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บทคัดยอ 

 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก  ประเทศกัมพูชา บรูไน พมา  ฟลิปปนส มาเลเซีย 
ลาว เวียดนาม  สิงคโปร อินโดนีเซีย และประเทศไทย กําลังเผชิญกับสถานการณเด็กและเยาวชนกระทําผิดที่
มีปริมาณ ความรุนแรง และรูปแบบการกระทําผิดที่สลับซับซอนมากข้ึน บทความเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม
เด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เปนสวนหน่ึงของรายงานวิจัยเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนในประชาคมอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเปน
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผลการศึกษาพบวา กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีกฎหมายและมีกระบวนยุติธรรมเฉพาะสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด  หากใชเกณฑอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กฎแหงกรุงปกกิ่ง และกฎแหงกรุงโตเกียว ในการ
จําแนกกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปรากฏวากลุมประเทศที่มี
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับดี ไดแก ประเทศบรูไน มาเลเซีย  ลาว สิงคโปร  และประเทศไทย   
กลุมประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง ไดแก ประเทศฟลิปปนส  อินโดนีเซีย    และ
กลุมประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับตํ่ากวามาตรฐานสากล ไดแก ประเทศกัมพูชา พมา และเวียดนาม   

Abstract 
 In the ASEAN Economics Community which consists of Brunei, Cambodia, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, some 
similar trends can be observed towards the juvenile delinquency, such as the increasing 
number of juvenile offending, the more violent and complicated patterns of youth crimes. 
Therefore, the objectives of this article is to study law related to juvenile delinquency, 
among the justice system and its treatment to juvenile delinquency.  Regarding their justice 
systems, it could be said that most of the ASEAN Economics Community member countries 
have specific laws and criminal justice systems for their juveniles. In addition, with reference 
to the Convention on the Right of the Child, The Beijing Rules and the Tokyo Rules; the 
justice system in this region in terms of the treatment of juvenile offenders can be broadly 
grouped into three levels of standards : a decent standard achieved by   Brunei, Malaysia, 
Laos , Singapore and Thailand ; a moderate standard reached by the Philippines, and 

                                                             
1 หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Indonesia ; and finally those below the international standard which include Cambodia, 
Myanmar and Vietnam. 
 
คําสําคัญ : กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน   เด็กและเยาวชนกระทําผิด ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

Juvenile justice systems, the juvenile delinquency, the ASEAN  Economic 
Community 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เปนการพัฒนามาจากการ
เปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East Asian Nations 
:ASEAN) กอต้ังข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมี
ประเทศผูกอต้ังแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ตอมาในป พ.ศ.
2527 บรูไน ไดเขาเปนสมาชิก ตามดวย พ.ศ.2538 เวียดนาม ไดเขารวมเปนสมาชิก ตอมา พ.ศ.2540 ลาว
และพมา เขารวม และป 2542 กัมพูชา ก็ไดเขารวมเปนสมาชิกลําดับที่ 10 ปจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียน รวม 10 ประเทศไดแก  ไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
บรูไน โดยอาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญที่มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ลานคน สําหรับเสา
หลักการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) จะเกิดข้ึนภายในป 
2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุนที่เสรี2 
 ซึ่งการรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกลาวขางตนยอมเกิดประโยชนแกประเทศสมาชิก
รวมทั้งประเทศไทยโดยตรง เพราะสามารถมีการเคลื่อนยายทรัพยากรในการผลิตไดอยางเสรี อยางไรก็ตาม 
ประเด็นที่นาสนใจย่ิง คือ เมื่อมีการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร
การผลิตที่สําคัญของทุกประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษยอยางไร โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยที่สําคัญย่ิงของทุก
ประเทศ คือ เด็กและเยาวชนผูที่จะตองเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยหน่ึงของการผลิตของทุก
ประเทศในวันขางหนา  หากแตปจจุบันประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่กําลังเผชิญกับปญหาเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิด บทความน้ีจึงมุงนําเสนอถึงสถานการณการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งบทบาทของ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดการกับปญหาเด็กและเยาวชนใน   
แตละประเทศ และเพื่อนําเสนอแนวทางในการปองกันแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่จะมีการ
รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนสําคัญ   
 

