรือนจ า และอาจไม่สามารถอาศัยข้ออ้างในเรื่องความเป็นเด็กหรือเยาวชนมาเป็นข้อยกเว้นได้ 

เนื่องจาก ประเทศฝรั่งเศสมีแนวโน้มว่า ผู้กระท าผิดอาญาเป็นผู้มีอายุน้อยมากขึ้น รัฐจึง
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเรียกว่า the Act of 2002-1138 Organizing and Planning the Justice โดย
กฎหมายฉบับนี้ ได้อนุโลมให้น ามาตรการทางการศึกษามาใช้กับเด็กหรือเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 
10 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ และน ามาตรการควบคุมเด็กหรือเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีถึง 16 ปี 
ซ่ึงอาจถูกควบคุมตัวในเรือนจ า และจัดให้มีการพิจารณาคดีแบบรวบรัดส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าผิดซ้ า และ the Act of 9 September 2002 ได้ก าหนดให้มีมาตรการควบคุมเด็กหรือเยาวชน
โดยใช้มาตรการการให้การศึกษาอบรมในสถาบัน  (Closed Education Centers (CEFs)) หรือมี 
ค าพิพากษาลงโทษจ าคุกแต่ให้รอการลงอาญา (Suspend Sentence) ไว้ พร้อมเงื่อนไขการคุม
ประพฤติส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีถึง 18 ปี ต่อมา the Act 2004-204 of 9 March 
Adapting the justice system to evolving crime patterns ได้ก าหนดมาตรการลงโทษเพิ่มเติมส าหรับ

                                                             
111  From Juvenile Justice in France, by Frence Ministry of Foreign and European Affairs, May 2008, 

[on line] Retrived June, 20, 2013, from http://www.ambafrance-nz.org/IMG/pdf/VA_-_juvenile_justice.pdf.  
112  From World criminal justice systems: a comparative survey (p. 195), by Terrill, Richard J., 2013. 
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เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13 ปีถึง 18 ปี โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกไว้อย่างสูง 5 ปี และ
มาตรการทางเลือก ได้แก่ การคุมประพฤติ การควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์ การบ าบัดโดยชุมชน  
เป็นต้น และล่าสุด ได้มีการปรับปรุงกฎหมายชื่อ The Act 2007-297 of 5 March 2007 on Crime 
Prevention113 ก าหนดนโยบาย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมของเด็กหรือเยาวชน โดยให้มีความ
ร่วมมือกับ ภาคสังคม 4 ประการ ดังนี้  

(ก)  การสนับสนุนให้มีการดูแลครอบครัวที่แตกแยก  
(ข)  แผนการป้องกันความปลอดภัยในบ้านเรือนและหมู่บ้าน 
(ค)  การดูแลบุคคลที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางจิต  
(ง)  การก าหนดรูปแบบการลงโทษและดูแลผู้ใช้ยาเสพติด  
นอกจากนี้ กฎหมายยังจัดให้มีด าเนินการตามกฎหมายส าหรับเด็กหรือเยาวชน ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 16 ปีถึง 18 ปี โดยใช้มาตรการกระท ากิจกรรมประจ าวัน (day activity measure) 
โดยการด าเนินการทั้งปวงที่ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะโดยสถาบันสังคม

สงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาล หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์นิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก 

3.2.3  หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กหรือเยาวชนที่จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

บุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ต้องมีอายุเป็นเด็กและเยาวชน 
ในขณะกระท าความผิด แต่การพิจารณาพิพากษาคดีและการก าหนดบทลงโทษหรือการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรู้ส านึกในการกระท าความผิดเป็นส าคัญ  

3.2.4  หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญา114 
การด าเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส จัดอยู่ในระบบไต่สวน (Inquisitorial System) 

เป็นหลัก กล่าวคือ เป็นระบบที่ค านึงถึงการค้นหาความจริงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อพิสูจน์การ
กระท าของผู้กล่าวหา แนวความคิดนี้ถือว่า เมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายคือรัฐ เนื่องจากการกระท าความผิดนั้น กระทบถึงผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม แม้ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายจะเป็นความเสียหายโดยตรง ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิด าเนินคดีอาญาด้วย
ตนเอง ต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ด าเนินคดี แต่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะด าเนินการเรียกร้องทางแพ่ง

                                                             
113  Ministry of Justice. (2012, November) .  The French legal system. p. 12.  Retrieved August 19, 

2013, from http://www.justice.gouv.fr.  
114  จาก สิทธิของผู้เสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส (ในหนังสือรวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ฝรั่งเศส) (น. 44 – 45), โดย อุทัย อาทิเวช, 2554, กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นต้ิง. 

DPU



74 

ให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง หากผู้เสียหายประสงค์จะให้มีการด าเนินคดีอาญา
เกิดขึ้น ผู้เสียหายอาจกระท าได้โดยการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจช าระคดีอาญา  เรียกร้องให้
ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดทางอาญา พร้อมกับค าร้องขอ
เข้าเป็นคู่ความฝ่ายแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 วรรคสอง115 ซ่ึง
บัญญัติว่า “การด าเนินคดีอาญาอาจเริ่มขึ้นได้โดยฝ่ายผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายฉบับนี้”  

ผลจากการใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งและเข้าเป็นคู่ความฝ่ายแพ่งดังกล่าว  มีผล
เช่นเดียวกับการยื่นฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ กล่าวคือ ท าให้การด าเนินคดีอาญาเริ่มขึ้น  
แต่ผู้ท่ีมีอ านาจด าเนินคดีต่อไปนั้น คือผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ เนื่องจากเป็นตัวแทนของรัฐ
ซ่ึงกฎหมายให้อ านาจด าเนินคดีไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 วรรคหนึ่ง 
ซ่ึงบัญญัติว่า “การด าเนินคดีอาญาเพื่อการลงโทษนั้นจะเริ่มและด าเนินการได้ โดยผู้พิพากษาหรือ
เจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมายให้อ านาจไว้”116 

3.2.5  กระบวนการพิจารณาคดีอาญา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวฝรั่งเศส เป็นศาลชั้นต้นที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนโดยเฉพาะ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแก่ เด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 13 ปี  
แต่ไม่เกิน18 ปี (อายุของบุคคลที่จะต้องรับผิดทางอาญาแบบผู้ใหญ่คือ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) 
ส าหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี อาจจะต้องรับโทษทางอาญาหากการกระท าความผิดนั้น
เป็นการกระท าผิดอาญาร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตามโทษที่ได้รับอาจจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอัตรา
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงศาลจะพิพากษาคดีหรือมีค าส่ังให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการแก้ไข หรือฝึกอบรมโดยไม่ใช้สถาบัน ให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของฝรั่งเศสก าหนดเกณฑ์อายุ
สูงสุดของความเป็นผู้เยาว์ (Minor) ไว้ที่อายุ 18 ปี ฉะนั้น หากบุคคลเหล่านี้แม้จะได้กระท าผิดอาญา
ที่ร้ายแรงเพียงใด ก็ไม่อาจน าตัวผู้กระท าความผิดไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ 
การพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาของประเทศฝรั่งเศส จึงอยู่ภายใต้

                                                             
115  Code of Criminal Procedure, Article 1, 2nd paragraph “This prosecution may also be initiated by 

the injured party under the conditions determined by the present Code.” 
116  Code of Criminal Procedure, Article 1, 1stparagraph “Public prosecution for the imposition of 

penalties is initiated and exercised by the judges, prosecutors or civil servants to whom it has been entrusted by 
law.” 
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ศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น (only specialized courts)117 จึงท าให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไม่มีการโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา (ordinary criminal 
courts) 

ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่ เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญา ของ
ประเทศฝรั่งเศส มี 2 ประเภท ได้แก่118 

1.  ศาลเยาวชนและครอบครัว (Juvenile Court) หรือศาลชั้นต้น หรือศาลแขวง แล้วแต่
กรณี มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงไม่ใช่ความผิดอาญาร้ายแรงอันได้แก่ ความผิดลหุโทษ 
(Contravention) ความผิดมัธยโทษ หรือความผิดที่มีโทษระดับกลาง (Delit)119 ส าหรับเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าความผิดอาญา อายุระหว่าง 13 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี  

1.1  องค์คณะศาลเยาวชนและครอบครัว ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลเยาวชน 
จ านวน 1 คน และผู้พิพากษาสมทบ จ านวน 2 คน  

1.2  ผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิพากษาด้านเด็กโดยเฉพาะ ได้รับการอบรมจากสถาบัน
พัฒนาตุลาการ (The Grande Instance Tribunal ) อันเป็นส่วนหนึ่งของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ท าให้ผู้พิพากษาที่จะต้องท างานเกี่ยวกับคดีทีเ่ด็กและเยาวชนกระท าความผิด เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ จึงท าให้ศาลเยาวชนและครอบครัวฝรั่งเศสเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
บุคลิกภาพและธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดี120  

2.  ศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) มีอ านาจในพิจารณาและพิพากษาคดี
เยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Crime) อายุระหว่าง 16 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี 

 2.1  องค์คณะศาลลูกขุนเยาวชน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาจากศาลอุทธรณ์ จ านวน  
1 คน ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จ านวน 2 คน และคณะลูกขุน จ านวน 9 คน ตามท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้า
นี้แล้วว่า ผู้พิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดีนั้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเคยได้เป็นผู้พิพากษา
ซ่ึงท าหน้าที่ไต่สวนคดี หรือเป็นผู้พิพากษาซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกค าส่ังปล่อยตัว หรือกักขัง 
(Liberty and Detention Judge) หรือเป็นผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบในการบังคับคดีทางอาญา และการ

                                                             
117  Juvenile Justice in France. Op.cit. 
118  World criminal justice systems: a comparative survey (p. 195). Op.cit. 
119  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส แบ่งความผิดอาญาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความผิดลหุโทษ 

(Contravention), ความผิดมัธยโทษหรือความผิดที่มีโทษระดับกลาง (Delit) คือ โทษจ าคุกต้ังแต่สองเดือนถึง 10 ปี
และโทษปรับและความผิดอุกฉกรรจ์ (Crime) คือความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกหรือกักขังต้ังแต่ 15 ปี ถึงจ าคุกหรือ
กักขังตลอดชีวิต. 

120  World criminal justice systems: a comparative survey (p. 195). Op.cit. 
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เป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ผู้พิพากษาอาจจะเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ของตนได้ ซ่ึงผู้พิพากษาท่ีจะมาเป็นผู้พิพากษาในศาลลูกขุนเยาวชนก็มาจาก ผู้พิพากษาศาลเยาวชน
เหล่านี้นั่นเอง121 

 2.2  การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize 
Court)122 

การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) 
ส าหรับจ าเลยที่เป็นเยาวชนนั้น มีขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับศาล
พิจารณาคดีส าหรับผู้ใหญ่ทุกประการ แต่แตกต่างกันตรงที ่องค์คณะของผู้พิพากษา ที่จะต้องเป็นผู้
พิพากษาท่ีมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษาของศาล
ลูกขุนเยาวชนจะเป็นไปตาม ข้อ 2.1 

ซ่ึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 306123 ได้วาง
หลักไว้ว่า การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court)ให้
กระท าโดยเปิดเผย (อย่างไรก็ดีศาลอาจห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนหลายคนหรือเด็กหรืเยาวชน บาง
คนเข้ามาในห้องพิจารณา) เว้นแต่ การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนั้น จะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือในความผิดฐานข่มขืน หรือทรมานและ
กระท าการอันโหดร้ายที่กระท าร่วมกับการรุกรานทางเพศ เมื่อผู้เสียหายร้องขอ การพิจารณาเป็น
                                                             

121  Ibid. 
122  Ibid. 

 123  French Criminal Procedure Code, Article 306 “The hearing is public unless publicity would be 
dangerous for order or morality. In such a case, the court so declares by a ruling made in open court.  

The president may nevertheless prohibit access to the courtroom for minors, or for certain minors.  
In the case of a prosecution for the offences of rape or torture and acts of barbarity accompanied 

by sexual aggression, a hearing in camera is granted as of right where the civil party victim or one of the civil 
party victims so requires; in the other cases a hearing in camera may only be ordered where the civil party 
victim or one of the civil party victims does not oppose it.   

Where a hearing in camera has been ordered, this applies to the reading of any judgments that may 
be made in respect of any procedural objections considered under article 316.   

