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รองศาสตราจารย อัจฉรียา  ชูตินันท** 

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันปญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมีลักษณะรุนแรงและอุกฉกรรจ

มากข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนของไทย ไดมีความพยายาม

นํามาตรการตาง ๆ ในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสงเคราะห

แกไขเด็กหรือเยาวชนใหกลับตนเปนคนดีและไดรับประโยชนสูงสุด โดยเร่ิมตั้งแต เม่ือผูกระทํา

ความผิดถูกจับกุม นําวิธีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนภายหลังการจับกุม มาตรการดูแลเด็กและ

เยาวชนระหวางการดําเนินคดี และในกระบวนการพิจารณาคดีก็ไดมีการเพ่ิมเคร่ืองมือคัดกรองเด็ก

และเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม อันไดแก มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอน

ฟองตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันพิจารณาตามมาตรา 90 และ

มาตรการแกไขบําบัดฟนฟูกอนมีคําพิพากษาตามมาตรา 132 อันเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ใน

เกือบทุกประเทศท่ัวโลกยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพและอนาคตของ

เด็กท่ีสมควรไดรับการฝกฝน อบรม ส่ังสอน สังเคราะหและขัดเกลาจิตใจเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาส

กลับตนเปนพลเมืองดีของสังคม ย่ิงเสียกวาท่ีจะลงโทษ จากขอมูลสถิติของจํานวนคดีเด็กและ

เยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจของประเทศไทย ในป 2551 ถึง ป 2555 ในภาพรวมพบวา 

จํานวนคดีเด็กและเยาวชนมีแนวโนมลดลง แตจํานวนผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กกลับลดลงไม

มากนัก และมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนใน 2 ปหลัง ซึ่งสาเหตุหนึ่ง อาจเปนเพราะเด็กและเยาวชนเอง หรือ

ผูอ่ืนเปนผูใชใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิด โดยอาศัยชองวางทางกฎหมาย จากมาตรการตาง ๆ 

เหลานี้ ท่ีใหความคุมครองทั้งในข้ันตอนกระบวนการดําเนินคดีในข้ันตอนกอนฟอง จนกระท่ัง

มาตรการดูแลเด็กและเยาวชนระหวางการดําเนินคดี และในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี อีกท้ัง 

ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เม่ือพบวาเด็กหรือเยาวชนท่ีถูก

กลาวหาวากระทําความผิดไดมีการกระทําความผิดจริงจะตองถูกลงโทษ ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว มักจะใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนสําหรับผูกระทําความผิดมากกวาการลงโทษทาง

อาญา แมวาศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอํานาจในการลงโทษทางอาญาก็ตาม แตหาก 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

** 
ปรึกษาวิทยานิพนธ

 
 

465



ศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นวาขณะกระทําความผิด หรือในระหวางพิจารณาเด็กหรือเยาวชนนั้น 

สภาพรางกาย สภาพจิต สติปญญา และนิสัย มีสภาพเชนเดียวกับผูใหญ ใหศาลมีอํานาจโอนคดี

ไปยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได ตามมาตรา 97 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งบทบัญญัติ 

มาตรา 97 วรรคสองนี้ ผูเขียนเห็นวายังขาดหลักเกณฑ และขอบเขตท่ีชัดเจนเก่ียวกับเง่ือนไขบาง

ประการ อาทิเชน อายุของเด็กหรือเยาวชน ขณะปรากฏตัวตอหนาศาลเยาวชนและครอบครัว 

ความรายแรงของความผิดอาญา อีกท้ังการตัดสิทธิบางประการเก่ียวกับมาตรการพิเศษท่ีใชแทน

การดําเนินคดีอาญา ไมวาจะเปนมาตรการพิเศษท้ังในช้ันเจาพนักงาน และในชั้นศาล อันไดแก 

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอนฟอง ตามมาตรา 86 มาตรการพิเศษแทนการ

ดําเนินคดีอาญาในช้ันพิจารณา ตามมาตรา 90 และมาตรการแกไขบําบัดฟนฟูกอนมีคําพิพากษา 

ตามมาตรา 132 เพ่ือท่ีศาลจะนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการใชดุลพินิจในการโอนคดีหรือไม

โอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา เนื่องจาก ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา 

มาตรการพิเศษตาง ๆ เหลานี้ อาจเปนสาเหตุหนึ่ง ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนสวนหนึ่ง ไมมีความ

เกรงกลัวตอการกระทําความผิด และยังอาจรวมไปถึงกรณีท่ีเด็กและเยาวชนไดกระทําความผิด

โดยถูกใช จาง วาน จากบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยชองวางทางกฎหมายนี้เชนกันใชใหเด็กหรือเยาวชนไป