1. สถานการณเด็กและเยาวชนกระทําผดิในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําลังเผชิญกับปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดไมวาจะ
เปนปริมาณหรือความรุนแรงและความสลับซับซอนของพฤติกรรมการกระทําผิดที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดย
ประเทศที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดสามอันดับแรก ไดแก ประเทศไทย โดยมีจํานวนเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิดเมื่อ พ.ศ.2555 จํานวน 34,2763   รองลงมา คือ ประเทศฟลิปปนส ดังจะเห็นไดจากขอมูลของ
                                                             

2  องคความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.(2556). ประวัติความเปนมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. แหลงที่มา: 
www.thai-aec.com.( เขาถึงเม่ือ 19 กันยายน 2556) 

3 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน, 2555 
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กรมสวัสดิการสังคมของประเทศฟลิปปนสไดรายงานจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเฉลี่ย ใน พ.ศ.2552 
คาดวามีจํานวนสูงถึง 10,000 คน และขอมูลจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนและสวัสดิการ ไดเปดเผยขอมูลการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศฟลิปปนสเฉลี่ยปละไมตํ่า
กวา 10,500 คน  4  และประเทศอินโดนีเซียที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดจํานวน สถิติของตํารวจใน
การจับกุมตัวผูกระทําผิดใน พ.ศ.2555 คาดวามีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมากกวา 10,000 คน  โดยมี
จํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา จํานวน 5,151 คน  ซึ่งเด็กและเยาวชนจํานวนรอยละ 85 
ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา หรือ ทัณฑสถานรวมกับผูตองขังผูใหญ5  (ประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย มีสถิติ
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่เผยแพรอยางไมเปนระบบดังเชนประเทศไทย โดยไมคอยมีการนําเสนอ
สถิติเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  แมจะมีการนําเสนอขอมูลสถิติการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ผิดหากแตมีความสับสนในขอมูลที่นําเสนอ เพราะขอมูลจากทางราชการจะนอยกวาขอมูลที่มีการนําเสนอผาน
สื่อ หรือ องคกรพัฒนาเอกชนที่เขาไปศึกษาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน) 

อยางไรก็ตาม ทุกประเทศเห็นวาสถานการณเด็กและเยาวชนกระทําผิดเปนปญหาสําคัญที่ควร 
ไดรับการแกไขโดยเรงดวน เพราะเปนปญหาสําคัญที่นําไปสูปญหาอาชญากรรมที่กระทําผิดโดยผูใหญตอไป
และปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเปนสําคัญ6 ดังน้ัน ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากไมมีมาตรการในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ อาจทําให
มีการเคลื่อนยายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งอาจมีการ
ถายทอดพฤติกรรมการกระทําผิดไดงายมากข้ึน อันจะนําไปสูปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและ
ปญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน  
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 
 
  2.1 กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดของกระบวนการยุติธรรม คือ ประเทศบรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว สิงคโปร 
อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนไดแก ประเทศ

                                                             
4
 Atty.Tricia Clare A. Oco. (2012). Reporting Juvenile Justice: 16th NATIONAL PRESS FORUM “Media 

Accountability and Public Engagement”and 2012 Annual Membership Meeting April 23-25, 2012 at the 

Traders Hotel Manila, Roxas Boulevard. [Online]. Available : http://www.google.co.th (retrieved : June  14, 

2013) 

 5 Leopold Sudaryono.(2012). Frustrated, Indonesians Demand Changes in Juvenile Justice System. 
[Online]. Available: http://www. asiafoundation.org/.../2012/.../frustrated-indonesians-dema...  (retrieved : 
June 24, 2013)   

6 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล.(2556).รายงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใน
ประชาคมอาเซียน” สนับสนุนทุนวิจัยโดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน,หนา 192. 
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กัมพูชา และ เวียดนาม ซึ่งใชประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักใน
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ทําใหบางครั้งมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
เชนเดียวกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญอันนําไปสูปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน7  
 