The judgment on the merits must always be read in open court.   
If the accused, who was a minor when the charges were brought against him, reaches his majority 

by the first day of proceedings, the provisions of the present article are applicable before the juvenile assize 
court if he requests it, unless there is another defendant who is still a minor, or was a minor when the charges 
were brought and has reached his majority by the first day of proceedings, and who opposes this request.” 
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การลับจะมีขึ้นโดยถือว่าเป็นสิทธิของบุคคลเช่นนั้น ในกรณีอ่ืนจะส่ังให้มีการพิจารณาโดยลับได้
ต่อเมื่อผู้เสียหาย หรือหนึ่งในผู้เสียหายไม่ได้คัดค้าน 

ถ้าจ าเลยซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน ในขณะที่ถูกฟ้องบรรลุนิติภาวะในวันแรกของการ
พิจารณา บทบัญญัติของมาตรานี้จะน ามาใช้ในศาล เมื่อจ าเลยร้องขอ เว้นเสียแต่ว่ามีจ าเลยอ่ืนซ่ึง
ยังคงเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือเป็นเด็กหรือเยาวชนในขณะที่ถูกฟ้องและบรรลุนิติภาวะในวันแรก
ของการด าเนินคดี และคัดค้านค าขอดังกล่าว 

3.2.6  การพิพากษาคดีอาญา124 
การด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดนั้น  มีการใช้กฎหมายอาญาส าหรับ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยจัดให้ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
ได้รับการควบคุมเป็นการพิเศษ แต่ถ้าเป็นการกระท าท่ีร้ายแรงมาก ๆ จะไม่ได้รับการคุ้มครองท่ีเป็น
พิเศษนี้ การพิจารณาพิพากษาคดี และการก าหนดบทลงโทษจะมีความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ส านึกในการกระท าผิด โดยยึดหลักว่า หากผู้กระท าไม่รู้ส านึกในส่ิงที่กระท าก็จะต้องได้รับ
โทษน้อยกว่าผู้ที่รู้ส านึกในการกระท าของตน 

ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลจะมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยดูความเหมาะสมใน
แต่ละราย และในการอ่านค าพิพากษาหรือค าส่ัง  ต้องมีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดอยู่ด้วย  
ค าพิพากษาหรือค าส่ังและวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้อยู่ มีหลายรูปแบบ ได้แก่  

1.  มาตรการป้องกัน มาตรการช่วยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการให้การศึกษา 
ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 10 ปี125 

2.  มาตรการส่งเสริมและให้การศึกษา ใช้ส าหรับเด็กที่มีอายุ10 ถึง13 ปี เท่านั้น 
3.  การกักขังควบคุมตัว และการปล่อยตัวภายใต้การควบคุม ทั้งสองกรณี จะใช้ควบคู่

กับการให้การศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดแต่ละราย และ
ค านึงถึงมาตรฐานทางการศึกษา เนื่องจาก เชื่อว่าการให้การศึกษาจะช่วยลดปัญหาการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลหากศาล
เห็นสมควร ศาลจะน ามาตรการลงโทษอ่ืน ๆ มาใช้ร่วมด้วยก็ได้ ส่วนในกรณีกักขังควบคุมตัว  
ศาลจะใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็น เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แวดล้อมและบุคลิกภาพของเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าผิดแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ จะต้องแยกการกักขังออกจากผู้ใหญ่  และจัดให้มีการ 
จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมเสมอ 

                                                             
124  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน (น. 89). เล่มเดิม. 
125  Juvenile Justice in France. Op.cit. 
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4.  มาตรการไกล่เกล่ียประนีประนอม หรือชดเชยความผิด ถือเป็นมาตรการใหม่ที่
น ามาใช้ หรือให้ศาลสามารถส่ังให้ผู้ต้องหาซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  ได้มีโอกาส
ช่วยเหลือหรือกระท าการชดเชยทดแทนความผิดต่อผู้เสียหาย หรือท ากิจกรรมที่มีลักษณะเป็น
บริการสาธารณะ หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส านึกในความผิดที่
ได้กระท าไป และเป็นการชดเชยความผิดด้วย 

5.  มาตรการจ าคุก ตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายใน ปี ค.ศ. 2007 หากเยาวชนที่มีอายุ 16 ปี
แต่ไม่เกิน 18 ปี ได้กระท าผิดซ้ าสองครั้งหรือมากกว่า126 หรือที่กระท าผิดอาญาร้ายแรง หรืออาจถูก
ศาลพิพากษาให้จ าคุก โดยไม่อาจน าความเป็นเยาวชนมาอ้างต่อศาลได้127 

 
3.3  ประเทศแคนาดา 

เดิมประเทศแคนาดามีกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดชื่อ Juvenile 
Delinquents Act และ Young Offenders Act (YOA) ต่อมารัฐบาลกลางของประเทศแคนาดาได้มี
การปฏิรูปกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้นใน ปี ค.ศ. 2003 ชื่อ Youth Criminal Justice Act 
(YCJA)128 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน 

3.3.1  วัตถุประสงค์ของกฎหมายส าหรับเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา129 
ประเทศแคนาดาได้มีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดไว้ โดยได้บัญญัติหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชนไว้ในมาตรา 3 ดังนี้  

1)  ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนมีจุดมุ่งหมายในการ
คุ้มครองสาธารณชน โดยมาตรการที่ใช้กับเยาวชนต้องได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระท า
ความผิดและระดับความรับผิดชอบของเยาวชน ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนผู้กระท าความผิดได้รับการ
แก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคม และสนับสนุนการป้องกันการก่ออาชญากรรม โดยการส่งเยาวชน

                                                             
126  Defence for Children International (Geneva). (2007). From Legislation to Action? Trend in 

Juvenile Justice System Across 15 Countries. Retrieved August 19, 2013, from 
http://www.yjb.gov.uk/publications/resources/downloads/cross_national_final.pdf. 

127  Juvenile Justice in France. Op.cit. 
128  Last amended on February, 28, 2013. 
129  จาก ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการยุติคดีเด็กและเยาวชนในช้ันเจ้าพนักงานและช้ันศาลตาม

กฎหมายไทยและแคนาดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 69 - 71), โดย อัญชลี เทพอารักษ์กุล, 2556, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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มาเข้าร่วมในโปรแกรมหรือหน่วยงานบริการในชุมชน เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นมูลเหตุให้
เยาวชนมีพฤติกรรมที่กระท าผิดต่อกฎหมาย  

2)  ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนจะต้องแยกออกจาก
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับผู้ใหญ่ ซ่ึงจะต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูและ
กลับคืนสู่สังคม ความยุติธรรมและความรับผิดชอบต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่ว่าถ้าการพึ่งพาอาศัย
ของเยาวชนมีมากขึ้นเท่าใดวุฒิภาวะของเยาวชนก็ลดน้อยลงเท่านั้น   

ส่งเสริมแนวทางในการคุ้มครองเยาวชนโดยให้มีการแก้ไขฟื้นฟูและการน าเยาวชนที่
กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคม เพื่อท าให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
ถูกต้องตามสิทธิของเยาวชน รวมถึงการได้รับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว  มีการเข้า
ช่วยเหลือเยาวชนในเวลาท่ีเหมาะสม 

3)  มาตรการที่จะใช้กับเยาวชนที่กระท าผิดต่อกฎหมายควรจะสนับสนุนในประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้มีการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียหายและชุมชน ซ่ึง
มีความส าคัญต่อเยาวชนแต่ละคนในการแสดงออกถึงความต้องการของเขา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมในการแก้ไขฟื้นฟูและ
กลับคืนสู่สังคมของเยาวชน รวมทั้งให้เคารพในความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ภาษา และการตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนพื้นเมืองและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ  

4)  มีการด าเนินการตามกฎหมายกับเยาวชนเป็นพิเศษ กล่าวคือ เยาวชนมีสิทธิและ
เสรีภาพในสิทธิของตน เช่น สิทธิในการรับฟังแนวทางปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกระบวนการที่
น าไปสู่การตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อเยาวชน เว้นแต่การตัดสินใจที่จะด าเนินคดี  เยาวชนมี
หลักประกันพิเศษในสิทธิและเสรีภาพของเขา   

ผู้เสียหายควรได้รับการปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อม ความเห็นอกเห็นใจ เคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา  และผู้เสียหายควรจะได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุดจากความไม่สะดวกที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมกับระบบความยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับเด็กและเยาวชน ผู้เสียหายควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีและ
ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมและผู้ปกครองควรได้รับทราบถึงมาตรการหรือกระบวนการ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และให้ความช่วยเหลือเยาวชนในการจัดการกับพฤติกรรมที่
กระท าผิดต่อกฎหมาย130  

                                                             
130  Youth Criminal Justice Act, Section 3(1) “The following principles apply in this Act:   
 (a) the youth criminal justice system is intended to protect the public by 
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 (i) holding young persons accountable through measures that are proportionate to the 
seriousness of the offence and the degree of responsibility of the young person, 

 (ii)promoting the rehabilitation and reintegration of young persons who have committed 
offences, and 

 (iii) supporting the prevention of crime by referring young persons to programs or agencies in 
the community to address the circumstances underlying their offending behaviour; 

 (b) the criminal justice system for young persons must be separate from that of adults, must be 
based on the principle of diminished moral blameworthiness or culpability and must emphasize the following: 

 (i) rehabilitation and reintegration, 
 (ii) fair and proportionate accountability that is consistent with the greater dependency of 

young persons and their reduced level of maturity, 
 (iii) enhanced procedural protection to ensure that young persons are treated fairly and that 

their rights, including their right to privacy, are protected, 
 (iv) timely intervention that reinforces the link between the offending behaviour and its 

consequences, and 
  (v) the promptness and speed with which persons responsible for enforcing this Act must act, 

given young persons’ perception of time; 
(c)  within the limits of fair and proportionate accountability, the measures taken against young 

persons who commit offences should 
(i) reinforce respect for societal values, 
(ii) encourage the repair of harm done to victims and the community, 
(iii) be meaningful for the individual young person given his or her needs and level of 

development and, where appropriate, involve the parents, the extended family, the community and social or 
other agencies in the young person’s rehabilitation and reintegration, and 

(iv) respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and respond to the needs of 
aboriginal young persons and of young persons with special requirements; and 

(d)  special considerations apply in respect of proceedings against young persons and, in particular, 
(i) young persons have rights and freedoms in their own right, such as a right to be heard in the 

course of and to participate in the processes, other than the decision to prosecute, that lead to decisions that 
affect them, and young persons have special guarantees of their rights and freedoms, 

(ii) victims should be treated with courtesy, compassion and respect for their dignity and 
privacy and should suffer the minimum degree of inconvenience as a result of their involvement with the youth 
criminal justice system, 
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3.3.2  การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน131 
Youth Criminal Justice Act (YCJA) ไม่ได้ก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและ

เยาวชนไว้โดยตรงแต่ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา ก าหนดความรับผิดทางอาญา
ของเด็กและเยาวชนโดยถือเกณฑ์อายุขณะกระท าความผิดคือ มีอายุตั้งแต่สิบสองปีขึ้นไป และ
Youth Criminal Justice Act (YCJA) ได้นิยามความหมายของค าว่าเด็กและเยาวชน ไว้ดังนี้ 

“เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี  
“เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 ปี และให้หมายความ

รวมถึง บุคคลที่ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายฉบับนี้ว่า กระท าความผิดในขณะที่เป็นเยาวชน หรือ
พบว่ากระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 

ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ คือ เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี
แต่ไม่ถึง 18 ปี และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายฉบับนี้ว่ากระท า
ความผิดในขณะที่มีอายเุป็นเยาวชน หรือพบว่ากระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  

3.3.3  หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กหรือเยาวชนที่จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาล
เยาวชนและครอบครัว 

จากนิยามความหมายของ “เยาวชน” ตามข้อ 3.3.2 นั้น พบว่า หลักเกณฑ์ในการก าหนด
อายุเด็กหรือเยาวชนที่จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีศาลคดีเด็กและเยาวชนแคนาดา คือ ถือเอาอายุ
ขณะกระท าความผิดเป็นเกณฑ์ 
  

                                                                                                                                                                              

(iii) victims should be provided with information about the proceedings and given an 
opportunity to participate and be heard, and 

(iv) parents should be informed of measures or proceedings involving their children and 
encouraged to support them in addressing their offending behaviour. 

(2) This Act shall be liberally construed so as to ensure that young persons are dealt with in 
accordance with the principles set out in subsection (1)”. 

131  Canada Criminal Code, section 13 “No person shall be convicted of an offence in respect of an act 
or omission on his part while that person was under the age of twelve years”. และ  Youth Criminal Justice 
Actsection 2 (1) “child” means a person who is or, in the absence of evidence to the contrary, appears to be less 
than twelve years old”, “young person” means a person who is or, in the absence of evidence to the contrary, 
appears to be twelve years old or older, but less than eighteen years old and, if the context requires, includes 
any person who is charged under this Act with having committed an offence while he or she was a young 
person or who is found guilty of an offence under this Act.” 
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3.3.4  หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญา 
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา จ ากัดอ านาจผู้เสียหาย ในการ

ฟ้องคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ
เท่านั้น ที่มีมีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุด132 

3.3.5  กระบวนการพิจารณาคดีอาญา 
แม้ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามที่ศึกษามาในข้อ  3.3.1 จะก าหนดให้ รัฐใช้ 

“มาตรการที่จะสนับสนุนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้มีการชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียหายและชุมชน ซ่ึงมีความส าคัญต่อเยาวชนแต่ละคนในการแสดงออกถึง
ความต้องการของเขา และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมในการแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของเยาวชน... ” อันเป็นที่มาของ
มาตรการเบี่ยงเบนคดีต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาโดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ ให้มีการลดการใช้กระบวนการทางศาล 

ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศแคนาดา มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เยาวชน
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา ที่มีอายุระหว่าง 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง18 ปี133 รวมทั้ง มีอ านาจ
พิจารณาคดีและพิพากษาลงโทษอาญาบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ได้กระท าความผิด
อาญาในขณะที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ด้วย 

ศาลคดีเด็กและเยาวชนแคนาดา ไม่มีอ านาจพิจารณาคดีเด็กทีก่ระท าความผิดอาญา ที่มี
อายุยังไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ แต่ว่าเด็กนั้น ยังต้องรับผิดชอบในการกระท าของตนอยู่  โดยรัฐจะมี
กฎหมายคุ้มครองเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการอันกฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นความผิด 

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาของ
ประเทศแคนาดา แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1)  การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในกรณีที่เยาวชนกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาทั่วไป และจะต้องมีค าพิพากษาหรือค าส่ังลงโทษ หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กหรือ
เยาวชน (Youth Sentence) 

                                                             
132  Youth Criminal Justice Act, section 24 “No prosecutions may be conducted by a prosecutor other 

than the Attorney General without the consent of the Attorney General.” 
133  Youth Criminal Justice Act,  section 2 (1).““young person” means a person who is or, in the 

absence of evidence to the contrary, appears to be twelve years old or older, but less than eighteen years old 
and, if the context requires, includes any person who is charged under this Act with having committed an 
offence while he or she was a young person or who is found guilty of an offence under this Act.” 
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ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีกับเยาวชนมีอายุระหว่าง 12 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปี 
หรือเยาวชนผู้นั้นมีอายุระหว่าง 12 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 14 ปี แต่ได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง 
(Serious Violent Offence) ตามนิยามในมาตรา 2 เมื่อศาลได้พิจารณาคดีแล้ว หากพบว่า มีการ
กระท าผิดจริง ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังโดยใช้วิธีการส าหรับเยาวชนแทนการลงโทษทาง
อาญา (Youth Sentence) ศาลจะไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญาแก่เยาวชน หรือ 

