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บทน า 
          ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีจ านวนมากขึ้นใน
ลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ล่วงไปถึงการ
ท าผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยพบเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนหลายแขนงที่มักปรากฏ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น ในปี พ.ศ. 2557 คดีที่เด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดี
โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มีจ านวนทั้งหมด 36,537 คดี เป็นเด็กหรือ
เยาวชนเพศชาย 34,108 คดี เพศหญิง 2,429 คดี จ านวนคดีที่เป็นการกระท าผิดซ้ า 6,402 คดี1  
 จากสถิติจ านวนเด็กและเยาวชนกระท าความผิดถือว่ามีจ านวนมากและมีกฎหมายออกมา
เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กในทุกรูปแบบ เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งด้านการเรียนรู้ อารมณ์และ
พฤติกรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีประสบการณ์ในการด ารงชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปเพ่ือสวัสดิ
ภาพของเด็กและเยาวชน จึงได้มีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีซึ่งเด็กและเยาวชน
ต้องหาว่ากระท าความผิดทางอาญา 
 แม้ในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความความผิดทางอาญามี
จ านวนมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญ
ประการหนึ่งซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ รวมถึงความปลอดภัยในสุขภาพ 
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

                                                           

 * บทความนี้เรียบเรียงมาจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการ
ฟ้องเด็กและเยาวชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558. 
         ** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
            1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  [ออนไลน์], 2557. เข้าถึงได้จาก : 
http://www.djop.maj.go.th [20 มกราคม 2558]. 
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 โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 และมาตรา 9 บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เหตุผลส าคัญในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ และ โครงสร้างใหม่ รวมทั้งส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2 โดยมีการใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดีได้ซึ่งใช้หลักการพ้ืนฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการหันเหเด็กหรือเยาวชนออก
จากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ทั้งนี้เพ่ือลดตราบาปมิให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดต้อง
มีค าพิพากษาติดตัวไปในอนาคตอันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมโดยไม่ถูกตั้งข้อรัง
เกลียด จึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 
ซึ่งว่าด้วยการก าหนดมาตรการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ จึง
ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้ 
   
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มจัดท าแผนเป็นอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจคนเดียว 
 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 เป็นมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีกับเด็กแลเยาวชนที่กระท าความผิดทาง
อาญา เมื่อพิจารณาตามมาตรา 86 แล้ว ต้องมีหลักเกณฑ์ ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชน
ส านึกในการกระท าก่อนฟ้อง จึงจะได้รับการพิจารณาให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนก่อนฟ้องคดี โดยเป็นอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจเป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น  
  ผู้ศึกษาเห็นว่าในส่วนที่ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเพียงคนเดียว ในการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ตามมาตรา 86 แล้วเห็นว่าเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 86 ควรให้เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการตาม
มาตรา 86 โดยที่ไม่ถูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือขั้นตอนกระบวนการทางศาล โดยให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการทบทวนการใช้ดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานพินิจในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องหาที่กระท าความผิดเอง เช่น บิดามารดา ญาติของ

                                                           
2 โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553. 