กระทําความผิดแทนดวย ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงจะทําการศึกษา และวิเคราะหหลักเกณฑ 

ตลอดจนผลกระทบของการโอนคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ไปยังศาล

ท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา เพ่ือนําผลของการศึกษา มาเสนอแนะ ปรับปรุง และแกไข  

ใหบทบัญญัติมาตรา 97 วรรคสอง เปนมาตรการทางกฎหมายที่มีหลักเกณฑและขอบเขตท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหศาลเยาวชนและครอบครัวใชเปนเคร่ืองมือ ในการใชดุลพินิจในการโอนคดี ซึ่งจะทําใหเกิด

การผสมผสานท่ีสมดุลกัน ระหวางทฤษฎีวัตถุประสงค ในการปองกันการกระทําความผิด (Crime 
Control) กับทฤษฎีการคุมครองสิทธิของบุคคล (Due Process) ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อันเปนการปองกันการเกิดสภาวะ over protection เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดมาก

จนเกินไป และเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด ก็ไมถูกดําเนินคดีในศาลที่อํานาจพิจารณาคดี

ธรรมดา ใหมีตราบาปวาเปนอาชญากรติดตัวตลอดไป 
 
1.  บทนํา 

ดวยเหตุท่ีเด็กและเยาวชนมีสภาพรางกายและจิตใจแตกตางไปจากผูใหญ และจาก

สภาพสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะจากปญหาครอบครัวซึ่งมีสวนสําคัญท่ีสงผลใหเด็กและเยาวชน

เหลานั้นขาดความรูสึกผิดชอบ ขาดความยับย้ังช่ังใจ หรือรูเทาไมถึงการณ และนํามาซึ่งสาเหตุท่ี

ทําใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นมีโอกาสการกระทําความผิดหรือถูกชักจูงใหกระทําความผิดไดงาย 

โดยนานาอารยประเทศรวมท้ังประเทศไทยตางเห็นควรใหมีการแยกกระบวนการยุติธรรมทาง
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อาญาสําหรับเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับผูใหญ โดยมีวัตถุประสงคมุงไป

ทางสงเคราะห บําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนมากกวามุงลงโทษทางอาญาแกเด็กและเยาวชน

เหลานั้น โดยใหศาลเยาวชนและครอบครัวดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนพิเศษแตกตางจาก

ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีธรรมดา และใหแยกสถานท่ีควบคุมฝกอบรมเด็กและเยาวชน

ตางหากจากเรือนจําหรือทัณฑสถานซึ่งเปนคุมขังอาชญากรท่ีเปนผูใหญ  
ในประเทศไทย ไดมีการจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนข้ึนคร้ังแรกในป 2494 และ 

มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2494 ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขเร่ือยมาจนปจจุบัน คือ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับหลักสากล กลาวคือ มุงคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กซึ่ง

สมควรไดรับการฝกฝน อบรม ส่ังสอน สังเคราะหและ ขัดเกลาจิตใจในสถานฝกและอบรมของ

สถานพินิจเพ่ือใหเด็กกลับตนเปนพลเมืองดีย่ิงเสียกวาท่ีจะลงโทษ นอกจากนี้ มาตรา 97  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถใชดุลยพินิจหาก

คํานึงถึงสภาพรางกายสภาพจิตสติปญญาและนิสัยแลวเห็นวาในขณะกระทําความผิดหรือใน

ระหวางการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนท่ีตองหาวากระทําความผิดมีสภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีอายุ

ตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไปใหมีอํานาจส่ังโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี

ธรรมดาก็ได ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวยังขาดขอบเขตท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเง่ือนไขบางประการ อาทิเชน 

ความรายแรงของการกระทําความผิดอาญาท่ีสมควรจะโอนคดีไปยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดี

ธรรมดา การใชมาตรการทางกฎหมายอ่ืนแทนการโอนคดีไปยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา

กรณีเด็กหรือเยาวชนซึ่งกระทําความผิดอาญารายแรงปรากฏตัวในระหวางพิจารณาในขณะที่ยัง

เปนเด็กหรือเยาวชนอยู เปนตน จึงเปนท่ีมาของการศึกษา หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 97 วรรคสอง ใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดตั้งศาลเยาวชน

และครอบครัวย่ิงข้ึนโดยวิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาถึงหลักเกณฑและขอบเขตของการโอนคดีเด็ก

และเยาวชนไปยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา ตามกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของ

ตางประเทศ และมาตรการทางกฎหมายที่นํามาใชในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญา

รายแรง โดยนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย เพ่ือนําขอมูล

ท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง โดยการศึกษาแบง

ออกเปน 2 กรณี ไดแก กรณีท่ีกระทําความผิดอาญาในขณะท่ียังเปนเด็กหรือเยาวชน แตเม่ือ

ปรากฏตัวในระหวางพิจารณาพนจากความเปนเยาวชนแลว และในกรณีท่ีกระทําความผิดอาญาใน

ขณะท่ียังเปนเด็กหรือเยาวชน และเม่ือปรากฏตัวในระหวางพิจารณาก็ยังเปนเยาวชนอยู 
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2.  กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายตางประเทศ 

จากการศึกษากระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาญารายแรง

กฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฝร่ังเศส และแคนาดา มีผลการศึกษาดังนี้  

2.1  กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ตามพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ไดบัญญัตินิยามของคําวา

เด็กและเยาวชนไวดังนี้  

“เด็ก” (Youth) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 14 ป แตยังไมถึง 18 ป 

“เยาวชน” (Young Adult) หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป แตยังไมถึง 21 ป 

โดยบุคคลท่ีอยูในอํานาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลคดีเด็ก

และเยาวชนตองมีอายุเปน “เด็ก” และ “เยาวชน” ในขณะกระทําความผิด ดังนั้น บุคคลท่ีมีอายุ

ไมถึง 14 ปบริบูรณขณะกระทําความผิดบุคคลนั้นไมตองรับผิดทางอาญา 

ฉะนั้น ศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมันจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเด็กและ

เยาวชนท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อายุตั้งแต14 ป แตยังไมถึง  

21 ป และมาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมัน ไดบัญญัติวา ใหนําบทบัญญัตินี้ใช

บังคับกับการกระทําความผิดของเด็ก (Juvenile) และเยาวชน (Young Adult) เทาท่ีไมขัดหรือ

แยงตอพระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 

ศาลคดีเด็กและเยาวชนเยอรมันจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังสําหรับเด็กและเยาวชน

ตามลําดับคือ ใชมาตรการควบคุมกอน ไดแก การสั่งใหอยูภายในบริเวณท่ีกําหนด อาศัยอยูกับ

ครอบครัวหรือองคกรท่ีรับเล้ียงดูเด็ก ใหเด็กหรือเยาวชนไปฝกอบรมหรือการจางงาน เปนตน 

หากการใชมาตรการควบคุมไมเหมาะสมกับการกระทําความผิดอาจมีการใช มาตรการทางวินัย

หรือมาตรการลงโทษทางอาญาสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา ซึ่งมาตรการทางวินัย ไดแก การตําหนิ

โทษ การวางขอกําหนดท่ีเปนเง่ือนไข การกักตัวเด็กหรือเยาวชน และมาตรการลงโทษทางอาญา 

ไดแก โทษจําคุกอยางต่ํา 6 เดือนไมเกิน 5 ป และหากเปนการกระทําความผิดอาญารายแรง โทษ

จําคุกอยางสูงจะเพ่ิมข้ึนเปนสูงสุด 10 ป โดยไมนําโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นในกฎหมาย

อาญามาใชบังคับกับเด็กและเยาวชน และไมวาจะไดรับโทษจําคุกแบบใดก็ตาม ตองมีการให

การศึกษาแกเด็กและเยาวชนควบคูกันไปดวยเสมอ  

2.2  กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของประเทศฝร่ังเศส 

ศาลเยาวชนและครอบครัวฝร่ังเศส เปนศาลช้ันตนท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับเด็กและ

เยาวชนโดยเฉพาะ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 13 ป 

แตไมเกิน 18 ป สําหรับบุคคลท่ีมีอายุระหวาง 13 – 15 ป อาจจะตองรับโทษทางอาญาหากการ

กระทําความผิดนั้นเปนการกระทําผิดอาญารายแรง แตอยางไรก็ตามโทษท่ีไดรับอาจจะเปนเพียง

คร่ึงหนึ่งของอัตราโทษท่ีกําหนดไวสําหรับผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ ซึ่งศาลจะพิพากษาคดี

หรือมีคําส่ังใหเด็กและเยาวชนไดรับการแกไข หรือฝกอบรมโดยไมใชสถาบันใหไดมากท่ีสุดเทาท่ี
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จะทําได การพิจารณาพิพากษาคดีจึงอยูภายใตศาลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานเทานั้น (only 

specialized courts)  

การดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดนั้นของศาลเยาวชนและครอบครัว