2)  การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในกรณีที่เยาวชนกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาท่ี Youth Criminal Justice Act (YCJA) ถือว่า เป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 
(Serious Violent Offence) และได้นิยามไว้ว่า การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตราใดบ้างท่ีถือว่าเป็นอาญาร้ายแรง (Serious Violent Offence) ตามกฎหมายฉบับนี้ และเยาวชน
ที่กระท าความผิด อาจต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ได้ 

การด าเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนนี้  ใช้บังคับกับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี
บริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปี 

จากบทบัญญัติดังกล่าว ท าให้เยาวชนที่กระท าความผิดอาญาของประเทศแคนาดา 
ได้รับการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น โดยไม่ต้องมีการโอนคดี
เยาวชนไปพิจาณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

Youth Criminal Justice Act (YCJA) นิยามส าหรับความผิดอาญานอกเหนือจากการ
กระท าความผิดอาญาท่ัวไป ไว้ 2 ประเภท คือ 

Serious Offence134 หมายถึง คดีที่เป็นความผิดภายใต้กฎหมายของรัฐสภาซ่ึงมีโทษ
จ าคุกสูงสุด คือ 5 ปี 

Serious Violent Offence135 หมายถึง การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังต่อไปนี้   

                                                             
134  The John Howard Society of Alberta a. (2012). Youth Criminal Justice Act – Handbook.  

Retrieved July 18, 2013, from http://www.johnhoward.ab.ca/docs/modules/YCJA/YCJA0102-
JHSAHandbook2012.pdf 

135  Youth Criminal Justice Act, section 2 (1) “ Serious Violent Offence ” means an offence under one 
of the following provisions of the Criminal Code: 

(a) section 231 or 235 (first degree murder or second degree murder); 
(b) section 239 (attempt to commit murder); 
(c) section 232, 234 or 236 (manslaughter);or 
(d) section 273 (aggravated sexual assault). 
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ก)  มาตรา 231 หรือ มาตรา 235 (first degree murder หรือ second degree murder)136

ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน หรือความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน 
ข)  มาตรา 239 ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน 
ค)  มาตรา 232, มาตรา 234 หรือ มาตรา 236 ความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ท าร้าย

ผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
ง)  มาตรา 273 ความผิดฐานข่มขืนผู้อ่ืนจนผู้ถูกข่มขืนได้รับอันตรายสาหัส 
หากเยาวชนได้กระท าความผิดอาญา ที่กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติว่า เป็นอาชญากรรม

ร้ายแรง (Serious Viloent Offence) และกระท าความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อพิจารณาจาก
พฤติการณ์ทั้งปวงแล้ว เห็นว่าหากใช้การลงโทษ หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน (Youth 
Sentence) ส าหรับผู้กระท าความผิดจะไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถแก้ไขและบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิดได้ ศาลจะมคี าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence)137 

กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious 
Violent Offence) มีขั้นตอนดังนี้ 

 

  

                                                             
136  Canada Criminal Code, section 231.(1) Murder is first degree murder or second degree murder. 

(2) Murder is first degree murder when it is planned and deliberate.  
………. 
(7) All murder that is not first degree murder is second degree murder. 

137 Youth Criminal Justice Act, section 2(1) “Adult Sentence” in the case of a young person who is 
found guilty of an offence, means any sentence that could be imposed on an adult who has been convicted of 
the same offence. 
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ภาพที่ 3.1 แผนผังการด าเนินคดีอาญาเยาวชนที่กระท าผิดอาญาร้ายแรง และอาจต้องได้รับการ
พิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence)138 
                                                             

138  The John Howard Society Of Alberta a. (2012). Youth Criminal Justice Act – Handbook. p. 43. 
Retrieved July 18, 2013, from http://www.johnhoward.ab.ca/docs/modules/YCJA/YCJA0102-
JHSAHandbook2012.pdf 
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จากแผนผังข้างต้น เป็นขั้นตอนการด าเนินคดีเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง
ของศาลคดีเยาวชนและครอบครัวแคนาดา ส าหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยัง
ไม่ถึง 18 ปี โดยบัญญัติอยู่ในหมวด Adult Sentence and Election ตั้งแต่มาตรา 64 ถึงมาตรา 81139  
มีขั้นตอน ดังนี้ 

การเริ่มต้นวิธีพิจารณาคดีเยาวชนที่กระท าผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent Offence)
ของประเทศแคนาดา140 พนักงานอัยการอาจเสนอค าร้องขอ ต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนให้มีการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) หากพนักงานอัยการพบว่า การกระท า
ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเยาวชนนั้น เป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ 
ว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent Offence) ผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง18 ปี และความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกมากกว่าสองปีขึ้นไป (หากพิจารณาถึง
พฤติการณ์แห่งคดีและความเหมาะสมในการเสนอค าร้องขอ แม้จะครบองค์ประกอบความผิดที่ต้อง
เสนอค าร้องขอต่อศาล ให้มีการท าค าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แล้วก็ตาม 

                                                             
139  Youth Criminal Justice Act. 
140  Youth Criminal Justice Act, section 64 (1) “The Attorney General may, before evidence is called 

as to sentence or, if no evidence is called, before submissions are made as to sentence, make an application to 
the youth justice court for an order that a young person is liable to an Adult Sentence if the young person is or 
has been found guilty of an offence for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two 
years and that was committed after the young person attained the age of 14 years. 

 (1.1) The Attorney General must consider whether it would be appropriate to make an application 
under subsection (1) if the offence is a Serious Violent Offence and was committed after the young person 
attained the age of 14years. If, in those circumstances, the Attorney General decides not to make an application, 
the Attorney General shall advise the youth justice court before the young person enters a plea or with leave of 
the court before the commencement of the trial. 

 (1.2) The lieutenant governor in council of a province may by order fix an age greater than 14 
years but not greater than 16 years for the purpose of subsection (1.1). 

 (2) If the Attorney General intends to seek an Adult Sentence for an offence by making an 
application under subsection (1), the Attorney General shall, before the young person enters a plea or with leave 
of the youth justice court before the commencement of the trial, give notice to the young person and the youth 
justice court of the intention to seek an Adult Sentence. 

 (3) A notice of intention to seek an Adult Sentence given in respect of an offence is notice in 
respect of any included offence of which the young person is found guilty for which an adult is liable to 
imprisonment for a term of more than two years”. 
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พนักงานอัยการก็อาจจะไม่เสนอค าร้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษทางอาญา (Adult 
Sentence) กับเยาวชนผู้นั้นก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ จึงอาจจ ากัดอายุของเยาวชนให้
อยู่ระหว่าง 14 ปีแต่ไม่เกิน 16 ปี 

การเสนอค าร้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่เยาวชนนั้น พนักงานอัยการต้องเสนอค าร้องขอ ก่อนที่
เยาวชนจะยื่นค าให้การ และพยานหลักฐานต่าง ๆ หรือก่อนเริ่มพิจารณาคดี ด้วยการแจ้งค าบอก
กล่าวนี้ต่อเยาวชนและศาลว่า พนักงานอัยการมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยให้
ลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่เยาวชนผู้นั้น พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของการ
กระท าความผิด ว่า การกระท านั้นเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent Offence) 
อันได้แก่  

1. ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน หรือความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 231 หรือมาตรา 235 (first degree murder หรือ second degree 
murder) หรือ 

2. การพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 239 หรือ 
3. ความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 232, มาตรา 234 หรือมาตรา 236 หรือ 
4. ความผิดฐานข่มขืนจนผู้ถูกข่มขืนได้รับอันตรายสาหัสตามประมวล กฎหมายอาญา

มาตรา 273 
และความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกมากกว่า 2 ปี 
ศาลจะพิจารณาค าร้องขอนั้น ถ้าค าบอกกล่าวนั้นไม่มีการคัดค้านจากเยาวชนผู้กระท า

ความผิด141 ในการพิจารณาพิพากษาคดีศาลจะเปิดโอกาสให้อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายของเยาวชน 
(Defense Lawyer) และครอบครัวของเยาวชนเข้าร่วมในการพิจารณาคดีด้วย 

หากมีค าคัดค้านของเยาวชน ศาลจะพิจารณาค าคัดค้านของเยาวชนด้วย และจะมีค าส่ัง
ว่า จะมีการพิจารณาคดีแบบใด ศาลอาจมีค าส่ังให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีโดย
การลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ก็ได้ หรืออาจมีค าส่ังให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาคดีโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน (Youth Sentence) ก็ได้  

                                                             
141  Youth Criminal Justice Act, section 71 “The youth justice court shall, at the commencement of the 

sentencing hearing, hold a hearing in respect of an application under subsection6 4(1) (application for Adult 
Sentence), unless the court has received notice that the application is not opposed. Both parties and the parents 
of the young person shall be given an opportunity to be heard at the hearing.” 
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หากศาลมีค าส่ังให้มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยการลงโทษ
ทางอาญา (Adult Sentence) ศาลจะมีทางเลือกให้เยาวชนเลือกวิธีการด าเนินกระบวนพิจารณา
พิพากษาคดี 3 ประการ142 ได้แก่ 

1.  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น
โดยไม่ประสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้อง หรือ 

2.  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล เยาวชนและ
ครอบครัวและมีความประสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้อง หรือ 

3.  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล เยาวชนและ
ครอบครัวและคณะลูกขุน และประสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้อง 

หากเยาวชนไม่เลือกวิธีการใดเลย ศาลจะเป็นผู้เลือกให้ ในกรณีเช่นนี้ไม่ว่าศาลจะเลือก
วิธีการพิจารณาคดีและพิพากษาคดแีบบใดกต็าม การด าเนินกระบวนพิจารณาของต้องมีการไต่สวน
มูลฟ้องด้วยเสมอ 

และเมื่อกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยการลงโทษทางอาญา (Adult 
Sentence) เสร็จส้ินแล้ว ศาลมีทางเลือกในการพิพากษาคดี 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก หากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เยาวชนกระท าผิดจริง แต่ยังไม่สมควรถูก
ลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังส าหรับเยาวชนที่กระท าความผิด
โดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน (Youth Sentence)143 

ประการที่สอง หากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เยาวชนกระท าผิดจริง และมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) จึงจะสามารถแก้ไขบ าบัดและฟื้นฟูผู้กระท าความผิดได้ 
ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังลงโทษอาญา(Adult Sentence)144 แก่ผู้กระท าความผิด  

                                                             
142  Youth Criminal Justice Act, section 67 (4) “The youth justice court shall put the young person to 

his or her election in the following words: You have the option to elect to be tried by a judge of the Nunavut 
Court of Justice alone, acting as a youth justice court without a jury and without a preliminary inquiry; or you 
may elect to be tried by a judge of the Nunavut Court of Justice, acting as a youth justice court without a jury; 
or you may elect to be tried by a judge of the Nunavut Court of Justice, acting as a youth justice court with a 
jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a judge, acting as a youth justice court, with a jury 
or if you a redeemed to have elected to be tried by a judge, acting as a youth justice court, with a jury, you will 
have a preliminary inquiry only if you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried? .” 

143  Youth Criminal Justice Act,  section 73 (2) “When the youth justice court makes an order under 
subsection 72 (1.1) in respect of a young person, the court shall, on a finding of guilt, impose a youth sentence 
on the young person.” 
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อนึ่ง การทีศ่าลจะมีค าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ต่อเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาญาร้ายแรงได้ ก็ต่อเมื่อข้อสันนิษฐานที่ว่า การกระท าที่ผิดกฎหมาย ความรู้ผิดชอบย่อ
หย่อนหรือการกระท าท่ีถูกต าหนิได้นั้น ถูกพิสูจน์หักล้างได้ เท่านั้น เนื่องจาก การพิพากษาลงโทษ
ทางอาญา (Adult Sentence) จะอยู่ภายใต้หลักการ145 ที่ว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
เยาวชนนั้น ต้องแยกเด็ดขาดจากการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ใหญ่ และการลงโทษทาง
อาญาต้องได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาในการลงโทษเด็กและเยาวชนว่า เป็นการค้นหาสาเหตุของ
การกระท าความผิด เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข ฟื้นฟูและให้เด็กกลับคืนสู่สังคม โดยสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสังคมมีความปลอดภัย 

ค าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) มีหลักการดังนี้ 
1)  ค าพิพากษาลงโทษอาญาต้องไม่ก าหนดโทษอาญาให้เกินไปกว่าค าพิพากษาลงโทษ

อาญาที่ก าหนดส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในความผิดเดียวกัน 
2)  ในคดีที่มีพฤติการณ์ที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับการลงโทษอย่างเดียวกัน 
3)  ค าพิพากษาลงโทษต้องกระท าให้ได้สัดส่วนกับการกระท า  โดยพิจารณาจาก

พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระท าของเยาวชน 
4)  มาตรการการลงโทษทั้งหมดนอกเหนือจากการกักขังภายในเรือนจ า (Custody) 

จะต้องมีความเหมาะสมกับระดับความรู้สึกผิดชอบในการกระท าของเยาวชน ดังนี้ 
4.1  ความเคร่งครัดในค าพิพากษาลงโทษนั้น อย่างน้อยต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการลงโทษในการกระท าความผิดที่ร้ายแรงอย่างท่ีบัญญัติไว้ส าหรับลงโทษผู้ใหญ่ 
4.2  ค าพิพากษาต้องมีแนวโน้มในการบ าบัดฟื้นฟูให้เยาวชนสามารถกลับมาใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมได้ตามเดิม 
                                                                                                                                                                              

144  Youth Criminal Justice Act,  section 73 (1) “When the youth justice court makes an order under 
subsection 72 (1) in respect of a young person, the court shall, on a finding of guilt, impose an Adult Sentence 
on the young.” 