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ผู้ต้องหา ผู้ปกครองของผู้ต้องหา ผู้ดูแลผู้ต้องหา เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่
มีอ านาจในการตัดสินใจในการใช้ดุลพินิจของผู้อ านวยการซึ่งอาจใช้ดุลพินิจไม่รอบครอบท าให้เด็ก
ไม่ได้รับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู โดยให้อ านาจบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิตามกฎหมาย โดยให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาประกอบดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานพินิจที่พิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา 86 ที่จะรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเพ่ือท าการพิจารณาให้อนุญาต เนื่องจากบิดามารดา ญาติของ
ผู้ต้องหา ผู้ปกครองของผู้ต้องหา ผู้ดูแลผู้ต้องหา เพราะผู้ต้องหาที่กระท าความผิดยังถือว่าเป็นเด็ก
หรือเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคคลดังกล่าวและถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในค าสั่ง
ของผู้อ านวยการสถานพินิจ เพราะค าสั่งดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิของผู้ต้องหาที่ต้องเข้าสู่
กระบวนการทางศาล หากให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบค าสั่งของผู้อ านวยการ
สถานพินิจซึ่งเป็นการใช้อ านาจเพียงผู้เดียว เป็นการยับยั้งการใช้ดุลพินิจ และบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดและมีความผูกพันกับผู้ต้องหาที่กระท าความผิดมากที่สุดเพราะบางทีผู้อ านวยการสถาน
พินิจดูไม่ทั่วถึงและก็ไม่รู้ถึงนิสัยของเด็กหรือเยาวชนดีกว่าบิดามารดาของเด็กหรือเยาวชนและการ
กระท าของเด็กหรือเยาวชนเป็นการกระท าความผิดเป็นครั้งแรกและเด็กหรือเยาวชนพร้อมจะกลับตน
เป็นคนดีได้ซึ่งตรงกับทางอาชญวิทยาและการมีส่วนร่วมการให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองดี  
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มจัดท าแผนเป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
สถานพินิจคนเดียว ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในการเริ่มจัดท าแผนเป็นอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจคน
เดียวซึ่งอาจท าให้การใช้ดุลพินิจไม่เป็นกลาง เที่ยงธรรม หากมีการน าบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กหรือ
เยาวชนโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมพิจารณาเพ่ือจัดท าแผน
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ในการเริ่มจัดท าแผนร่วมกับผู้อ านวยการสถานพินิจซึ่งกฎหมายให้อ านาจเพียงล าพัง
ในการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 86 เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการท างานเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่น ามาจัดท าแผนบ าบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 
  การที่จะลงโทษผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมีอยู่หลายวิธี ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปตามช่วงระยะเวลา ค่านิยม จารีตประเพณีท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้ง
ทัศนคติปฏิกิริยาที่คนในชุมชนกระท าต่อเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดมีความเปลี่ยนแปลงไป  
แนวคิดในการลงโทษที่มุ่งหวังที่จะให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดออกจากสังคม เพ่ือให้ผู้กระท า
ผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนรู้สึกหวาดกลัวเข็ดหลาบ อีกทั้งเป็นการข่มขวัญให้ เด็กและเยาวชนเกรงกลัว



4 

โทษ เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปโดยแทนที่จะเน้นนโยบายการลงโทษอย่างเดียวแต่การขัด
เกลาพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนโดยการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก็เป็นมาตรการ
อีกทางในการที่จะพยายามแก้ไขฟ้ืนฟูบ าบัดผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน (Reformation 
or Rehabilitation) เพ่ือให้สอดคล้องแนวคิดหลักการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือไม่ให้มีการ
กระท าความผิดซ้ าอีก ทั้งยังเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ซึ่งการน า
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดตามมาตรา 86 
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
ได้มีการก าหนดอัตราโทษในการกระท าความผิดมาพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดที่จะ
น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ ดูอัตรา
โทษคดีต้องมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี เมื่อรับแจ้งการจับกุมหรือการแจ้งข้อกล่าวหาเด็ก
หรือเยาวชนจากพนักงานสอบสวนไม่ต้องรอให้ปรากฏตามส านวนการสอบสวนว่าเด็กหรือเยาวชนได้
กระท าผิดและความผิดที่ต้องมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมี
โทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยให้ดูจากอัตราโทษอย่างสูงตามที่มีก าหนดในกฎหมายยังไม่ต้อง
พิจารณาไปถึงโทษที่อาจได้ลด เช่น การได้ลดมาตราส่วนโทษเพราะความผิดที่ผู้ต้องหายังกระท าไม่
ส าเร็จจึงอยู่ในขั้นพยายามกระท าผิด หรือได้รับการลดโทษด้วยเหตุแห่งอายุอัตราโทษนั้นน ามา
พิจารณาเฉพาะโทษจ าคุก ส่วนโทษปรับนั้นจะมีด้วยหรือไม่ก็ตาม ไม่ต้องน าหลักเกณฑ์โทษมาปรับ
ประกอบการพิจารณาใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานี้ การพิจารณาโทษตามมาตรา 86 
โทษจ าคุกเป็นการรับโทษจ าคุกจริงตามค าพิพากษาซึ่งถึงที่สุด ให้ลงโทษจ าคุกและในความผิดที่รับ
โทษนั้นมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ดังนั้นหากเด็กหรือเยาวชนไม่เคย
ได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือเคยรับโทษจ าคุกแต่เป็นความผิด ที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษและเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดในอัตราโทษไม่เกินห้าปี จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาให้น ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ 