ฝร่ังเศส (Juvenile Court) มีการใชกฎหมายอาญาสําหรับผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กและเยาวชน

โดยเฉพาะ โดยจัดใหผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนไดรับการควบคุมเปนการพิเศษ แต

ถาเปนการกระทําท่ีรายแรงมาก ๆ จะไมไดรับการคุมครองที่เปนพิเศษนี้ แตจะถูกสงไปพิจารณา

คดียังศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) ซึ่งมีอํานาจในพิจารณาและพิพากษาคดี

เยาวชนที่กระทําความผิดอาญารายแรง (Crime) มีอายุระหวาง 16 ปแตไมเกิน 18 ป ซึ่งการ

พิจารณาพิพากษาคดีและการกําหนดบทลงโทษของศาลท้ัง 2 ประเภทนี้จะมีความรุนแรงแตกตาง

กันข้ึนอยูกับความรูสํานึกในการกระทําผิด โดยยึดหลักวาหากผูกระทําไมรูสํานึกในส่ิงท่ีกระทําก็

จะตองไดรับโทษนอยกวาผูท่ีรูสํานึกในการกระทําของตน 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลจะมุงคุมครองเด็กและเยาวชนโดยดูความเหมาะสมใน

แตละราย ซึ่งคําพิพากษาหรือคําส่ังและวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีใชมีหลายรูปแบบ ไดแก 

มาตรการปองกัน มาตรการชวยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการใหการศึกษา สําหรับเด็กท่ี

อายุต่ํากวา 10 ป มาตรการสงเสริมและใหการศึกษา ใชสําหรับเด็กที่มีอายุ 10 ถึง 13 ป เทานั้น 

การกักขังควบคุมตัวและการปลอยตัวภายใตการควบคุม ท้ังสองกรณีจะใชควบคูกับการให

การศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิดแตละราย และคํานึงถึง

มาตรฐานทางการ ในกรณีท่ีมีการปลอยตัวภายใตการควบคุมดูแล ศาลจะนํามาตรการลงโทษอ่ืน ๆ 

มาใชรวมดวยหากศาลเห็นสมควรก็ได สวนในกรณีกักขังควบคุมตัว ศาลจะใชเฉพาะในกรณีท่ี

จําเปน เม่ือพิจารณาถึงสถานการณแวดลอม และบุคลิกภาพของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิดแลว

เทานั้น ท้ังนี้จะตองแยกการกักขังออกจากผูใหญ และจัดใหมีการจัดการศึกษาหรือฝกอบรมเสมอ 

มาตรการไกลเกล่ียประนีประนอม หรือชดเชยความผิด ถือเปนมาตรการใหมท่ีนํามาใช หรือให

ศาลสามารถส่ังใหผูตองหาซึ่งเปนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดไดมีโอกาสชวยเหลือหรือกระทําการ

ชดเชยทดแทนความผิดตอผูเสียหาย หรือทํากิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนบริการสาธารณะ หรือเปน

ประโยชนตอสาธารณะ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีสํานึกในความผิดท่ีไดกระทําไปและเปนการ

ชดเชยความผิดดวย และมาตรการจําคุก ซึ่งตั้งแตมีการแกไขกฎหมายใน ป ค.ศ. 2007 ถา

เยาวชนท่ีมีอายุ 16 แตไมเกิน 18 ป ไดกระทําผิดซ้ําสองคร้ังหรือมากกวา หรือท่ีกระทําผิดอาญา

รายแรง หรืออาจถูกศาลพิพากษาใหจําคุกและไมอาจนําความเปนเยาวชนมาอางตอศาลได 

2.3  กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดา 
กฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของแคนาดามีช่ือเรียกวา Youth Criminal Justice 

Act (YCJA) ไมไดกําหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไวโดยตรงแตประมวล

กฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา กําหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนโดยถือ
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เกณฑอายุขณะกระทําความผิดคือ มีอายุตั้งแตสิบสองปข้ึนไป และYouth Criminal Justice Act 

(YCJA) ไดนิยามความหมายของคําวาเด็กและเยาวชน ไวดังนี้ 

“เด็ก” หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป  

“เยาวชน” หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป แตไมถึง 18 ป และให

หมายความรวมถึงบุคคลท่ีถูกฟองรองภายใตกฎหมายฉบับนี้วากระทําความผิดในขณะที่เปน

เยาวชนหรือพบวากระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศแคนาดามีอํานาจพิจารณาคดีท่ีเยาวชนถูก

กลาวหาวากระทําความผิดอาญา รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาคดีบุคคลท่ีมีอายุเกิน 18 ปบริบูรณแลว 