145  Youth Criminal Justice Act,  section 72 (1) “The youth justice court shall order that an Adult 
Sentence be imposed if it is satisfied that 

(a) the presumption of diminished moral blameworthiness or culpability of the young person is 
rebutted; and 

(b) a youth sentence imposed in accordance with the purpose and principles set out in 
subparagraph 3(1)(b)(ii) and section 38would not be of sufficient length to hold the young person accountable 
for his or her offending behavior.” 
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4.3  ค าพิพากษาต้องสามารถท าให้เยาวชนที่กระท าความผิดรู้สึกตระหนักถึงความ
เป็นอันตราย และความรุนแรงของตน ต่อเหยื่อและชุมชุนของตน 

โดยมาตรการการลงโทษทั้งหมด ต้องสามารถท าให้เยาวชนกลับตัวเป็นคนดี  ไม่
กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก และในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องปราม และยับยั้งเยาวชนที่จะกระท า
ความผิดให้รู้สึกเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับหากได้กระท าความผิด 

การพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่เยาวชน ศาลจะต้องค านึงถึง  
1.  ระดับการมีส่วนร่วมในการกระท าผิดของเยาวชนผู้นั้น 
2.  ความเสียหายท่ีเหยื่อได้รับไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าที่เจตนาหรือความเสียหายที่

อาจคาดหมายได้ 
3.  การชดใช้ความเสียหายของเยาวชนต่อเหยื่อ 
4.  ระยะเวลาท่ีเยาวชนถูกควบคุมตัว 
5.  ประวัติการกระท าความผิด ความประพฤติของผู้กระท าความผิด 
6.  พฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งคดี หรือเหตุบรรเทาโทษ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท า

ความผิดของเยาวชน หรือการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของการ
ลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่เยาวชน  

ค าพิพากษาหรือค าส่ังลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ต่อเยาวชน โทษที่จะลงนั้นจะ
เป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา146 ไม่ใช่โทษตาม Youth Criminal Justice Act และเยาวชน
จ านวนมากที่ต้องค าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) นั้น ถูกลงโทษแบบเดียวกันกับ
ผู้กระท าความผิดที่ เป็นผู้ใหญ่ ส าหรับเยาวชนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตนั้นมี
บทบัญญัติเรื่องมาตรการการพักโทษ ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 745.1 ดังนี้ 

1.  ถ้าเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 – 15 ปี ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษอาญา (Adult 
Sentence) ส าหรับโทษทางอาญาระดับ first degree murder, second degree murder หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต จะได้รับการมาตรการการพักโทษ หลังจากที่ต้องโทษจ าคุกมาแล้ว 5 – 7 ปี 

2.  ถ้าเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษอาญา (Adult 
Sentence) ส าหรับโทษทางอาญาระดับ first degree murder หรือจ าคุกตลอดชีวิต จะได้รับการ
มาตรการการพักโทษ หลังจากที่ต้องโทษจ าคุกมาแล้ว 10 ปี 

3.  ถ้าเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษอาญา (Adult 
Sentence) ส าหรับโทษทางอาญาระดับ second degree murder หรือจ าคุกตลอดชีวิต จะได้รับการ
มาตรการการพักโทษ หลังจากที่ต้องโทษจ าคุกมาแล้ว 7 ปี 
                                                             

146  Youth Criminal Justice Act – Handbook. p. 44.  Op.cit.  
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เมื่อเยาวชนต้องค าพิพากษาให้ลงโทษอาญา (Adult Sentence) แล้วสถานที่ที่ศาล
ก าหนดส าหรับบุคคลเหล่านี้ได้แก่147 

1.  สถานกักกันส าหรับเด็ก (a Youth Custody Facility) ที่แยกต่างหากจากเรือนจ าของ
ผู้ใหญ่ หรือ 

2.  เรือนจ าผู้ใหญ่ (Provincial Correctional Facility for Adult) หรือ 
3.  ในเรือนจ าเฉพาะเยาวชน (a Penitentiary) เมื่อต้องค าพิพากษาลงโทษจ าคุกตั้งแต่  

2 ปี หรือมากกว่า 
แต่เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ศาลจะก าหนดให้อยู่ในสถานที่ตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 

ไม่ได้148 
ก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษาดังกล่าวข้างต้น ศาลต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้กระท าผิด 

ครอบครัว อัยการ ผู้อ านวยการสถานพินิจ ตัวแทนของหน่วยงานราชทัณฑ์ (Provincial and federal 
Correctional System) เข้าร่วมในการพิจารณาคดี149 

อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติการณ์ฯที่เปล่ียนแปลงไป ศาลจะเปล่ียนแปลงค าพิพากษาของตน
ได้150 และหากเยาวชนเห็นว่า ตนไม่สมควรถูกลงโทษทางอาญาสามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อ
ศาลอุทธรณ์ได้151 

                                                             
147  Youth Criminal Justice Act setion76(1) “Subject to subsections (2) and (9)and sections 79 and 80 

and despite anything else in this Act or any other Act of Parliament, when a young person who is subject to an 
Adult Sentence in respect of an offence is sentenced to a term of imprisonment for the offence, the youth justice 
court shall order that the young person serve any portion of the imprisonment in 

(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody; 
(b) a provincial correctional facility for adults; or 
(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.” 

148  Youth Criminal Justice Act, section 76 (2) “No young person who is under the age of18 years is to 
serve any portion of the imprisonment in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary.” 

149  Youth Criminal Justice Act, section 76 (3) “Before making an order under subsection(1), the 
youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the 
provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be 
heard.” 

150  Youth Criminal Justice Act, section 76 (6) “On application, the youth justice court shall review the 
placement of a young person under this section and, if satisfied that the circumstances that resulted in the initial 
order have changed materially, and after having given the young person, a parent of the young person, the 
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3.3.6  การพิพากษาคดีอาญา 
ค าพิพากษาของศาล  (Youth Sentence and Adult Sentence)  มี ดั งนี้  Reprimand  

(การต าหนิโทษ) Absolute Discharge, Conditional Discharge, Fine (ปรับ) Compensation (ชดเชย
ค่าเสียหาย)  Restitution ( ซ่อมแซม) Pay Purchaser (ชดใช้ราคา)  Personal Service (บ าเพ็ญ
ประโยชน์) Community Service (การบ าบัดโดยชุมชน) Prohibition, Seizure and Forfeiture, Probation 
(คุมประพฤติ) Intensive Support and Supervision, Attendance Order, Custody and Supervision Order, 
Deferred Custody and Supervision Order, Intensive Rehabilitative Custody and Supervision Order  
ซ่ึงมาตรการนี้จะใช้ส าหรับเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรงเท่านั้น 

จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายหรือการลงโทษทางอาญาส าหรับเด็กหรือ
เยาวชนที่มีการกระท าความผิดอาญาร้ายแรงของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า 

กฎหมายส าหรับและเยาวชนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่มีการโอนคดี
ที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญารา้ยแรงไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่กฎหมาย
ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดในทุกประเภทความผิด โดยก าหนดให้ศาลมีอ านาจทั้งใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนและการลงโทษทางอาญาต่อผู้กระท าความผิด  

ส่วนกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศสนั้น แม้ว่าในคดีที่เด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงจะต้องถูกส่งไปด าเนินการบวนพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล
ลูกขุนเยาวชน ซ่ึงมีกระบวนการพิจารณาคดีแบบศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่องค์คณะ 
ผู้พิพากษานั้นเป็นผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรู้ความเข้าใจใน
บุคลิกภาพและธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดี เป็นผู้ด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี  จึง 
ไม่อาจถือได้ว่าเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรงของประเทศฝรั่งเศสจะถูกด าเนินคดีโดยศาล
ที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

                                                                                                                                                                              

Attorney General, the provincial director and the representatives of the provincial and federal correctional 
systems an opportunity to be heard, the court may order that the young person be placed in  

(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody;  
(b) a provincial correctional facility for adults; or  
(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.” 

151  Youth Criminal Justice Act, section 76 (5) “For the purposes of an appeal in accordance with 
section 37, an order under subsection (1) is part of the sentence.” 
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กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา มีการก าหนดชัดเจนว่า ความผิด
อาญามาตราใดที่กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนถือว่า เป็นความผิดอาญาร้ายแรง และให้อ านาจ
พนักงานอัยการในการเริ่มต้นเสนอความเห็นให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบให้มีการ
ลงโทษทางอาญา หากศาลพบว่าเยาวชนได้กระท าผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาและศาลเห็นด้วยกับค า
ร้องขอ ของพนักงานอัยการว่าการใชว้ิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนต่อผู้กระท าความผิดเพียงล าพังนั้น 
ไม่เพียงพอที่จะแก้ไข ฟื้นฟู หรือท าให้เด็กหรือเยาวชนรู้ส านึกในการกระท าความผิดและกลับตัว
เป็นพลเมืองดีได้ ศาลจะมีค าพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่ผู้กระท าความผิด โดย
ไม่มีการโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา  

จะเห็นว่า ทั้ง 3 ประเทศมีมาตรการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
อาญาท่ีแตกต่างกันไปในรายละเอียด เท่านั้น แต่ในภาพรวมแล้วทุกประเทศล้วนมีเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
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บทที ่4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการโอนคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีกรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายไทยกับกฎหมาย

ต่างประเทศ 
 

เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญา เราจะไม่เรียกการกระท าดังกล่าวว่าเป็น
อาชญากรรม (Crime) แต่เรียกว่า เป็นการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (Delinquency) ซ่ึง
โดยพื้นฐานแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับการประกอบอาชญากรรม (Criminality) เพียงแต่การกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน (Juvenile Delinquency) ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาพิพากษา
ลงโทษ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด โดยค านึงถึง 
สวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน มาตรการการลงโทษ จึงมุ่งเน้นไปท่ีการให้การอบรมส่ัง
สอนและสงเคราะห์ให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นพลเมืองดี ยิ่งกว่าการลงโทษ แต่ในขณะเดียวกัน 
ศาลเยาวชนและครอบครัว ก็มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจลงโทษทางอาญาแก่เด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดทางอาญา หรือส่ังโอนคดีไปยังศาลที่พิจารณาคดีธรรมดา หากเห็นว่าผู้กระท าผิดมีสภาพ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ก าหนดให้ ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชน ที่ศาล
เห็นว่า ผู้กระท าความผิดมีสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ไป
พิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงหากพบว่าได้กระท าความผิดจริง เด็กและเยาวชน
ต้องถูกลงโทษทางอาญาเท่านั้น เนื่องจาก ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาไม่มีอ านาจน าวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนมาใช้ และค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลนั้น ไม่สามารถเปล่ียนแปลง  
ค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นได้อีก หากจ าเลยไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาหรือค าส่ัง ต้องกระท าโดยการ
ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลเท่านั้น อีกทั้ง เมื่อเด็กและเยาวชนต้อง ค า
พิพากษาหรือค าส่ังลงโทษแล้ว จะถูกส่งตัวไปอยู่ในเรือนจ ารวมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 
อันจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวเด็กและเยาวชนมากกว่า เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และ
ซึมซับพฤติกรรมในทางท่ีไม่ดีจากผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่  
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มักจะปรากฏภาพข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน
ที่กระท าตัวไม่เหมาะสม หรือมีการกระท าความผิดในลักษณะร้ายแรง หรืออุกฉกรรจ์มากขึ้น เช่นมี
การค้ายาเสพติด หรือลักลอบขนยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุ่มนักศึกษาระหว่างสถาบัน การ
ก่อคดีข่มขืน เรื่อยไปจนกระทั่งการก่อคดีฆาตกรรม หลายต่อหลายครั้ง ที่การกระท าของเด็กและ
เยาวชนเหล่านี้ มักเป็นที่วิจารณ์ทั่วไป ในหมู่ของประชาชนถึงพฤติกรรมอันโหดเห้ียมผิดวิสัยของ
เด็กและเยาวชน ซ่ึงในบางกรณี เด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นได้กระท าความผิดไป ด้วยความคึกคะนอง 
หรือกระท าความผิดโดยไม่ค านึงถึงผลที่จะตามมา หรือบางครั้งเกิดจากการถูกบังคับขู่เข็ญชักจูง 
หรือหลอกลวงให้กระท าความผิดจากกลุ่มมิจฉาชีพ หากศาลเยาวชนและครอบครัว ใช้วิธีการ
พิจารณาพิพากษาคดีส าหรับผู้กระท าความผิดกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับการกระท าความผิดอาญาทั่วไป 
อาจท าให้เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดไม่เข็ดหลาบและเกิดการกระท าความผิดซ้ าได้อีก  

 
4.1  ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิด 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน มีเจตนารมณ์ เพื่อสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยได้ก าหนดให้ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจกว้าง
กว่าศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ในอันที่จะด าเนินการใด ๆ ตามที่เห็นว่า เหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนนั้น ๆ แม้แต่ในกรณีที่ยังไม่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น แต่หากศาลพบว่า มีความเส่ียง
ต่อการถูกชักจูงให้กระท าความผิดในอนาคต หรือเป็นกรณีที่เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะที่สมควร
ได้รับการสงเคราะห์คุ้มครอง ศาลก็อาจมีค าส่ังคุ้มครอง ป้องกัน หรือช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่เด็ก
และเยาวชนเหล่านั้นได้ทันที ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน เป็นส าคัญ  

ในการพิจารณาคดขีองศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มิได้ค านึงถึงเฉพาะความผิดที่เด็ก
หรือเยาวชนนั้น ๆ ได้กระท าลง แต่จะมุ่งค้นหาสาเหตุที่ท าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิด
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต นิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็ก
หรือเยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจน
สภาพแวดล้อมท้ังปวงที่มีส่วนผลักดันให้กระท าความผิด โดยจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็น
ส าคัญ นอกเหนือไปจากการพิจารณาแต่เพียงว่า เด็กกระท าผิดจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลก าหนด
วิธีการอย่างเหมาะสมตามแต่ละกรณีแห่งความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าลง และน าวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมาใช้เป็นรายบุคคล หลังจากนั้น จึงมี 
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ค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน โดยศาลค านึงถึงความเหมาะสมในสวัสดิ
ภาพและอนาคตของเด็กเป็นส าคัญ ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น จะเน้น
ไปท่ีการฝึกอบรมส่ังสอนยิ่งกว่าการลงโทษ นอกจากนี้ ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลยังสามารถ
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้อีกภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของผู้กระท าผิดโดย
ไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่มีเด็กและเยาวชนการกระท าความผิดร่วมกัน เช่น 
ร่วมกันลักทรัพย ์ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เมื่อศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมผู้กระท าผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชนในแต่ละรายแล้ว ศาลอาจส่ังให้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการลงโทษผู้กระท า
ผิดเป็นรายบุคคลได้ด้วย 