 จะเห็นได้ว่า จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวของกฎหมายดังกล่าวได้มีการก าหนดอัตราโทษ ใน
คดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้
ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 86 วรรคแรก นั้น ซึ่งอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีเป็นความผิดที่เป็นข้อหา
เล็กๆน้อยๆไม่มีความร้ายแรง เช่น ความผิดทางอาญา ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334 เช่น เด็ก
หรือเยาวชนขโมยของของเพ่ือน เนื่องจากเกิดจากเกิดจากความคึกคะนอง บางครั้งเพ่ือนชวนท าให้
ขโมย ซึ่งโทษความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืน มาตรา 
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295 เช่น เด็กหรือเยาวชนชกต่อยกับเพ่ือนซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ความผิดดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะน ามาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดตามมาตรา 86 เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ที่
เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดได้รับการพิจารณาซึ่งมาตาม 86 วรรคแรก ได้มีหลักเกณฑ์ใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กหรือเยาวชน ต้องหาว่ากระท าความผิดมีอัตรา
โทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม เด็ก
หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ เด็กหรือ
เยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี และผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่า
เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ซึ่งเด็กหรือเยาวชนที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ดังกล่าวย่อมได้รับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามกฎหมายต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่น ามาจัดท าแผนบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 วรรคแรก ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา ต้องหาว่า
กระท าความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาท
หรือลหุโทษ และเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี ผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง จัดท าแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติ บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหาย หรือเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยของชุมชนและสังคม หากเด็กหรือเยาวชนไม่ได้มีเจตนาที่จะกระท าความผิดถึงขั้น
ร้ายแรงและเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี จะท าให้เด็กดังกล่าวกลับมาเป็นพลเมือง
ที่ดีได้ แต่หากปรากฏว่าอัตราโทษที่รับหนักข้ึนเกินกว่าห้าปี เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดจะไม่ได้
รับการพิจารณาตามมาตรา 86 อีกทั้งย่อมไม่เป็นไปตามการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กถือเป็น
ทรัพยากรของชาติในอนาคต หากได้รับการปกป้องและดูแลที่ดีย่อมเติบโตเป็นทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ เนื่องจากเด็กยังเป็นผู้ขาดประสบการณ์ชีวิตรวมทั้งมี
ความรู้สึกผิดชอบไม่สมบูรณ์ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความละเอียดอ่อน 
โดยต้องค านึงถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง 
           
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้เสียหายในการจัดท าแผนบ าบัดฟื้นฟู 
.           พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครับ 
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาทั้งของผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดไว้ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญโดยมีหลัก
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ว่าเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมไว้ใน 2 ส่วน กล่าวคือ การให้ความยินยอมที่จะ
ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และการให้ความยินยอมกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เมื่อ
ผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชน 
หากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติได้ด้วย หลังจากจัดท าแผนแก้ไขการบ าบัด 
ฟ้ืนฟู เสร็จแล้ว ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟูต่อพนักงาน
อัยการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากในกรณีพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู หรือสั่งด าเนินคดีต่อไป หากในกรณีพนักงานอัยการเห็นว่า 
แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนแล้ว ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับ
แผนดังกล่าวและให้ด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ทั้งนี้ในการบ าบัดฟ้ืนฟูต้องรับความยินยอม
จากผู้เสียหายและเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดด้วย 
 ในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดต้องได้รับ
ความยินยอมของผู้ เสียหายซึ่งตามมาตรา 86 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ในคดีที่เด็กหรือเยาวชน
ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษ อย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี 
ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี หากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็ก
หรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติและอาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพ่ือ
พิจารณา ทั้งนี้ การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือ
เยาวชนด้วย จึงจะสามารถจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้ อีกทั้งหากเป็นกรณีที่รัฐเป็นผู้เสียหายแม้
อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปีเมื่อรัฐไม่สามารถให้ความยินยอมได้แม้
อัตราโทษจะไม่ร้ายแรง จากเหตุผลดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือ
เยาวชนหรือแม้กระทั่งรัฐเองแล้วแม้จะเข้าหลักเกณฑ์ก าหนดให้ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า
กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมี
โทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือ
เยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี หากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
นั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้ก็ตาม ก็ไม่สามารถจัดท า
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แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องตามมาตรา 86 วรรคแรก ได้ จึงก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับ
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและถูกด าเนินคดีทั้งที่เข้าไม่ได้มีการกระท าความผิดร้ายแรง และไม่ได้รับโอกาส
ในการกลับคืนสู่สังคมในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 
 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมในการจัดท าแผนบ าบัดฟื้นฟู 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 มาตรา 87 ในการจัดท าแผนบ าบัดฟ้ืนฟูแม้จะมีการก าหนดบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมในการ
จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูมีสองลักษณะ ลักษณะแรกผู้ต้องเข้าร่วม ได้แก่ ฝ่ายเด็กหรือเยาวชน 
(รวมถึงบิดามารดา ผู้ปกครอง) ฝ่ายผู้เสียหาย (รวมถึงผู้ปกครองกรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์) นักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ ลักษณะที่สองผู้ที่อาจเข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนชุมชน หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าผิด พนักงานอัยการ อันเป็นการร่วมกันจัดท าแผนแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กหรือ
เยาวชนนี้เป็นรูปแบบที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก
และเป็นการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนเพราะในกระบวนการดังกล่าวมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
ที่มีความเข้าใจถึงจิตใจเด็กหรือเยาวชน แม้ผู้อ านวยการสถานพินิจจะเป็นผู้มีอ านาจเชิญบุคคล
ดังกล่าวตามที่กล่าวมาข้างต้นในการเข้าร่วมในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูโดยครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 แล้วก็ตามแต่การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด
อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมที่ผู้อ านวยการสถานพินิจเชิญในการเข้าร่วม
เป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้าน เช่นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็กหรือ
เยาวชนโดยวิเคราะห์จากสภาพจิตใจสภาพครอบครัวแล้วน ามาประเมินผลในตัวเด็กหรือเยาวชน
เท่านั้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถให้ความรู้ค าแนะน าในด้านข้อกฎหมายหากเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิด หรือบิดามารดา ผู้ปกครอง มีความสงสัยในการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชน
รวมทั้งให้ค าแนะน าในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนอาจถูกฟ้องด าเนินคดี ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมายที่จะให้ค าปรึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันได้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาท าให้เด็กหรือเยาวชนอาจถูกด าเนินคดีทางกฎหมายโดยที่ไม่สมควร
ที่จะถูกด าเนินคดี ซึ่งตามวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายเรื่องนี้เป็นการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง
การไกล่เกลี่ยสมานฉันท์เข้ามาเพ่ือเบี่ยงเบนเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด แต่ในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู หากเด็กหรือเยาวชนไม่เข้าใจ
กระบวนการทางข้อกฎหมายหรือตัวเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับการด าเนินการตามแผนการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูย่อมเสียโอกาสในการเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการทางกฎหมาย ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มี
การก าหนดผู้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือให้เด็กหรือเยาวชน แม้กระทั่งบิดามารดา ผู้ปกครอง 
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ผู้ดูแล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน หากมีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายหรือข้อกฎหมายทาง
อาญา อาจไม่ได้รับค าแนะน าที่ถูกวิธีท าให้เด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดเสียโอกาสในการรู้ข้อ
กฎหมายและอาจท าให้เด็กไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องสิทธิที่เขาจะต้องรู้ ซึ่งส่งผลเสียต่อเด็กหรือ
เยาวชนเป็นอย่างมาก 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชนมีจ านวนมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก
การกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนมีวุฒิภาวะแตกต่างจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ 
พฤติกรรม การเรียนรู้และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตน้อยท าให้เด็ก
หรือเยาวชนมีการกระท าความผิดทางอาญาง่ายขึ้นและจะใช้มาตรการการลงโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
คงไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 เน้นกระบวนการที่จะมิให้เด็กหรือ
เยาวชนมีค าพิพากษาติดตัวอันเป็นการลดตราบาปมิให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดนั้นถูกตรา
หน้าว่าเป็นอาชญากรซึ่งขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้น
ในชั้นก่อนฟ้อง กล่าวคือ เป็นการลดขั้นตอนทางกระบวนการทางตุลาการต่อเด็กและเยาวชนเพ่ือให้
สอดคล้องต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 40 อีกทั้งในขั้นตอนของมาตรา 86 คือการน ามาตรการหัน
เหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครอบครัว พ.ศ. 