แตไดกระทําความผิดอาญาในขณะท่ีอายุยังไมถึง 18 ปบริบูรณดวย  

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเยาวชนท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาของ

ประเทศแคนาดา แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1)  ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในกรณีท่ีเยาวชนกระทําความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาท่ัวไป และจะตองมีคําส่ังหรือคําพิพากษาลงโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กหรือ

เยาวชน (Youth Sentence) มีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีกับเยาวชนมีอายุระหวาง 12 ป

บริบูรณ แตยังไมถึง 18 ป หรือเยาวชนผูนั้นมีอายุระหวาง 12 ปบริบูรณแตยังไมถึง 14 ป แตได

กระทําความผิดอาญารายแรง (Serious Violent Offence) ตามที่กฏหมายบัญญัติไว เม่ือศาลได

พิจารณาคดีแลว หากพบวามีการกระทําผิดจริง ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยใชวิธีการ

สําหรับเยาวชน (Youth Sentence)โดยศาลไมมีอํานาจลงโทษทางอาญาแกเยาวชน หรือ 

2)  ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในกรณีท่ีเยาวชนกระทําความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาท่ี Youth Criminal Justice Act (YCJA) ถือวาเปนการกระทําความผิดอาญา

รายแรง (Serious Violent Offence) และไดกําหนดนิยามไววาการกระทําความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตราใดบางท่ีถือวาเปนอาญารายแรง (Serious Violent Offence) ตามกฎหมาย

ฉบับนี้ และเยาวชนท่ีกระทําความผิดอาจถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ได 

การดําเนินกระบวนการพิจารณาในสวนนี้ใชบังคับกับเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต 14 ปบริบูรณแตยัง 

ไมถึง 18 ป 

ศาลมีทางเลือกในการพิพากษาคดี 2 ประการ คือ หากศาลเห็นวาเยาวชนกระทําผิด

จริงแตยังไมสมควรถูกลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังสําหรับ

เยาวชนท่ีกระทําความผิดโดยใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน (Youth Sentence) แตถาศาลเห็น

วา เยาวชนกระทําผิดจริงและมีจําตองไดรับการลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) จึงจะสามารถ

แกไขบําบัดและฟนฟูใหกลับคืนสูสังคมได ศาลจะคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษอาญา(Adult 

Sentence) แกผูกระทําความผิด แตศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษทางอาญา (Adult 

Sentence) ก็ตอเม่ือขอสันนิษฐานท่ีวาการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ความรูผิดชอบยอหยอนหรือการ

กระทําท่ีถูกตําหนิไดนั้น ถูกพิสูจนหักลางได  
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3.  วิเคราะหเปรียบเทียบขอบเขตอํานาจศาลเยาวชนในการโอนคดีหรือไมโอนคดี
กรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดมีสภาพเชนเดียวกับผูใหญ 

3.1  วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยกับกฎหมาย

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

กฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนท้ังของประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ตางกําหนด

นิยามของคําวาเด็กและเยาวชนและใหถืออายุของเด็กและเยาวชนในขณะกระทําความผิดเปน

สําคัญ ท้ังนี้หลักเกณฑในการพิจารณาวาบุคคลใดอยูในอํานาจของศาลคดีเด็กและเยาวชน 

พิจารณาจากอายุของเด็กและเยาวชน โดยไมตองนําไปพิจารณาประกอบกับกฎหมายอื่น ซึ่งตาง

จากของประเทศไทย ท่ีจะตองนําหลักเกณฑอายุมาพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา 

การพิจารณาพิพากษาคดี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใหอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญา

หรือใชวิธีการสําหรับเดก็และเยาวชนท่ีกระทําความผิดทางอาญา แตการจะพิพากษาลงโทษทางอาญา

นั้น ศาลจะตองคํานึงถึงความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ถึง มาตรา 

75 นอกจากนี้ยังใหอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถเปล่ียนการลงโทษทางอาญามาเปน

การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนไดเชนกัน และหากศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนในขณะท่ี

กระทําความผิดหรือระหวางพิจารณามีสภาพเชนเดียวกับผูใหญ เด็กหรือเยาวชนน้ันอาจถูกโอน

คดีไปพิจาณายังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได ตามมาตรา 97 วรรคสอง สวน

พระราชบัญญัติศาลคดีเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1953 ของประเทศเยอรมนี ใหอํานาจศาลในการ

พิจารณาพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดทาง

อาญาซึ่งไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายไวเปนลําดับอยางชัดเจนคือ ใหศาลพิจารณาใช