ตารางที่ 1 แสดงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

ประเทศ กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
1.กัมพูชา ไมมีกฎหมายเฉพาะ- ประมวลกฎหมายอาญา- กฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
2.บรูไน มีกฎหมายเฉพาะ: the Children and Young Persons Order (CYPO) 2006 
3.พมา มีกฎหมายเฉพาะ: พระราชบัญญัติสําหรับเด็ก (the Children’s Act) 
4.ฟลิปปนส มีกฎหมายเฉพาะ: กฎหมายสําหรับกระบวนการยุติธรรมและสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

(The Juvenile Justice and Welfare Act: Republic Act No.9344) 
5.มาเลเซีย - มีกฎหมายเฉพาะ: Child Act 2001 

- กฎหมายอิสลามแหงศาลซารีฮะ  
The Syariah Criminal Offences [Federal Territories] Act 1997[Act 559] 
- The Evidence Act 1950 

6.ลาว มีกฎหมายเฉพาะ:  
LAW ON THE PROTECTION OF THE RIGHT AND INTERESTS OF CHILDREN 

7.เวียดนาม - ไมมีกฎหมายเฉพาะ -ใชประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
8.สิงคโปร - มีกฎหมายเฉพาะ :พระราชบญัญัติเด็กและเยาวชน  ฉบับที่ 38  

(The Children and Young Persons Act: (CYPA ) Chapter 38) 
- กฎหมายท่ีเก่ียวของ :พระราชบัญญัติคุมประพฤติ(Probation of Offenders Act :POA) 

9.อินโดนีเซีย มีกฎหมายเฉพาะ :  -พระราชบญัญัติศาลเยาวชน (The Juvenile  Court Act: LAW 
NO.3,1997)- The Juvenile Court System Act No.11 of 2012  

10.ไทย มีกฎหมายเฉพาะ: พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 

 
2.2 ศาลท่ีทําหนาท่ีในการพิจาณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 

 
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกฎหมายเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
ไดแก ประเทศบรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย  ลาว สิงคโปร อินโดนีเซียและประเทศไทยจะมีศาลเยาวชนทํา
หนาที่ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 

                                                             
7 เรื่องเดียวกัน,หนา 192-193. 
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  หากแตประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนไดแก ประเทศกัมพูชา และ 
เวียดนาม จะใชศาลอาญาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
  หากแตมีประเด็นที่นาสนใจ คือ  แมประเทศสิงคโปรจะมีศาลเยาวชนสําหรับทําหนาที่ในการ
พิจารณาคดีใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด หากแตมีขอยกเวนของศาลเยาวชนที่จะไมพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด โดยจะมีการสงตอไปยังศาลสูง (High Court) หากเด็กและเยาวชนน้ันมีการกระทําผิดที่
เกี่ยวของกับคดีที่ศาลสูงรับผิดชอบ อาทิ คดีฆาตกรรม ขมขืน การคายาเสพติด การปลน หรือ คดีที่ตองโทษ
ประหารชีวิต รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดถูกต้ังขอหารวมกับผูกระทําผิดที่มีอายุมากกวา 16 ป ข้ึนไป8  
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
 

ประเทศ ศาลในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
1.กัมพูชา ศาลอาญา 
2.บรูไน ศาลเยาวชน 
3.พมา ศาลเยาวชน 
4.ฟลิปปนส ศาลเยาวชน 
5.มาเลเซีย ศาลเยาวชน และศาลซารีฮะ(ศาลมุสลิม) 
6.ลาว ศาลเยาวชน 
7.เวียดนาม ศาลอาญา 
8.สิงคโปร - ศาลเยาวชน 

- ศาลสูง (High Court) 
หากเด็กและเยาวชนมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับคดีที่ศาลสูงรับผิดชอบ อาทิ คดี
ฆาตกรรม  ขมขืน การคายาเสพติด การปลน หรือ คดีที่ตองโทษประหารชีวิต  รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดถูกต้ังขอหารวมกับผูกระทําผิดที่มีอายุมากกวา 16 ป ข้ึนไป  