ดังที่ปรากฏในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่บัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มี
ข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงควรจะได้รับการฝึกอบรมส่ังสอนและ
สงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้นให้ศาล
ค านึงถึงบุคลิกลักษณะสภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป
และลงโทษหรือเปล่ียนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือ
เยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่องแม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน” 

ค าพิพากษาหรือค าส่ังศาลเยาวชนและครอบครัว แบ่งออกได้ 2 รูปแบบดังนี้ 
ก.  วิธีการที่ยังไม่ตัดอิสรภาพ ได้แก่ 

1.  ว่ากล่าวตักเตือนเด็กและปล่อยตัวไป 
2.  มอบตัวแก่บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย 

โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือไม่มีเงื่อนไขคุมประพฤติ 
3.  ก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไว้ 
4.  ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
5.  ให้ท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
6.  ให้เข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู รับค าปรึกษาแนะน า 
7.  ปรับ 
8.  รอการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อให้โอกาสปรับปรุงตัวเอง 
9.  รอลงอาญา โดยรอการก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว้

ภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยศาลก าหนดเงื่อนไขคุม
ประพฤติด้วยก็ได้  
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ข.  วิธีการตัดอิสรภาพ ได้แก่ 
1.  ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา 

สถานฝึกอบรม และสถานแนะน าทางจิต โดยศาลอาจก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าขั้นสูงไว้ก็ได้  
2.  กักขัง 
3.  จ าคุก 

เมื่อการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วเสร็จ  ศาลจะประชุมเพื่อท า 
ค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิดจริงหรือไม่  สมควรลงโทษ หรือใช้วิธีการอย่างไร ซ่ึงศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอ านาจทั้งลงโทษทางอาญา และใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน ในกรณีที่
ศาลจะลงโทษทางอาญา ศาลต้องค านึงถึงความรับผิดทางอาญาของบุคคลตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 73 ถึงมาตรา 76 ซ่ึงหลักเกณฑ์ความรับผิดในทางอาญา จะถือเกณฑ์อายุขณะกระท า
ความผิดมาเป็นเกณฑ์ในพิจารณาดังนี้ 

1.1  เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปีกระท าความผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษในทางอาญาเลย 
ศาลจึงไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญา152 

1.2  เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปีกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจด าเนินการวางข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
เห็นสมควร153 

1.3  บุคคลอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่ควรจะวินิจฉัยว่าสมควร
พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ หากศาลเห็นว่า ไม่สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้จัดการตามมาตรา 74 
หรือศาลเห็นว่า สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่ง
หนึ่ง154 

1.4  บุคคลอายุตั้งแต่18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี เมื่อกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด จะต้องถูกลงโทษทางอาญา และให้อ านาจศาลใช้ดุลพินิจลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 
หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ แต่ศาลจะไม่ลงโทษ โดยจะใช้วิธีการตามมาตรา 74 ไม่ได้โดยเด็ดขาด155 

จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาข้างต้น จะเห็นว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว
ไม่สามารถพิพากษาหรือมีค าส่ังลงโทษทางอาญาแก่เด็กที่มีอายุระหว่างกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปีได้ 

                                                             
152  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73. 
153  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74.  
154  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75.  
155  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76. 
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เนื่องจากโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 (1) – (4)156 เป็นโทษที่จะต้องบังคับเอากับชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ของผู้กระท าความผิด ในกรณีโทษปรับ หากผู้กระท าความผิดไม่มีเงินช าระจะต้อง
ถูกกังขังแทนค่าปรับ ซ่ึงต้องบังคับเอากับเนื้อตัวของผู้กระท าความผิด ส่วนโทษริบทรัพย์สินตาม 
มาตรา 18 (5) มุ่งที่ตัวทรัพย์ ไม่ได้บังคับเอากับเนื้อตัวร่างกายผู้กระท าความผิด กฎหมายให้อ านาจ
ศาลที่จะริบได้ แม้ผู้กระท าความผิดเป็นเด็กก็ตาม ดังนั้น เมื่อบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิด 
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่บัญญัติให้ศาลใช้วิธีการตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 74 (1) – (5) 

จากสถิติจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศที่กล่าว
ไว้ในบทท่ี 1 นั้น แม้จ านวนคดีเด็กและเยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่จะพบว่าจ านวนของผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี กลับลดลงไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเยาวชน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นใน 2 ปีหลัง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก เมื่อเด็กกระท า
ความผิดแม้จะมีความผิดทางอาญาแต่ก็ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายจึงอาจถูกชักจูง หลอกล่อ หรือ
ถูกใช้ จ้าง วานให้กระท าความผิดมากขึน้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาทั้งใน
ชั้นก่อนฟ้องตามมาตรา 86 และในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 90 ช่วยในการคัดกรองเด็กและ
เยาวชนที่ต้องหาว่า กระท าผิดให้ได้รับการดูแล แก้ไข เพื่อหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม โดย
มาตรา 86 และมาตรา 90 ก าหนดมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาไว้ดังนี้ 

มาตรา 86 ก าหนดว่า ในระหว่างการสอบสวนก่อนที่จะมีการฟ้องคดี ในคดีที่เด็กหรือ
เยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิด ซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่
เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หากเด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการกระท า 
และผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาโดยค านึงถึงข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัเด็กหรือเยาวชนแล้วเห็นว่า อาจ
กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู ให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติ เพื่อปรับเปล่ียนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน หรือชดเชยความเสียหายของ
ผู้เสียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม เสนอต่อพนักงานอัยการให้ความ
เห็นชอบ หากแผนได้รับความเห็นชอบ ให้มีการด าเนินการตามแผนพร้อมท้ังรายงานให้ศาลทราบ 

มาตรา 90 ก าหนดเงื่อนไขที่เด็กหรือเยาวชนจะสามารถเข้าสู่กระบวนการของมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาว่า  ต้องเป็นคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท า
ความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกนิยี่สิบปี ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ในเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการ
                                                             

156  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 โทษที่จะลงกับผู้กระท าความมีดังนี้ (1) ประหารชีวิต (2) จ าคุก (3) 
กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน. 
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กระท า และผู้เสียหายยินยอม โจทก์ไม่คัดค้าน พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกิน
สมควร ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้  และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชย
เยียวยาตามสมควร ศาลอาจมีค าส่ังให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู ให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติเสนอต่อศาล หากศาลเห็นชอบ ให้มีค าส่ังจ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราว กรณีมีการปฏิบัติ
ตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูครบถ้วน ศาลจะมีค าส่ังจ าหน่ายคดีออกจากสาระบบความ โดยกฎหมาย
ก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

อีกทั้ง เมื่อการพิจารณาคดีเสร็จส้ินแล้ว ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดียัง
ไม่สมควรจะมีค าพิพากษา  มาตรา 132 ยังก าหนดให้ ศาลมีอ านาจออกค าส่ังให้ปล่อยตัวจ าเลย
ชั่วคราว หรือจะส่งตัวไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจแห่งใดแห่งหนึ่งชั่วคราวหรือจะใช้วิธีการส าหรับ
เด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ หากเด็กหรือเยาวชนสามารถปฏิบัติตามค าส่ังศาลในมาตรการ
ดังกล่าวส าเร็จ เด็กหรือเยาวชนก็จะถูกคัดกรองออกจากกระบวนการยุติธรรม  ศาลจะมีค าส่ังยุติคดี
โดยไม่ต้องมีค าพิพากษา และให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป 

มาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ได้รับการคุ้มครอง
มากยิ่งขึ้น อันเป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนในการได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นคนดีและด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ โดยปราศจากการถูกตราหน้า ว่าเป็นอาชญากร แต่ในทางกลับกัน หากเด็กหรือเยาวชน
เหล่านั้นได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรงแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองตามมาตรการเหล่านี้ อาจท าให้
เด็กหรือเยาวชนฉกฉวยโอกาสจากความเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายเชน่นี้
กระท าความผิดมากขึ้น จนอาจเกิดเป็นการกระท าผิดติดนิสัย กระท าผิดซ้ า ๆ อีก หรืออาจตกเป็น
เหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือองค์กรอาชญากรรม ที่รู้ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจะ
ได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ แสวงหาผลประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว โดย
ใช้เด็กและเยาวชนให้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดทางอาญา  และยังรวมถึงกรณีการชักจูง
เด็กและเยาวชนให้เข้าร่วมในการกระท าความผิดโดยสมัครใจ  เพื่อแลกเปล่ียนกับค่าตอบแทน
จ านวนหนึ่งด้วย157 ซ่ึงหากศาลเห็นว่า ลักษณะของการกระท าความผิดนั้นไม่น่าจะเกิดจากการ
กระท าของผู้ที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน ศาลมีเพียงมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้โอนคดีไปยังศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขอย่างกว้าง ๆ ในการใช้ดุลพินิจ คือ “เมื่อพิจารณา
โดยค านึงถึงสภาพร่างกาย  สภาพจิต สติปัญญาและนิสัยแล้วเห็นว่า  ขณะกระท าความผิดหรือ
ระหว่างพิจารณาผู้กระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป” จะ
เห็นว่า ยังขาดหลักเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจน เกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็ก
                                                             

157  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาและเยาวชน (น. 122-123). เล่มเดิม.  
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หรือเยาวชน ขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา  
อีกทั้ง การตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการพิเศษทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 
และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 อันจะเป็นเครื่องมือให้ศาลน ามา
ประกอบการใช้ดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม่โอนคดี  ไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา 
 
4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตอ านาจศาลเยาวชนในการโอนคดีหรือไม่โอนคดีกรณีที่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ 

4.2.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
1)  เกณฑ์อายุของบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญา  
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 ก าหนดอายุบุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์  
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
แต่ต้องน าไปพิจารณาโดยสอดคล้องกับความรู้สึกผิดชอบของผู้กระท า ในขณะกระท า

ความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 ถึงมาตรา 75 ด้วย ท าให้อายุของเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว คือ บุคคลอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ แต่
ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมาตรา 5 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ให้ถืออายุของเด็กและเยาวชนใน
วันที่การกระท าความผิดได้เกิดขึ้น  

พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ก าหนดอายุบุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลคดีเด็กและเยาวชน 
ดังนี้  

“เด็ก” (Youth) หมายความว่า บุคคลอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ในขณะกระท า
ความผิด  

“เยาวชน” (Young Adult) หมายความว่า บุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 ปี ในขณะ
กระท าความผิด 

โดยประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 19 บัญญัติว่า “ผู้ใดในขณะที่กระท า
ความผิดนั้น อายุยังไม่ถึง 14 ปีบริบูรณ์ กฎหมายถือว่า ผู้นั้นไม่มีความรับผิดทางอาญา”  
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จะเห็นว่า กฎหมายคดีเด็กและเยาวชนเยอรมัน ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่การ
กระท าความผิดได้เกิดขึ้น เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า บุคคลใดอยู่ในอ านาจของศาลคดีเด็ก
และเยาวชนเช่นเดียวกับกฎหมายของไทย แต่การก าหนดเกณฑ์อายุนั้น กฎหมายของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการก าหนดช่วงอายุไว้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องน าไปพิจารณา
ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญาอีก อย่างเช่นกฎหมายของประเทศไทย 

2)  การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 นอกจากจะใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนแล้ว ยังให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิพากษาลงโทษทางอาญาได้ด้วย แต่การ
จะพิพากษาลงโทษทางอาญานั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องค านึงถึง ความรับผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ถึง มาตรา 75 เสมอ ดังนี้ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 เป็นกรณีที่ เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปี กระท าความผิด
ไม่ต้องรับโทษในทางอาญาเลย ศาลเยาวชนและครอบครัวของไทยจึงไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 เป็นกรณีที่ เด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี 
กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เมื่อถูกฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลพิจารณาว่าเด็กกระท า
ความผิดจริง ศาลไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญา ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 
ซ่ึงโทษตามมาตรา 18 (1) – (4) เป็นโทษที่จะต้องบังคับเอากับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ของผู้กระท า
ความผิด ในกรณีโทษปรับ หากผู้กระท าความผิดไม่มีเงินช าระจะต้องถูกกังขังแทนค่าปรับ ซ่ึงต้อง
บังคับเอากับเนื้อตัวของผู้กระท าความผิด ส่วนโทษริบทรัพย์สินตาม (5) มุ่งที่ตัวทรัพย์ ไม่ได้บังคับ
เอากับเนื้อตัวร่างกายผู้กระท าความผิด กฎหมายให้อ านาจศาลที่จะริบได้ แม้ผู้กระท าความผิดเป็น
เด็กก็ตาม ดังนั้น เมือ่บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่บัญญัติให้
ศาลใช้วิธีการตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 74 (1) – (5)  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 เป็นกรณีที่บุคคลที่กระท าความผิดมีอายุกว่า15 ปี แต่
ต่ ากว่า 18 ปี เมื่อศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและส่ิงอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ตลอดจนส่ิงแวดล้อม
และสาเหตุอ่ืนที่ท าให้เยาวชนกระท าความผิด ศาลมีอ านาจลงโทษทางอาญาได้ หรือจะใช้วิธีการ
ตามมาตรา 74 (1) – (5) ก็ได้ แต่ถ้าศาลจะลงโทษทางอาญาต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 
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อย่างไรก็ดี มาตรา 142158 ก็ยังให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถเปล่ียนการ
ลงโทษทางอาญามาเป็นการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้อีกเช่นกัน  

ส่วนพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ให้อ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชนในการพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนแก่ผู้ที่กระท าความผิดอาญา ซ่ึงได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเป็นล าดับ
อย่างชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  ศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมัน จึงไม่ต้องพิจารณา
กฎหมายฉบับนี้ประกอบกับความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน
เหมือนของประเทศไทย โดยได้ก าหนดล าดับการใช้มาตรการการลงโทษไว้ ดังนี้  