มาตรการควบคุมกับผูกระทําความผิดกอน แลวจึงใชมาตรการทางวินัย และหากเห็นวาท้ังสอง

มาตรการไมสามารถแกไขเยียวยาผูกระทําความผิดไดก็จะนํามาตรการการลงโทษจําคุกมาใชกับ

ผูกระทําความผิดโดยศาลคดีเด็กและเยาวชนไมตองโอนคดีไปยังศาลอ่ืน อีกท้ังการพิจารณา

กําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดก็ไมตองนําไปพิจารณาประกอบกับความรับผิดทางอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนเหมือนของประเทศไทย  

3.2  วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยกับกฎหมาย

ประเทศฝรั่งเศส 

อายุของเด็กและเยาวชนที่อยูภายใตการคุมครองของศาลเยาวชนและครอบครัว

ฝร่ังเศสคือ บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 13 ป แตไมถึง 18 ปบริบูรณ โดยกฎหมายกําหนดมาตรการใน

การลงโทษเด็กและเยาวชนไวอยางชัดเจนเพื่อใหศาลไดใชเปนแนวทางในการพิจารณาและ

พิพากษาคดีวาเด็กและหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในแตละชวงอายุสมควรจะไดรับการ

พิพากษาคดีแบบใดจึงจะเหมาะสมกับอายุและลักษณะของการกระทําความผิด โดยกําหนดวา 

เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ปการกระทําผิดของเด็กไมตองไดรับโทษทางอาญา (แมวาประเทศฝรั่งเศส
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จะถือวาเด็กท่ีมีอายุระหวาง 8 ถึง 10 ป มีความรูสํานึกในการกระทําผิดแลวก็ตาม) แตใหใช

มาตรการอ่ืน เชน มาตรการปองกัน มาตรการชวยเหลือ มาตรการควบคุม และมาตรการให

การศึกษาอบรมแตเม่ือไมนานมานี้ กฎหมายไดเปล่ียนไปเปนอนุญาตภายใตสถานการณท่ีพิเศษ

ใหลงโทษทางอาญากับเด็กอายุ 10 ปได เม่ือนํามาเปรียบเทียบกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชน

ของประเทศไทย จะพบวา 

1.  กรณีท่ีบุคคลกระทําความผิด อายุต่ํากวา 10 ป กฎหมายของท้ังสองประเทศไมได

กําหนดใหเด็กตองรับโทษทางอาญา 

2.  กฎหมายประเทศฝร่ังเศสกําหนดใหศาลมีอํานาจลงโทษจําคุกบุคคลท่ีกระทํา

ความผิดอาญา อายุตั้งแต 13 ป ถึง 16 ป แตโทษท่ีจะลงนั้นเพียงก่ึงหนึ่งของอัตราโทษท่ีกําหนด

ไวสําหรับความผิดนั้นเวนแตเปนการกระทําความผิดอาญารายแรง สวนกฎหมายประเทศไทย 

บุคคลท่ีกระทําความผิดอาญาอายุเกิน 10 ป แตยังไมเกิน 15 ป เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จแลว  

ในกรณีท่ีศาลจะลงโทษทางอาญา ศาลตองนําประมวลอาญามาตรา 74 มาพิจารณาดวย ซึ่ง

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 ไมไดใหอํานาจศาลลงโทษทางอาญากับบุคคลกลุมนี้ แตใหใช

วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนเทานั้น 

สําหรับบุคคลอายุระหวาง 16 ป ถึง แตต่ํากวา 18 ป กฎหมายประเทศฝรั่งเศส

กําหนดใหศาลมีอํานาจลงโทษจําคุกได ซึ่งบุคคลเหลานี้อาจถูกคุมขังอยูในเรือนจํา โดยไมอาจนํา

ความเปนเด็กหรือเยาวชนข้ึนมากลาวอางได ซึ่งตางจากกฎหมายประเทศไทยไดหากบุคคลท่ีมีอายุ

เกิน 15 ป แตต่ํากวา 18 ป กระทําความผิด ศาลเยาวชนและครอบครัวไทยมีอํานาจลงโทษทาง

อาญาได หรือจะใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนก็ได แตถาศาลจะลงโทษทางอาญาตองลดมาตร

สวนโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความนั้นลงก่ึงหนึ่งดวย เนื่องจากกฎหมายไทยพิจารณาวาบุคคลที่อยู

ในชวงอายุนี้ยังเปนเยาวชน จึงไมสมควรนําวิธีการลงโทษเต็มรูปแบบเหมือนกับผูกระทําความผิด