9.อินโดนีเซีย ศาลเยาวชน 
10.ไทย ศาลเยาวชนและครอบครัว     

 
 
  2.3 อายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
 จากผลการศึกษากําหนดอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนตํ่าสุด 
คือ อายุ 7 ป และอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดในสถานภาพของเยาวชนสูงสุด คือ 18 ป 
ในขณะที่ประเทศสิงคโปรกําหนดอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดของเยาวชนสูงสุด คือ 16 ป 
อยางไรก็ตาม แมประเทศมาเลเซียจะกําหนดอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชน คือ 7 ป แตขอกําหนดของกฎหมายมุสลิมไดมีขอกําหนดวา เด็กที่อายุตํ่าวา 13 ป หากพิสูจนไดวายัง
ไมมีความสามารถทางเพศ (การรวมประเวณี) เมื่อมีการกระทําผิดใหถือวาเด็กน้ันไมมีความผิด และประเทศ

                                                             
8 เรื่องเดียวกัน,หนา 194. 
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อินโดนีเซีย ไดกําหนดอายุความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตอพฤติกรรมการกระทําผิด ระหวาง 8 -18 ป 
หากแตจะตองไมมีสถานภาพสมรส9 
 
ตารางที่ 3 แสดงอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด 
 

ประเทศ อายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด 
(Minimum Age of Criminal Responsibility) (ป) 

1. กัมพูชา 14 - 18 
2. บรูไน 7 - 18 
3. พมา 7 – 18 
4. ฟลิปปนส 15 - 18 
5. มาเลเซีย 7 - 18 
6. ลาว 15 - 18 
7. เวียดนาม 14 - 18 
8. สิงคโปร 7 - 16 
9. อินโดนีเซีย 8 - 18 
10. ประเทศไทย 10 - 18 

 
  2.4  เกณฑในการนับอายุเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด  
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกือบทั้งหมดนับอายุของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดจาก
อายุในขณะที่กระทําผิด หรือ ในขณะถูกจับกุม หากแตมีประเทศบรูไนและประเทศสิงคโปรที่นับอายุเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดจากวันที่ศาลพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิทธิของเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิด เพราะในบางครั้งเกิดความลาชาของกระบวนการยุติธรรมที่ทําใหขณะพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดมีอายุเกินกวาอายุเยาวชนตามที่ศาลกําหนด หากแตประเทศดังกลาวไมไดนํามาเปน
เงื่อนไขในการนับอายุเด็กและเยาวชนในขณะที่กระทําผิดแตประการใด 
  นอกจากน้ี แมประเทศอินโดนีเซียจะมีการกําหนดอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทาํผดิ 
คือ 8 – 18 ป หากแตเงื่อนไขที่สําคัญประการหน่ึง คือ หากเด็กและเยาวชนที่มีชวงอายุดังกลาวมีสถานภาพ
สมรส จะถือวาเด็กและเยาวชนมีสถานภาพเปนผูใหญและใชศาลผูใหญในการพิจารณาคดี10 
 
 
 
 

                                                             
9 เรื่องเดียวกัน,หนา 195-196. 
10 Harlan Mardite. THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA. [Online]. Available: http://www. 

www.unafei.or.jp/english/pdf/RS.../No68_16PA_Mardite.p... (retrieved : May 6, 2013),pp. 15. 
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 2.5 ความรับผิดชอบตอการกระทําผิดในกรณีท่ีอายุตํ่ากวาอายุความรับผิดชอบตามกฎหมายกําหนด 
 
ตารางที่ 4 แสดงอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด 
 

ประเทศ ความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด 
1. กัมพูชา ผูที่มีอายุนอยกวา 14 ป จะไมถูกคุมขัง แตศาลอาจพิจารณาสั่งใหคุมประพฤติได  
2. บรูไน ผูที่มีอายุตํ่ากวา 7 ปจะไมตองรับผิด  
3. พมา ผูที่มีอายุตํ่ากวา 7 ปจะไมตองรับผิด 
4. ฟลิปปนส เด็กที่อายุขณะกระทําผิดนอยกวา หรือ เทากับ 15 ป ไมตองรับโทษ แตเด็กจะตองไดรับ