1.  มาตรการควบคุม (Supervisory Measure) ได้แก่ การส่ังให้อยู่ภายในบริเวณที่
ก าหนด อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือองค์การที่รับเล้ียงดูเด็ก ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการเข้าร่วมชุมชน ประกอบสัมมาอาชีพ ระงับข้อพิพาท
กับผู้เสียหาย การห้ามติดต่อกับบุคคลบางคน และการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจราจร  

2.  มาตรการทางวินัย (Disciplinary Measure) ได้แก่ การต าหนิโทษ การวางข้อก าหนด
ที่เป็นเงื่อนไขการกักตัวเด็กหรือเยาวชน (ไม่สามารถกักตัวเด็กหรือเยาวชนได้เกินกว่า 4 สัปดาห์) 

3.  มาตรการการลงโทษ (Penalty) ศาลจะใช้มาตรการลงโทษจ าคุก  ต่อเมื่อศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของเด็กหรือเยาวชน แสดงให้เห็นว่า เด็กหรือเยาวชนมีแนวโน้มที่
จะกระท าผิดอีกหากไม่ถูกลงโทษ และการใช้มาตรการควบคุม หรือมาตรการทางวินัย ยังไม่
เพียงพอ หรือความผิดดังกล่าวมีลักษณะร้ายแรง โดยก าหนดโทษจ าคุกไว้อย่างต่ า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 
5 ปี หากเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง หรืออุกฉกรรจ์ โทษจ าคุกอย่างสูง จะเพิ่มขึ้นเป็น

                                                             
158  มาตรา 142 ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและ

เยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เปลี่ยนโทษจ าคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 39 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

เป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๔ หรือสถานที่อื่นที่จัดต้ัง
ขึน้ตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร ตามเวลาที่ศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่
ปีบริบูรณ์ 

 (2)  เปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติ โดยจะก าหนดเง่ือนไขข้อเดียวหรือหลายข้อตาม
มาตรา 138 ด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าได้ก าหนดเง่ือนไขไว้ให้น าบทบัญญัติมาตรา 138 วรรคสองและวรรคสาม และ
มาตรา 139 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ศาลได้พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่าควรจะควบคุม
ตัวเด็กหรือเยาวชนตาม (1) ต่อไปอีกหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์แล้วให้ศาลระบุใน
ค าพิพากษาให้ส่งตัวไปจ าคุกไว้ในเรือนจ าตามเวลาที่ศาลก าหนด  
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สูงสุด 10 ปี (โดยไม่น าโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ในกฎหมายอาญามาใช้บังคับกับเด็ก
และเยาวชน) แต่ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกแบบใดก็ตาม ต้องมีการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ควบคู่กันไปด้วยเสมอ 

อย่างไรก็ดี จะพบว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
มาตรการควบคุมและมาตรการทางวินัย  มีลักษณะการลงโทษทางอาญาเทียบได้กับ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 74 และมาตรา 75 ของไทย  

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศแล้ว จะพบว่า พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะกับบุคคลที่มีอายุกว่า 10 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงบุคคล
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หากกระท าความผิดจะต้องถูกด าเนินคดีโดย
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซ่ึงการลงโทษทางอาญาจะเป็นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 ซ่ึงหากศาลทีม่ีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาพิจารณา พิจารณาแล้ว
โดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย เห็นว่าบุคคลนั้นยังมีสภาพเช่นเดียวกบัเด็ก
หรือเยาวชน ให้ศาลนั้นมีอ านาจส่ังโอนคดีไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว และให้ถือว่า
บุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน159 ซ่ึงตรงกับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ให้อ านาจศาลคดีเด็กและเยาวชน มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีผู้กระท า
ความผิดอายุระหว่าง 18 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี ที ่“เมื่อศาลค านึงถึงสภาพการด ารงชีวิตของผู้นั้น ปรากฏ
ว่าขณะที่กระท าความผิด ผู้กระท ายังคงมีศีลธรรมและพัฒนาการทางสติปัญญาเทียบเท่ากับเด็ก หรือ
ชนิด สถานการณ์ และแรงจูงใจในการกระท าความผิด บ่งชี้ให้เห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีค่าเท่ากับ
การกระท าของเด็ก” 160  

3)  หลักการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ก าหนดให้ ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจใน
การโอนคดีที่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา หากศาล
พิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัย แล้วเห็นว่า ในขณะกระท า
ความผิดหรือในระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป 

                                                             
159  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.  2553 

มาตรา 97 วรรคหนึ่ง.  
160  Yourt Courts Law, section 105. 

DPU



104 

ส่วนพระราชบัญญัติคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีนั้น ก าหนดให้ การพิจารณาพิพากษาคด ีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอยู่ในอ านาจของ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนเทา่นั้น ไม่ได้ก าหนดให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจโอนคดีไปยังศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา  

4)  หลักการด าเนินคดีกรณีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง  
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ไม่ได้บัญญัติวิธีการด าเนินคดีหรือพิจารณาพิพากษาคดีกับเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาญาร้ายแรงไว้โดยเฉพาะ  

หากเป็นคดีที่ “เด็ก” เป็นผู้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง และศาลเยาวชนและครอบครัว
เห็นสมควรพิพากษาลงโทษทางอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวก็ไม่มีอ านาจพิพากษาลงโทษทาง
อาญากับเด็กได้ เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้อง
ค านึงถึงความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเสมอ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ในกรณีที่ “เยาวชน” กระท าความผิดอาญาร้ายแรง หากศาลเยาวชนและครอบครัว
เห็นสมควรจะพิพากษาลงโทษทางอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถพิพากษาลงโทษ
ผู้กระท าความผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แต่จะต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่ง หรือหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นมี สภาพ
ร่างกาย สภาพจิต สติปัญญาและนิสัยมีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อ านาจโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ ตามมาตรา 97 วรรคสอง 

ส่วนพระราชบัญญัติคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีนั้น ก็ไม่ได้บัญญัติวิธีการด าเนินคดีหรือพิจารณาพิพากษาคดีกับเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาญาร้ายแรงไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับกฎหมายของไทย แต่พระราชบัญญัติคดีเด็กและ
เยาวชน ค.ศ. 1953 ก าหนดช่วงอายุของบุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลคดี
เด็กและเยาวชนไว้ 2                                    “เด็ก” คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีแต่ยังไม่
ถึง 18 ปี และ “เยาวชน” คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีแต่ยังไม่ถึง 21 ปี  

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทยแล้วจะเห็นว่า ผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่ 14-15 
ปี ตามกฎหมายของไทย ถือว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว เป็น “เด็ก” ที่หากได้การกระท า
ความผิดยังไม่ต้องรับโทษทางอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเพียงน าวิธีการส าหรับเด็ก
และเยาวชนมาใช้กับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กเท่านั้น แต่กฎหมายเยอรมันนั้น ศาลมีอ านาจ
พิพากษาลงโทษทางอาญากับเด็กกลุ่มนี้ได้  หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการควบคุมหรือ
มาตรการทางวินัยนั้นไม่เพียงพอกับพฤติการณ์แห่งคดี  
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4.2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศฝรั่งเศส 
1)  เกณฑ์อายุของบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญา  
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้ก าหนดนิยามของค าว่าเด็ก

และเยาวชนไว้ แต่ได้ก าหนดช่วงอายุความรับผิดทางอาญา โดยเด็กและเยาวชนจะต้องรับผิดทาง
อาญา ก็ต่อเมื่อมีความรู้ส านึกในการกระท าความผิด ทั้งนี้ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสถือว่าเด็กที่มี
อายุระหว่าง 8 ถึง 10 ปี มีความรู้ส านึกในการกระท าความาผิดแล้ว 

บุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศฝรั่งเศส ต้องมีอายุเป็น
เด็กและเยาวชนในขณะกระท าความผิด แต่การพิจารณาพิพากษาคดี และการก าหนดบทลงโทษ
หรือการใช้มาตรการต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรู้ส านึกในการกระท าความผิด
เป็นส าคัญ 

ส าหรับอายุของเด็กและเยาวชน ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่มีอายุ
ระหว่าง 13 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่จะต้องรับผิดทางอาญาแบบผู้ใหญ่คือ บุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เม่ือปี ค.ศ. 2002 ภายใต้สถานการณ์พิเศษ กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน
ฝรั่งเศสอนุญาตให้มีลงโทษทางอาญากับเด็กอายุ 10 ปีได้  

จะเห็นได้ว่า กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศส ใช้เกณฑ์อายุ 
ในขณะกระท าความผิด เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า บุคคลใดอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว เช่นเดียวกับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 

2)  การพิจารณาพิพากษาคดี 
ปรัชญาในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศส ก็เหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ 

คือ ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวเด็กหรือเยาวชน มุ่งค้นหาสาเหตุแห่ง
การกระท าความผิดของเด็ก เพื่อทีจ่ะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็กและเยาวชน กลับคืนสู่
สังคมอย่างปลอดภัย มากกว่าการที่มุ่งค้นหาว่ากระท าผิดอะไร และต้องถูกลงโทษอย่างไร ผู้
พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จะเป็นผู้พิพากษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจ
บุคลิกภาพและธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดี โดยได้รับการอบรมจากสถาบัน The Grande Instance 
Tribunal ซ่ึงสถาบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาลเยาวชนและครอบครัว  

กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญาของฝรั่งเศส ก าหนดมาตรการในการ
ลงโทษเด็กและเยาวชนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ศาลได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและพิพากษา
คดีว่า เด็กและหรือเยาวชนที่กระท าความผิด ในแต่ละช่วงอายุว่า สมควรจะได้รับการพิพากษาคดี
แบบใด จึงจะเหมาะสมกับอายุและลักษณะของการกระท าความผิด โดยก าหนดว่า เด็กที่มีอายุต่ า
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กว่า 10 ปีการกระท าผิดของเด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญา (แม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะถือว่าเด็กที่มี
อายุระหว่าง 8 ถึง 10 ปี มีความรู้ส านึกในการกระท าผิดแล้วก็ตาม)  แต่ให้ใช้มาตรการอ่ืน เช่น 
มาตรการป้องกัน มาตรการช่วยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการให้การศึกษาอบรม แต่เมื่อไม่
นานมานี้ กฎหมายได้เปล่ียนไปเป็นอนุญาตภายใต้สถานการณ์ที่พิเศษให้ลงโทษทางอาญากับเด็ก
อาย ุ10 ปีได้  

เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีถึง 13 ปี สามารถก าหนดมาตรการให้การศึกษา
อบรม ถ้าการลงโทษไม่สอดคล้องกับเด็กหรือเยาวชน อาจใช้วิธีการกักขังภายในบ้าน หรือสถานที่
พิเศษส าหรับเยาวชน 

เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีถึง 16 ปี อาจจะมีการลงโทษทางอาญา โดยต้องค า
พิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่โทษที่จะลงนั้นเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดส าหรับผู้ใหญ่ แต่
เยาวชนจะไม่ถูกคุมขังในเรือนจ า เว้นแต่เด็กหรือเยาวชนจะได้กระท าผิดอาญาท่ีร้ายแรง  

เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีถึง 18 ปี เมื่อต้องค าพิพากษาลงโทษจ าคุก อาจถูกคุม
ขังในเรือนจ า และอาจไม่สามารถอาศัยข้ออ้างในเรื่องความเป็นเด็กหรือเยาวชนมาเป็นข้อยกเว้นได้ 

เปรียบเทียบกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย 
1.  กรณีที่บุคคลกระท าความผิด อายุต่ ากว่า 10 ปี กฎหมายของทั้งสองประเทศไม่ได้

ก าหนดให้เด็กต้องรับโทษทางอาญา 
2.  กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจ

ลงโทษจ าคุกบุคคลที่กระท าความผิดอาญา อายุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 16 ปี แต่โทษที่จะลงนั้นเพียงกึ่งหนึ่ง
ของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น เว้นแต่ เป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง ส่วน
กฎหมายประเทศไทย บุคคลที่กระท าความผิดอาญาอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี เมื่อศาล
เยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ในกรณีที่ศาลจะลงโทษทางอาญา ศาลต้องน าประมวล
อาญามาตรา 74 มาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 ไม่ได้ให้อ านาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวลงโทษทางอาญากับบุคคลกลุ่มนี้ แต่ให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
เท่านั้น 

ส าหรับบุคคลอายุระหว่าง  16 ปี ถึง แต่ต่ ากว่า  18 ปี กฎหมายประเทศฝรั่งเศส 
ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจลงโทษจ าคุกได้ ซ่ึงบุคคลเหล่านี้อาจถูกคุมขังอยู่ใน
เรือนจ า โดยไม่อาจน าความเป็นเด็กหรือเยาวชนขึ้นมากล่าวอ้างได้ ซ่ึงต่างจากกฎหมายประเทศไทย 
หากบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิด ศาลเยาวชนและครอบครัวไทยมีอ านาจ
ลงโทษทางอาญาได้ หรือจะใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนก็ได้  แต่ถ้าศาลจะลงโทษทางอาญา
ต้องลดมาตรส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความนั้นลงกึ่งหนึ่งด้วย เนื่องจากกฎหมายไทยพิจารณา
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ว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ จึงไม่สมควรน าวิธีการลงโทษเต็มรูปแบบเหมือนกับ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่มาบังคับใช้  

3)  หลักการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  (Juvenilr Court) ของประเทศฝรั่งเศส ก าหนดให้การ

พิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
โดยไม่ได้ก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดไปยัง
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนในขณะที่กระท าความผิด หรือระหว่างการ
พิจารณาจะมีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ได้ก าหนfว่า ถ้าบุคคลที่มีตั้งแต่อายุ 16 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 
หากได้กระท าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (Crime) จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงจะถูก
ส่งไปด าเนินคดียังศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) ทีม่ีกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
แบบเดียวกับศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่การพิจารณาพิพากษาคดีได้กระท าโดยองค์คณะ
ผู้พิพากษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน และมีความรู้ความเข้าใจในบุคลิกภาพและ
ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ  