2553 จึงเป็นมาตรการใหม่และเป็นเครื่องมือใหม่ในทางกฎหมายที่จะแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและ
เยาวชนยิ่งกว่ามุ่งที่จะลงโทษ การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องเด็ก
และเยาวชน  
 ผู้ศึกษาได้น าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 กรณี ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 มาตรา 86 เมื่อพิจารณาตามมาตรา 86 นั้น เป็นอ านาจของผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพียงผู้เดียว ในการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กหรือเยาวชน
ผู้กระท าความผิทางอาญา อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนผู้กระท าความผิดทาง
อาญาซึ่งผู้อ านวยการสถานพินิจอาจใช้ดุลพินิจไม่รอบครอบท าให้เด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับการแก้ไข
บ าบัดฟ้ืนฟตูามบทบัญญัติดังกล่าว 
 ควรแก้ไขเพ่ิมมาตรา 86 วรรคแรก โดยเพ่ิมให้ครูหรืออาจารย์ของเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าผิดเข้ามาร่วมกับผู้อ านวยการสถานพินิจ หรือผู้ได้รับมอบหมายในการพิจารณาการจัดท าแผน
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แก้ไขบ าบัดฟื้นฟู ที่จะเข้าสู่กระบวนเป็นมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องและผู้
อ านวยสถานพินิจ สามารถมอบหมายในการพิจารณาการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ในกรณีที่ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย 
 2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 มาตรา 86 วรรคแรก เกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดที่น ามาจัดท าแผนบ าบัดฟ้ืนฟูเด็ก ในคดีที่
เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา ต้องหาว่ากระท าความผิดมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี หากเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดเพียงครั้งแรกและมี
อัตราโทษที่หนักขึ้น หากอัตราโทษเกินห้าปีเด็กหรือเยาวชนย่อมไม่ได้รับการพิจารณาตามมาตรา 86 
  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษมาตรา 86 วรรคแรก อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินสิบปีและยกเว้นความผิดโดยประมาท เนื่องจากหากเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดทางอาญาเป็นครั้งแรกหรือเป็นการกระท าโดยไม่มีเจตนาในความผิดที่มีอัตราโทษเกินกว่าห้า
ปี ได้รับการพิจารณาเข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ตามมาตรา 86 
 3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 มาตรา 86 วรรคแรก เกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้เสียหายในการจัดท าแผนบ าบัดฟ้ืนฟู 
กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชน แต่ในส่วนที่รัฐเป็นผู้เสีย
หาไม่ไดร้ะบุไว้ว่าบุคคลที่ให้ความยินยอมเป็นบุคคลใด 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 86 การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหากรัฐเป็นผู้เสียหายในเรื่อง
การให้ความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนนั้น ให้ยกเว้นในกรณีรัฐเป็นผู้เสียหายไม่ต้อง
ได้รับความยินยอม 
 4. ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 87 วรรคแรก เกี่ยวกับผู้ร่วมในการจัดท าแผนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ไม่ได้มีการ
ก าหนดที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ามาให้ค าปรึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนตลอดจนแนวทางกฎหมายที่เด็ก
หรือเยาวชนจะได้รับหากปฏิบัติตามแผนหรือหากไม่มีการปฏิบัติตามแผนแล้วเด็กหรือเยาวชนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เด็กหรือเยาวชน 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 87 โดยให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมในการให้
ค าแนะน าทางกฎหมาย เนื่องจากหากมิได้ปฏิบัติตามแผนจะมีการด าเนินคดีต่อไปอย่างไรจะท าให้เด็ก
และเยาวชนเข้าใจการกระท าความผิดของตนมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับมา
กระท าผิดซ้ าอีก 
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