การบําบัดในโปรแกรมการบําบัดแกไขฟนฟูตามกฎหมายกําหนด 
5. มาเลเซีย ผูที่มีอายุตํ่ากวา 7 ปจะไมตองรับผิด 
6. ลาว ผูที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปจะไมตองรับผิด 
7. เวียดนาม ผูที่มีอายุตํ่ากวา 14 ปจะไมตองรับผิด 
8. สิงคโปร หากผูกระทําผิดมีอายุนอยกวา 7 ป  ไมตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด  
9. อินโดนีเซีย เด็กกระทําผิดมีอายุไมถึง 8 ป จะตองสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน และพนักงาน

สอบสวนจะตองตัดสินใจวาจะสงตัวเด็กและเยาวชนกลับคืนไปใหพอแม ผูปกครอง (ใน
กรณีที่เห็นวาเด็กสามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมได) หรือ ในกรณีที่เห็นวาเด็กไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจะสงตัวตอไปยังกรมพัฒนาสังคมเพื่อดูแลแกไขฟนฟูตอไป 

10. ไทย - เด็กอายุไมเกิน 10 ป กระทําความผิดไมตองรับโทษ 
- เด็กอายุเกิน 10 ป แตกระทําผิดไมเกิน 15 ป  กระทําความผิดไมตองรบัโทษ  
แตศาลอาจวากลาวตักเตือนหรือสงตัวไปยังสถานฝกอบรมหรือ องคกรที่เห็นสมควร 

 
2.6 พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีตองรับโทษ 

  กฎหมายเฉพาะของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการกําหนดพฤติกรรมการกระทํา
ผิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกระทําความผิดทางอาญาเปนสําคัญ รวมทั้งมีการกําหนดการกระทําผิดทาง
แพงควบคูดวย หากแตมีกฎหมายของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มีกําหนดใหมีการลงโทษเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดที่ขัดตอหลักศาสนาหรือจารีตประเพณีของประเทศ หรือ อาจกลาวไดวามีบทลงโทษ
สําหรับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยยังไมมีพฤติกรรมความเปนอาชญากร โดยมีบทลงโทษที่ไม
แตกตางจากพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญา 
 
 2.7 รูปแบบของการปฏิบัติ (ลงโทษ) ตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
  กฎหมายของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนดังเชนบทกําหนดโทษทางอาญาที่ไดกําหนดไว ไมวาจะเปนการปรับ การสั่งคุมประพฤติ การสั่งควบคุม
ตัวไวในสถานที่สําหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชน และการจําคุกเด็กและเยาวชน หากแตกฎหมายของทุก
ประเทศมีขอกําหนดตองหามสําหรับการประหารชีวิต รวมทั้งประเทศสวนใหญไดมีขอหามสําหรับการจําคุก
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ตลอดชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด หากแตประเทศสิงคโปรไมสามารถใชโทษประหารชีวิตได
สําหรับผูกระทําผิดที่มีอายุไมเกิน 18 ป แตสามารถใชวิธีการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแทนได 
  นอกจากน้ี ประเทศมุสลิม ซึ่งไดแก ประเทศบรูไนและมาเลเซีย รวมทั้งประเทศสิงคโปรมี
มาตรการลงโทษตอเน้ือตัวและรางกาย (Corporal Punishment) คือ การเฆ่ียนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 11 
 
 2.8 กําหนดโทษท่ีสําคัญ และโทษสูงสุดท่ีเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดจะไดรับ 
  สําหรับกําหนดโทษที่สําคัญและโทษสูงสุดที่เด็กและเยาวชนผูกระทําผิดในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะไดรับ ประกอบดวย โทษเฆ่ียน โทษจําคุกหรือ คุมขัง ตลอดชีวิต และการคุมขังในสถานที่ควบคุมตัว
สําหรับเด็กและเยาวชนตามระยะเวลา อาทิ 20 ป เปนตน  ดังแสดงในตารางขางลาง 
 