4)  หลักการด าเนินคดีกรณีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง  
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศสได้ก าหนดอ านาจของศาลที่มี

อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1.  ศาลเยาวชนและครอบครัว (Juvenile Court) หรือศาลชั้นต้น ซ่ึงอาจเป็นศาลแขวง

หรือศาลจังหวัดก็ได้ มีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาท่ัวไป ได้แก่ คดีที่เป็นความผิดลหุโทษ
(Contravention) ความผิดมัธยโทษ หรือความผิดที่มีโทษระดับกลาง (Delit)) ที่เด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิด องค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาชีพ จ านวน 1 คน และผู้พิพากษา
สมทบ จ านวน 2 คน 

2.  ศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) มีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดี
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิดอาญาร้ายแรง หรือคดี
อุกฉกรรจ์  (Crime) องค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  จ านวน 1 คน  
ผู้พิพากษาอาชีพ จ านวน 2 คน และคณะลูกขุน จ านวน 9 คน การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีใน
ศาลนี้ จะด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบเดียวกับศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่การ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีนัน้ กระท าโดย องค์คณะผู้พิพากษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมีความรู้ความเข้าใจในบุคลิกภาพและธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดี  

จะเห็นว่า กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศสให้ความส าคัญต่อเด็ก
และเยาวชนโดยถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และถือผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับ
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แรก แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะกระท าผิดร้ายแรงสักเพียงใด รัฐมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อพลเมือง
ของตน เพื่อที่จะท าให้พลเมืองของตนกลับคืนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย
การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ โดยก าหนดแนวทางที่ชัดเจนให้บุคคลากรในหน่วยงานของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด ท าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการกลับตัวเป็น
คนดี และเป็นการคุ้มครองสังคมให้มีความปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้ง ท าให้การพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้ท่ีเกีย่วขอ้งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเหยือ่ หรือผู้กระท าความผิดเอง 

4.2.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศแคนาดา 
1)  เกณฑ์อายุของบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญา  
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา ก าหนดว่า 
 “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี  
 “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี 
โดยมีขอบเขตการบังคับกฎหมายนี้ จะใช้กับบุคคลที่กระท าความผิดในขณะที่มีอายุ

ระหว่าง 12 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี 
จะเห็นว่า กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา ใช้เกณฑ์อายุ ในขณะ

กระท าความผิด เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า บุคคลใดอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้  เช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แต่
กฎหมายเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา บังคับใช้กับบุคคลที่กระท าความผิด ในขณะที่มีอายุ
ตั้งแต่ 12 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ จึงเป็นกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดี
ส าหรับผู้กระท าความผิดที่เป็น “เยาวชน” เท่านั้น  

2)  การพิจารณาพิพากษาคดี 
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลคดีเด็กและเยาวชนแคนาดา กฎหมายได้บัญญัติ

ขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการพิจารณาที่ค่อนข้างละเอียด การด าเนินกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาของศาลคดีเด็กและเยาวชน ได้ก าหนดรูปแบบไว้ ดังนี้ 

เมื่อบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิดอาญา และความผิดนั้น
เป็นความผิดอาญาทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา การพิจารณาพิพากษาคดี  
ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจลงโทษผู้กระท าความผิดโดยใช้วิธีการส าหรับเยาวชน (Youth 
Sentence) เท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจลงโทษทางอาญา (Adult Sentence)  
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และแม้ว่าจะเป็นกรณีที่เยาวชนได้กระท าความผิดที่กฎหมายฉบับนี้  ถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent Crime) ศาลคดีเด็กและเยาวชน ก็ไม่มีอ านาจในการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีแบบ Adult Sentence หากบุคคลดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ 12 ปี 
แต่ต่ ากว่า 14 ปี  

กล่าวโดยสรุป คือ ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอ านาจพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญา
กับบุคคลที่กระท าความผิดอาญาที่กฎหมายฉบับนี้  ถือว่าเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 
(Serious Violent Crime) คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี  

เมื่ อน าหลักการพิจารณาพิพากษาคดี ของประเทศแคนาดาเปรียบเทียบ กับ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จะ
เห็นว่า กฎหมายของประเทศแคนาดาไม่มีการลงโทษทางอาญาแก่เยาวชน ศาลคดีเด็กและเยาวชน
ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนเท่านั้น เว้นแต่ว่า การกระท าความผิดนั้นจะเข้าเงื่อนไขของ
กฎหมายว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรง โดยศาลคดีเด็กและเยาวชนจะมีการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีแบบ Adult Sentence แต่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไมไ่ด้ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจลงโทษทางอาญาแก่
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก ศาลมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนเท่านั้น ส่วนผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเยาวชน พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ศาลมีอ านาจทั้งจะลงโทษทางอาญา หรือใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนก็ได้ แต่หากจะลงโทษทางอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถลงโทษ
ได้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น โดยไม่ได้มีการพิจารณาถึงประเภท
ความผิดอาญาว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือไม่แต่อย่างใด  

3)  หลักการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา ไม่ได้บัญญัติเรื่องการโอนคดี

เยาวชนที่กระท าความผิดไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เนื่องจาก ได้ก าหนดให้เยาวชนที่
กระท าความผิดอาญาอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลคดีเด็กและเยาวชนเท่านั้น ซ่ึง
แตกต่างกับประเทศไทย ที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษ ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจในโอนคดีเด็กและ
เยาวชนไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ตามมาตรา 97 วรรคสอง  

4)  หลักการด าเนินคดีกรณีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง  
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา ก าหนดว่า หากบุคคลที่มีอายุตั้ง 

14 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี ได้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้  
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ก)  มาตรา 231 หรือ มาตรา 235 (firstdegree murder หรือ second degree murder)
ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน หรือความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน 

ข)  มาตรา 239 ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน  
ค)  มาตรา 232, มาตรา 234 หรือ มาตรา 236 ความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ท าร้าย

ผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
ง)  มาตรา 273 ความผิดฐานข่มขืนผู้อ่ืนจนผู้ถูกข่มขืนได้รับอันตรายสาหัส 
ให้ถือว่า การกระท าความผิดนัน้ เป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent 

Crime) และหากความผิดดังกล่าว กฎหมายก าหนดอัตราโทษจ าคุกส าหรับความผิดนั้นไม่ต่ ากว่า
สองปี โดยในขณะที่กระท าความผิดผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่ 14 ปี (แต่ผู้ว่าการรัฐในแต่ละรัฐ
อาจก าหนดอายุขั้นต่ าไว้สูงกว่า 14 ปีก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 16 ปี) แต่ต่ ากว่า 18 ปี พนักงานอัยการมี
อ านาจ ยื่นค าร้องขอต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนวา่ พนักงานอัยการมีความประสงค์ให้ศาลคดเีด็กและ
เยาวชน ด าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีแบบ Adult Sentence กล่าวคือ พนักงานอัยการ
ประสงค์ให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีค าพิพากษาลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิด เมื่อพนักงาน
อัยการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิด พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการ
กระท าความผิด และสาเหตุในการกระท าความผิดของเยาวชนแล้ว พบว่าการลงโทษโดยใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนเพียงล าพังอาจไม่เพียงพอ หรือยังไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิดให้รู้ส านึกในการกระท าและสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้  

กระบวนการพิจารณาคดีแบบ Adult Sentence กฎหมายของประเทศแคนาดาได้เปิด
โอกาสให้ผู้กระท าความผิดสามารถคัดค้านดุลพินิจในส่วนนี้ของพนักงานอัยการได้  หากเห็นว่า 
การกระท าของตนยังไม่สมควรต้องถูกลงโทษทางอาญา และเมื่อศาลคดีเด็กและเยาวชนได้รับค า
ร้องขอให้ลงโทษ หรือค าร้องขอนั้นถูกคัดค้านจากผูก้ระท าความผิด เมื่อศาลพิจารณาค าร้องขอหรือ
ค าคัดค้านแล้ว ศาลอาจมีค าส่ังเห็นชอบด้วยกับค าร้องขอพนักงานอัยการให้ด าเนินกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาแบบ Adult Sentence ก็ได้ แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าความผิด
ของเยาวชนนั้น ยังไม่สมควรต้องถูกลงโทษทางอาญา ศาลจะมีค าส่ังให้ด าเนินกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีแบบ Youth Sentence ก็ได้ 
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4.3  เหตุผลและความจ าเป็นตลอดจนผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดหากถูกโอน
คดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

จากการศึกษาหลักการด าเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว  จะพบว่า 
บรรยากาศในการพิจารณาคดีมีความเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตอง และเป็นการพิจารณาคดีโดยลับ 
ประเด็นในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้
จ ากัดอยู่ว่า จ าเลยได้กระท าผิดตามฟ้องหรือไม่ แต่เป็นการสืบเสาะข้อเท็จจริง เพื่อค้นหาสาเหตุใน
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล (แม้เด็กหรือเยาวชนจะกระท าความผิด
ร่วมกันก็ตาม) เพื่อน าไปสู่การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ผู้กระท าความผิด เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและ
เยาวชนเอง และในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่ไปด้วย ตามปกติศาล
เยาวชนและครอบครัวจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมากกว่าการ
ลงโทษทางอาญา และข้อส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลเปล่ียนแปลงได้
เสมอหากพฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดเปล่ียนแปลงไป  

ส่วนหลักการด าเนินคดีอาญาของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา การพิจารณาคดี
เป็นไปอย่างเคร่งครัด สืบพยานต่อหน้าจ าเลย และกระท าโดยเปิดเผย ประเด็นการในการพิจารณา
อยู่ที่ว่าจ าเลยได้กระท าความผิดตามฟ้องหรือไม่ หากพบว่ามีการกระท าความผิดจริงศาลจะมีค า
พิพากษาหรือค าส่ังลงโทษทางอาญาเสมอ ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาถือหลักแห่งความ
ศักดิ์สิทธ์ิแห่งค าพิพากษา เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังแล้ว ศาลจะท าแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
พิพากษาหรือค าส่ังนั้นไม่ได้ เว้นแต่คู่ความแก้ไขโดยการอุทธรณ์ หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าส่ัง
เท่านั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีมีความแตกต่างกันโดยส้ินเชิง ซ่ึง
หลักการด าเนินคดีอาญาในศาลธรรมดานั้น ไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนเลย นอกจากจะไม่ช่วย
แก้ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนแล้ว ยังจะเป็นการซ้ าเติมเด็กมากขึ้นโดยอาจสร้าง ตรา
บาปให้เด็กหรือเยาวชนถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรของสังคมได้อีกต่างหาก 

ในประเทศไทย กรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง หากศาลเยาวชน
และครอบครัวพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกายสภาพจิตสติปัญญาและนิสัยแล้วเห็นว่าในขณะ
กระท าความผิดหรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ศาลมีอ านาจส่ังโอนคดีไปพิจารณาในศาล
ที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 97 วรรคสอง การใช้ดุลพินิจในกรณีเช่นนี้ ศาล
ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่ได้ก าหนด
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หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของศาล หากเกิดความผิดพลาดอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดได้ 

ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง โดยหลักเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือเยาวชนขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา รวมทั้งการตัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับมาตรการ
พิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพิเศษทั้งในชั้นเจ้าพนักงานและในชั้นศาล 
อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตาม
มาตรา 132 เพื่อที่ศาลจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม่โอนคดี
ไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีแรก หากได้กระท าความผิดอาญาตามประเภทที่ได้ก าหนดว่า เป็นความผิดอาญา
ร้ายแรงในขณะที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน แต่เม่ือปรากฏตัวต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดีได้พ้นจาก
ความเป็นเยาวชนแล้ว ในกรณีนี้ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา ตามมาตรา 97  รรคส   เช่น   ม 

กรณีที่สอง หากได้กระท าความผิดอาญาตามประเภทท่ีได้ก าหนดว่าเป็นความผิดอาญา
ร้ายแรงในขณะที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน แต่เมื่อปรากฏตัวต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดียังเป็น
เยาวชนอยู่ ศาลเยาวชนและครอบครัวไม่มีอ านาจใช้ดุลพินิจโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา เด็กและเยาวชนจะอยู่ภายใต้อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว แต่มีข้อยกเว้นว่า เด็ก
หรือเยาวชนผู้กระท าความผิดในกรณีเช่นนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายบางประการ 

คือไม่สามารถน าเครื่องมือคัดกรองเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นเจ้า
พนักงานและในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 86 
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดอาญาของประเทศไทย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีประเทศฝรั่งเศส และประเทศ
แคนาดาแล้ว พบว่ากฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของทุกประเทศ มีเจตนารมณ์เป็นอย่างเดียวกัน 
คือ เพื่อสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งแก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็กและ
เยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี อันมีลักษณะเป็นการบ าบัด ไม่ใช่การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนทีจ่ะ
กลายเป็นตราบาปติดตัวเด็กและเยาวชนตลอดไปกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงไม่เป็นผลดี  
ต่อประเทศชาติโดยรวม  

การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน แตกต่างจากการด าเนินคดีทั่วไป กล่าวคือ  
การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน เป็นกรณีที่ มุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา 
เป็นเรื่องของสถานภาพส่วนตัวของเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านสังคมทั่วไป โดย
มิได้มุ่งที่การลงโทษ แม้ถึงว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม การก าหนดโทษจะ
ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวมิได้ค านึงถึง
เฉพาะการกระท าความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าเท่านั้น แต่จะมุ่งค้นหาสาเหตุที่ท าให้เด็กหรือ
เยาวชนนั้นกระท าความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เช่น 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต นิสัย ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ของเด็กหรือเยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กและ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนส่ิงแวดล้อมทั้งปวง ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการกระท าความผิด โดย
จะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นส าคัญ นอกเหนือไปจากการพิจารณาแต่เพียงว่า เด็กกระท าผิด
จริงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาถึงวิธีการก าหนดโทษอย่างเหมาะสม ในแต่ละกรณี
แห่งความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท าลง ศาลเยาวชนและครอบครัวจะน าวิธีการปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมาใช้เป็นรายบุคคล ในการพิพากษาคดี ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ต้องน าสาเหตุแห่งการกระท าผิด รวมถึงข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมเกี่ยวกับตัวเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดมาพิจารณาประกอบกันเสียก่อน หลังจากนั้น จึงมีค าส่ังให้ใช้วิธีการส าหรับเด็ก
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และเยาวชน โดยค านึงถึงความเหมาะสมในสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กเป็นส าคัญ โดยจะมุ่งเน้น
ไปที่การฝึกอบรมส่ังสอนยิ่งกว่าการลงโทษ เว้นเสียแต่ว่า การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน 
ไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไข และฟื้นฟู ผู้กระท าความผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีได้  จึงต้องมี 
ค าพิพากษาลงโทษทางอาญาด้วย แต่ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้อีก
ภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของผู้กระท าผิด โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่  
ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่มีเด็กหรือเยาวชนเขา้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหลายคน เช่น ร่วมกัน
ลักทรัพย ์ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เมื่อศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงซ่ึงแวดล้อมผู้กระท าผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชนในแต่ละรายแล้ว ศาลอาจส่ังให้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการลงโทษผู้กระท าผิดเป็น
รายบุคคลได้ด้วย 

ดังนั้น การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญาทุกชนิด ไม่ว่าเป็นความผิด
อาญาทั่วไป หรือความผิดอาญาร้ายแรง จึงควรอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของ  
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งส้ิน เนื่องด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า กฎหมายส าหรับเด็ก
และเยาวชนมุ่งเน้นแก้ไข บ าบัดและฟื้นฟู ผู้กระท าความผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนและ 
สร้างสรรค์ การที่เด็กและเยาวชนจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้เมื่อยังมีอายุน้อย และใช้ชีวิตอย่างมี
บทบาทสร้างสรรค์ในสังคมนี้ รัฐจ าต้องมีมาตรการพิเศษในการดูแลและคุ้มครองสิทธิของเด็กใน
ส่วนนี้ด้วย โดยจัดให้มีการแยกวิธีพิจารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชน ออกจากวิธีพิจารณาคดีของ
ผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด ไม่ว่าการกระท าความผิดอาญานั้นจะร้ายแรงสักเพียงใด เว้นเสียแต่ว่า จะเป็น 
กรณีเด็กหรือเยาวชนแล้วหลบหนีไป แต่เมื่อขณะที่ปรากฏตัวต่อศาล เด็กหรือเยาวชนผู้กระท า
ความผิดมีอายุพ้นจากความเป็นเยาวชนแล้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวยังมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการ
โอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ตามมาตรา 97 วรรคสองอยู่เช่นเดิม  

มาตรการทางกฎหมายในคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน กรณีที่เด็ก
หรือเยาวชน กระท าผิดอาญาของกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศแคนาดา กล่าวโดยสรุป ได้ดังนี้ 

กฎหมายคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีจุดเด่นที่ 
กฎหมายได้บัญญัติก าหนดเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาพิพากษา
คดีไว้ชัดเจน โดยไม่ต้องไปพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญาอีก ดังนี้  

“เด็ก” (Youth) หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี และ “เยาวชน” 
(Young Adult) หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 21 ปี ในขณะกระท าความผิด และ
บัญญัติหลักเกณฑ์ในพิจารณาและพิพากษาคดี โดยก าหนดวิธีการลงโทษผู้กระท าความผิดไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการที่ไม่ใช่การลงโทษทางอาญาก่อนเสมอ เช่น มาตรการควบคุม 
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และมาตรการทางวินัย ส่วนมาตรการการลงโทษทางอาญานั้น ศาลจะน ามาใช้ ก็ต่อเมื่อเห็นว่า
พฤติการณ์ของเด็กหรือเยาวชนผู้นั้น มีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดซ้ าอีก หรือยังมีความเป็นอันตรายต่อ
สังคมอยู่ ซ่ึงไม่สามารถแก้ไข เยียวยาได้โดยการใช้มาตรการควบคุม และมาตรการทางวินัยแล้ว 
และการด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนของเยอรมัน ไม่มีการโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดาเลย ไม่ว่าการกระท าผิดนั้นจะร้ายแรงหรือไม่  

นอกจากนี้ หากผู้กระท าความผิดเป็นเยาวชนคือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18                 21    
หากศาลพิจารณาถึงบุคลิกภาพของผู้กระท าผิด โดยค านึงถึงสภาพการด ารงชีวิตของผู้นั้น ปรากฏว่า 
ขณะที่กระท าความผิด ผู้กระท ายังคงมีศีลธรรมและพัฒนาการทางสติปัญญา เทียบเท่ากับเด็ก หรือ
ชนิด สถานการณ์ และแรงจูงใจในการกระท าความผิด บ่งชี้ให้เห็นว่า การกระท าดังกล่าว มีค่า
เท่ากับการกระท าของเด็กแล้ว ให้อยู่ภายใต้อ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายฉบับนี้
เช่นกัน โดยเด็กหรือเยาวชนของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากได้กระท าความผิดอาญา
แล้ว จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน  ค.ศ. 1953 ทั้งส้ิน  
จะไม่มีการโอนคดีจากศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดามายังศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงส่งผล
ให้กระบวนการด าเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม  

กฎหมายคดีเด็กและเยาวชนประเทศฝรั่งเศส ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ถ้าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ 
(Crime) คือ คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปี ถึงจ าคุก หรือกักขังตลอดชีวิต และผู้กระท า
ความผิดมีอายุตั้งแต่ 16 – 18 ปี จะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize 
Court) แต่หากผู้กระท าความผิดทีมี่อายุยังไม่ถึง 16 ปี แม้ว่าจะได้กระท าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ก็จะยัง
อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  (Juvenile Court) อยู่ จะไม่ถูกส่งไปพิจารณายัง  
ศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวฝรั่งเศสไม่มีการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณาคดียังศาลธรรมดาเช่นกัน 

กฎหมายคดีเด็กและเยาวชนประเทศแคนาดา ก าหนดกรอบอายุการของเยาวชนไว้
ชัดเจนว่า ถ้าเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่  14 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ หากได้กระท าผิดอาญา
ร้ายแรงตามท่ีก าหนดไว้ในค านิยามของพระราชบัญญตัิคดเีด็กและเยาวชนของแคนาดาแล้ว เยาวชน
ผู้นั้น อาจถูกลงโทษทางอาญาได้ (Adult Sentence) การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ทีเ่ยาวชนกระท า
ผิดอาญาร้ายแรงและมีสภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ของประเทศแคนาดา  ผู้เขียนเห็นว่า มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ์ของการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน และเป็น
การให้ความคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพแก่เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาร้ายแรงได้
ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนี้ 
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1.  พนักงานอัยการมีอ านาจในการเริ่มต้นคดีได้ หากพบว่าการกระท าผิดอาญาของ
เยาวชนผู้นั้น ครบองค์ประกอบตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ และได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Violent Offence) ซ่ึงการกระท าความผิดใด
จะเรียกว่าเป็นการกระท าผิดอาญาร้ายแรง จะมีระบุไว้ในค านิยามของพระราชบัญญัติศาลคดีเด็ก
และเยาวชน (Youth Criminal Justice Act) และความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคกุตัง้แต่สองปีขึ้นไป โดย
พนักงานอัยการจะยื่นค าร้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน เพื่อขอด าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
โดยการลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) แก่เยาวชนผู้กระท าความผิด และกฎหมายได้อนุญาตให้
เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาร้ายแรงมีสิทธิคัดค้านค าร้องขอนั้นด้วย  

2.  ศาลคดีเด็กและเยาวชนพิจารณาค าร้องขอนั้น หากมีค าคัดค้านของผู้กระท าความผิด 
ศาลจะพิจารณาค าคัดค้านของเยาวชนด้วย และมีค าส่ังว่าจะมีการพิจารณาคดีแบบใด ศาลอาจมี
ค าส่ังให้พิจารณาพิพากษาคดีโดยการลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ก็ได้ หรืออาจมีค าส่ังให้
ด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการลงโทษโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน 
(Youth Sentence) ก็ได้ 

3.  หากศาลคดีเด็กและเยาวชน มีค าส่ังให้มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีโดยการลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ศาลจะมีทางเลือกให้เยาวชนเลือกวิธีการด าเนิน
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดี 3 ประการ คือ 

1)  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาคดีโดยศาลคดีเด็กและเยาวชนเท่านั้น 
โดยไมป่ระสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้อง หรือ 

2)  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลคดีเด็กและ
เยาวชนและมีความประสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้องด้วย หรือ 

3)  เยาวชนมีความประสงค์ให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลคดีเด็กและ
เยาวชนและคณะลูกขุน โดยประสงค์ให้มีการไต่สวนมูลฟ้องด้วย 

4.  การพิจารณาและพิพากษาคดี ด าเนินการโดยศาลคดีเด็กและเยาวชนเท่านั้น  
ไมม่ีการโอนคดีของเยาวชนไปพิจารณายังศาลธรรมดา 

  
5.2  ข้อเสนอแนะ  

จากลักษณะของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  มีลักษณะในการกระท า
ความผิดที่มีความซับซ้อนหลากหลาย และรุนแรงมากขึ้น ในการกระท าความผิดลักษณะเดียวกัน
อาจเกิดจากมูลเหตุ และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ในความผิดบางประเภท เด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดไม่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนบางประการ  เนื่องจาก
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อาจท าให้เด็กและเยาวชนบางกลุ่มฉวยโอกาสจากมาตรการความคุ้มครองทางกฎหมายนี้  กระท า
ความผิดโดยไม่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือมิจฉาชีพบางจ าพวก อาจใช้เด็กและเยาวชนเป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดให้แทนโดยใช้โอกาสนี้เช่นกัน อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายตาม
มาตรา 97 วรรคสอ  แห่งพระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553    ก าหนด   ศาลมีอ านาจ
ใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  ไปพิจารณาคดีในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดา ได้มีก าหนดแนวทางกว้างๆไว้เพียงแค่ “หากศาลค านึงถึงสภาพร่างกายสภาพจิตสติปัญญา
และนิสัยแล้วเห็นว่าในขณะกระท าความผิดหรือในระหวา่งการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีอ านาจส่ังโอน
คดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” เท่านั้น ซ่ึงพบว่ายังขาดหลักเกณฑ์และ
ขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการ อาทิเช่น อายุของเด็กหรือเยาวชน ขณะปรากฏตัวต่อ
หน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ความร้ายแรงของความผิดอาญา อีกทั้ง การตัดสิทธิบางประการ
เกี่ยวกับมาตรการพิเศษที่ใช้แทนการด าเนินคดีอาญา  ไม่ว่าจะเป็น มาตรการพิเศษทั้งในชั้น 
เจ้าพนักงาน และในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องตามมาตรา 
86 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูก่อนมีค าพิพากษาตามมาตรา 132 เพื่อที่ศาลจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการใช้ดุลพินิจใน
การโอนคดีหรือไม่โอนคดี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อจัดการกับผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ที่ได้กระท าความผิดอาญาในหลายๆกรณี ที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ยังไม่
ถึงขั้นที่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญาโดยศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา เจตนารมณ์ และเป้าหมายในการด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนในการกระท าความผิดอาญา
ที่มุ่งค้นหาสาเหตุของการกระท าความผิด และมุ่งเน้นให้การอบรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และ
ส่งกลับคืนสู่สังคม จึงมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ในกรณีที่เด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดอาญาร้ายแรงโดยเฉพาะ ดังนี้ 

1.  ให้มีการก าหนดประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าความผิดอาญาใด
เข้าเงื่อนไขจัดเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ซ่ึงอาจเป็นความผิดดังต่อไปนี้ 

1)  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา มาตรา 276 มาตรา 277  
2)  ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน มาตรา 288 และมาตรา 289 
3)  ความผิดฐานจับคนเรียกค่าไถ่ มาตรา 313 ถึง มาตรา 315 
4)  ความผิดฐานชิงทรัพย์ มาตรา 339 เฉพาะกรณีที่ การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน

รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย  
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5)  ความผิดฐานปล้นทรัพย์ มาตรา 340 เฉพาะกรณีที่ การกระท านั้นเป็นเหตุให้
ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 

2.  ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจของศาลออกเป็น 2  ร   
       

2.1  กรณีแรก หากได้กระท าความผิดอาญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1. ในขณะที่ยัง
เป็นเด็กหรือเยาวชน แต่เม่ือปรากฏตัวต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดี ได้พ้นจากความเป็นเยาวชน
แล้ว หรือถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และ
นิสัยแล้วเห็นว่าในขณะกระท าความผิด หรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีอ านาจส่ังโอน
คดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ 

2.2  กรณีที่สอง หากได้กระท าความผิดอาญาตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1. ในขณะที่ยัง
เป็นเด็กหรือเยาวชน แต่เม่ือปรากฏตัวต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดี ยังเป็นเยาวชนอยู่ ให้ผู้กระท า
ความผิดยังคงอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ไม่มีการโอน
คดีไปพิจารณาคดีในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา เว้นเสียแต่ว่า เด็กหรือเยาวชนผู้กระท า
ความผิดในกรณีเช่นนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายบางประการ คือไม่สามารถน า
เครื่องมือคัดกรองเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นเจ้าพนักงาน และ 
ในชั้นศาล อันได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญากอ่นฟ้องตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูก่อนมี 
ค าพิพากษาตามมาตรา 132  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอโนทัย ศรีดาวเรือง 
ประวัตกิารศึกษา พ.ศ. 2533 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

 (สาขาบรรณารักษศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน่  

 พ.ศ. 2552 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 เนติบัณฑิตไทย รุ่น 62 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน นิติกรปฏิบัติการ 
 ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 
 (ส านักงานอัยการสูงสุด ) 
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