ท่ีเปนผูใหญมาบังคับใช  

สวนเ ร่ืองการโอนคดี ไปพิจารณายังศาล ท่ี อํานาจพิจารณาคดีธรรมดานั้ น 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศฝร่ังเศส กําหนดใหการพิจารณาพิพากษา

คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอยูในอํานาจของศาลสําหรับเด็กและเยาวชนโดยไมได

กําหนดใหศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจโอนคดีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดไปยังศาลท่ีมี

อํานาจพิจารณาคดีธรรมดา หากเปนการกระทําความผิดในคดี ท่ีเปนความผิดลหุโทษ

(Contravention) ความผิดมัธยโทษหรือความผิดท่ีมีโทษระดับกลาง (Delit)) การดําเนินคดีจะ

อยูภายใตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว แตถาเปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแตอายุ 16 ปแตต่ํา

กวา 18 ป กระทําความผิดอาญาอุกฉกรรจ (Crime) จะไมไดรับความคุมครองภายใตอํานาจของ

ศาลนี้ แตจะถูกสงไปดําเนินคดียังศาลลูกขุนเยาวชน (Juvenile Assize Court) ซึ่งมีกระบวนการ

พิจารณาพิพากษาคดีแบบศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา แตมีพิจารณาพิพากษาคดีโดย 
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องคคณะผูพิพากษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานเด็กและเยาวชนและมีความรูความเขาใจใน

บุคลิกภาพและธรรมชาติของเด็กและเยาวชนเปนอยางดี  

3.3  วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยกับกฎหมาย

ประเทศแคนาดา 

กฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนท้ังของประเทศไทยและประเทศแคนาดา ตางให

นิยามอายุของเด็กและเยาวชนไวและใหถืออายุของเด็กและเยาวชนในขณะกระทําความผิดเปน

สําคัญ โดยประเทศแคนาดากําหนดวา “เด็ก”คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป และ “เยาวชน” คือ 

บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไปแตไมถึง 18 ป แสดงวากฎหมายฉบับนี้ของประเทศแคนาดาจะ

ใชบังคับกับบุคคลท่ีเปนเยาวชนเทานั้น สวนประเทศไทยนั้นบุคคลที่อยูภายใตการบังคับของ

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

เม่ือพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความรับผิดของบุคคลแลว คือ บุคคลท่ีมี

อายุกวา 10 ป แตต่ํากวา 18 ป ซึ่งหมายรวมถึงท้ังเด็กและเยาวชนนั่นเอง 

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลคดีเด็กและเยาวชนแคนาดา มีข้ันตอนในการดําเนิน

กระบวนการพิจารณาท่ีคอนขางละเอียด โดยกําหนดรูปแบบไวดังนี้ 

เม่ือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 12 ป แตต่ํากวา 18 ปซึ่งเปนเยาวชนกระทําความผิดอาญา 

และความผิดนั้นเปนความผิดอาญาทั่วไปตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา การพิจารณา

พิพากษาคดี ศาลมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดโดยใชวิธีการสําหรับเยาวชน (Youth 

Sentence) เทานั้น ไมมีอํานาจลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) และแมวาจะเปนกรณีท่ี

เยาวชนไดกระทําความผิดท่ีกฎหมายฉบับนี้ถือวาเปนการกระทําความผิดอาญารายแรง (Serious 

Violent Crime) ศาลเยาวชนแคนาดาก็ไมมีอํานาจในการดําเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี

แบบ Adult Sentence หากบุคคลดังกลาวมีอายุตั้งแต 12 ป แตต่ํากวา 14 ป กลาวโดยสรุป คือ 

ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลที่กระทําความผิดอาญาที่กฎหมายฉบับนี้ถือวาเปนการ

กระทําความผิดอาญารายแรง (Serious Violent Crime) คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 14 ป แตต่ํากวา 

18 ป  

เม่ือนําเปรียบเทียบกับกระบวนการพิจารณาคดีของไทยจะเห็นวา ศาลคดีเด็กและ

เยาวชนแคนาดาไมมีอํานาจลงโทษทางอาญาแกเยาวชนเชนกัน ศาลมีอํานาจในการพิพากษาคดี

โดยใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนเทานั้น เวนแตวาการกระทําความผิดนั้นจะเขาเง่ือนไขที่

กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดอาญารายแรง และผูกระทําความผิดมีอายุตั้งแต 14 ป แตต่ํากวา 

18 ป ศาลจะใชกระบวนการพิจารณาคดแีบบ Adult Sentence อยางไรก็ตามแมวาศาลคดีเด็กและ

เยาวชนจะใชการบวนการพิจารณาคดีแบบ Adult Sentence ก็ตามหากพิจารณาแลวพบวาการ

กระทําความผิดของเยาวชนยังไมสมควรท่ีจะลงโทษทางอาญา (Adult Sentence) ศาลก็สามารถ

กลับไปใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน (Youth Sentence)ได โดยจะไมมีการโอนคดีเยาวชนไป

พิจารณาในศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา ศาลเยาวชนและครอบครัวไทยไมมีอํานาจลงโทษ
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ทางอาญาแกเด็กท่ีกระทําความผิด ศาลมีอํานาจใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนเทานั้น สวน

ผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจะลงโทษโดยใชวิธีการสําหรับเด็กและ

เยาวชนหรือลงโทษทางอาญาก็ได แตถาจะลงโทษทางอาญาศาลสามารถลงโทษไดเพียงก่ึงหนึ่ง

ของอัตราโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ท้ังนี้ไมมีบทบัญญัติใหพิจารณาถึงประเภทความผิด

อาญาวาเปนความผิดอาญารายแรงหรือไม แตศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจใชดุลพินิจใน

โอนคดีเด็กและเยาวชนไปยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได ท่ี มาตรา 97 วรรคสอง หาก

พบวาผูกระทําความผิดมีสภาพเชนเดียวกับผูใหญ  

 

4.  ขอเสนอแนะ  
เพ่ือใหบทบัญญัติของมาตรา 97 วรรคสองมีความสมบูรณและสอดคลองกับปรัชญา 

เจตนารมณและเปาหมายในการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนในการกระทําความผิดอาญาท่ีมุง

คนหาสาเหตุของการกระทําความผิดและมุงเนนใหการอบรมแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน และสง

กลับคืนสูสังคม จึงมีขอเสนอแนะใหแกไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนที่

กระทําความผิดอาญารายแรงโดยเฉพาะ ดังนี้ 

1.  ใหมีการกําหนดประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาวาความผิดอาญาใด

เขาเง่ือนไขจัดเปนความผิดอาญารายแรงซึ่งอาจเปนความผิดดังตอไปนี้ 

1)  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มาตรา 276 มาตรา 277  

2)  ความผิดฐานฆาผูอ่ืน มาตรา 288 และมาตรา 289 

3)  ความผิดฐานจับคนเรียกคาไถ มาตรา 313 ถึง มาตรา 315 

4)  ความผิดฐานชิงทรัพย มาตรา 339 เฉพาะกรณีท่ี การกระทํานั้นเปนเหตุให

ผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย 

5)  ความผิดฐานปลนทรัพย มาตรา 340 เฉพาะกรณีท่ี การกระทํานั้นเปนเหตุให

ผูอ่ืนรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย 

2.  กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการใชอํานาจในการใชดุลพินิจของศาลออกเปน 2 กรณี 

ดังน ี้ 

2.1 กรณีแรกหากไดกระทําความผิดอาญาตามท่ีไดระบุไวในขอ 1. ในขณะที่ยัง

เปนเด็กหรือเยาวชน แตเม่ือปรากฏตัวตอศาลในระหวางพิจารณาคดีพนจากความเปนเยาวชน

แลว หรือถาศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยคํานึงถึงสภาพรางกาย สภาพจิต สติปญญา 

และนิสัยแลวเห็นวาในขณะกระทําความผิดหรือในระหวางการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนท่ีตองหา

วากระทําความผิดมีสภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไปใหมีอํานาจส่ัง

โอนคดีไปพิจารณาในศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได 
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2.2 กรณีท่ีสองหากไดกระทําความผิดอาญาตามท่ีไดระบุไวในขอ 1. ในขณะท่ียัง

เปนเด็กหรือเยาวชน แตเม่ือปรากฏตัวตอศาลในระหวางพิจารณาคดียังเปนเยาวชนอยู ให

ผูกระทําความผิดยังคงอยูภายใตอํานาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเทานั้นไมมี

การโอนคดีไปพิจารณาคดีในศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดา เวนเสียแตวา เด็กหรือเยาวชน

ผูกระทําความผิดในกรณีเชนนี้จะไมไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายบางประการ คือไม

สามารถนําเคร่ืองมือคัดกรองเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมท้ังในช้ันเจาพนักงาน

และในช้ันศาล อันไดแก มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญากอนฟองตามมาตรา 86 

มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาในช้ันพิจารณาตามมาตรา 90 และมาตรการแกไขบําบัด

ฟนฟูกอนมีคําพิพากษาตามมาตรา 132  
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