ตารางที่ 5 แสดงกําหนดโทษที่สําคัญ / โทษสูงสุดตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  
 

ประเทศ กําหนดโทษท่ีสําคัญ / โทษสูงสุด 
1.กัมพูชา ถากําหนดสูงสุดของการจําคุก คือ การจําคุกตลอดชีวิต มีการลดโทษจําคุก 20 ป  
2.บรูไน - การคุมขังตลอดชีวิต (ไมปรากฏขอหามสําหรับผูที่อายุตํ่ากวา 18 ปที่ไดกระทําผิด   

ตามขอกําหนดของ The Children and  Young Persons Order) 
3.พมา จําคุกไดสูงสุดไมเกิน 10 ป 
4.ฟลิปปนส การคุมขังระยะเวลาไมเกิน 12 ป   
5.มาเลเซีย - การเฆ่ียน   - การคุมขังในระยะเวลาที่กําหนด 
6.ลาว การลงโทษดวยการจําคุกหากแตนอยกวาที่กําหนดในประมวลกฎหมายอาญา 
7.เวียดนาม ถากําหนดโทษจําคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิต โทษสูงสุดที่จะนํามาใชกับเด็กและ

เยาวชน คือ จําคุกไมเกิน 12 ป 
8.สิงคโปร - เยาวชนที่มีอายุระหวาง 16 -18 ป ตองไดรับโทษที่มีความรุนแรงเทียบเทาผูใหญ 

- การประหารชีวิตจะไมสามารถกระทําไดตอผูกระทําผิดทีม่อีายุขณะกระทําผดิไมเกิน 18 
ป หากแตศาลจะใชวิธีการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแทน 
- การเฆ่ียน เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 7-16 ป 

9.อินโดนีเซีย หากเปนกรณีการกระทําผิดทีม่ีโทษทัณฑสําหรับผูใหญ คือ การประหารชีวิต  
หากแตเด็กและเยาวชนจะไดรับโทษสูงสุด คือ การคุมขังเปนระยะเวลา 10 ป  

10.ไทย ใชวิธีการสําหรบัเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดย
การเปลี่ยนโทษจําคุกหรือกักกัน เปนการสงตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพื่อฝกอบรมใน
สถานที่ที่กําหนดไว แตตองไมเกินกวาเด็กหรือเยาวชนน้ันมอีายุครบ 24 ปบรบิูรณ  

 

                                                             
11 สุมนทิพย  จิตสวางและปยะพร  ตันณีกุล.(2556).รายงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใน

ประชาคมอาเซียน” สนับสนุนทุนวิจัยโดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน,หนา.198. 
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3. ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
 

3.1 ขั้นตอนกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
   - การเบ่ียงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
    ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกือบทั้งหมดมีกระบวนการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี
ใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในข้ันตอน ยกเวน ประเทศกัมพูชา บรูไน และมาเลเซีย ที่ไมมีกระบวนการ
เบี่ยงเบนหรือหันเหคดีที่เปนทางการในข้ันตอนน้ี12 
 
ตารางที่ 6 แสดงการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
 

ประเทศ การเบ่ียงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชน 
1.กัมพูชา - ไมมีกระบวนการในการเบี่ยงเบน หรือ หันเหคดีเน่ืองจากยังไมมีกฎหมายกําหนด 

- มีหนวยงาน อาทิ NGO เขามาชวยเหลือในการเบี่ยงเบน หรือ หันเหคดี  
2.บรูไน ไมมีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีที่กําหนดเปนทางการ 
3. พมา - ใชชุมชนในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีสําหรับคดีเล็กนอย 
4. ฟลิปปนส - มีกฎหมายกําหนดแนวทางในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทํา

ผิดซึ่งมีกําหนดโทษในการคุมขังไมเกิน 6 เดือน ตํารวจสามารถดําเนินการเบี่ยงเบนหรือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชน 
- หากโทษที่คุมขังเกิน 6 เดือน การเบี่ยงเบน หรือ หันเหคดีจะกระทําโดยศาล 

5. มาเลเซีย ไมมีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี 
6. ลาว หนวยไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับเด็กและเยาวชนระดับหมูบาน 

ยุติธรรมอําเภอ (ถาหนวยไกลเกลี่ยระดับหมูบานทําไมสําเร็จ) 
7. เวียดนาม มีมาตรการในการเบี่ยงเบนหรือหันเหคดี แตมีการปฏิบัติไมมากนัก อาทิ  

- การไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันสอบสวน 
- เด็กกระทําผิดครั้งแรกไดรับการตักเตือน 

8. สิงคโปร - การเบี่ยงเบนหรือ หันเหคดีสามารถกระทําไดต้ังแตข้ันตอนการจับกุม รวมทั้งตํารวจให
คําแนะนําตออัยการเพื่อใหเขารวมโปรแกรมคําแนะนําปรึกษาภายเวลาใน 6 เดือน 

9. อินโดนีเซีย - ตํารวจและนักสังคมสงเคราะหมีบทบาทพิจารณาวาควรดําเนินคดีหรือไม 
10. ไทย - ตํารวจสามารถพิจารณาวากลาวตักเตือน หรือ ไมดําเนินคดี 

 
 
 
 

                                                             
12 เรื่องเดียวกัน,หนา 200. 
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 3.2 ขั้นตอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
  3.2.1 ขั้นตอนของตํารวจ 
    การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของทุกประเทศใหความสําคัญกับ
การคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ โดยมีกฎหมายที่กําหนดใหตํารวจมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ดวยความนุมนวลและแตกตางจากการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ 
 
ตารางที่ 7 แสดงการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในข้ันตอนของตํารวจ 
 

ประเทศ การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในขั้นตอนของตํารวจ 
1. กัมพูชา 
 
 

- มีการแจงถึงการจับกุมและเหตุผลในการจับกุมโดยทันที 
- อัยการแจงสิทธิที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน 
- สิทธิในการมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความ ถาภายในระยะเวลา 4 เดือน
นับต้ังแตถูกจับกุมยังไมมีการดําเนินการสอบสวน ผูตองหาอาจรองขอใหศาลมีการ
ดําเนินการสอบสวนภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแตไดมีการรองขอ 
- เด็กและเยาวชนผูตองหาถูกควบคุมตัวระหวางการพิจาณาคดีเปนทางเลือกสุดทายและ
ถูกควบคุมตัวระยะเวลาสั้น ถูกควบคุมตัวในข้ันตอนน้ีเปนเวลาไมเกินสองเดือน 

2. บรูไน 
 
 
 

- การจับกุมไดโดยไมมีหมายจับ แตมีเหตุผลวาเด็กและเยาวชนกระทําผิดจริง 
- ผูกระทําผิดเขามอบตัวตํารวจไมสามารถควบคุมตัวได 
- ตองทําการสอบสวนภายใน 48 ช่ัวโมงและใหประกันตัวได 
- การขัดขืนการจับกุมสามารถควบคุมไดไมเกินพฤติการณหลบหนี 
- การควบคุมตัวช่ัวคราวควบคุมตัวได 3 วันทําการ 

3. พมา - การจับกุมไมใชกุญแจมือ 
- ไมควบคุมตัวในระหวางการสอบสวนรวมกับผูใหญ 
- เด็กและเยาวชนผูหญิงจะตองใหเจาหนาที่หญิงดูแล 
- ตองแจงใหพอแมผูปกครองทราบ 
- สงเด็กไปศาลตรวจสอบการจับกุมใหเร็วที่สุด 
- ถาไมสามารถสงเด็กไปตรวจสอบการจับกุมภายในเวลาอันสมควรตองปลอยตัวเด็ก
พรอมเรียกประกันทัณฑบน 
- เด็กที่ปลอยโดยการประกันตัวจะตองสงไปสถานที่ดูแลช่ัวคราวที่เหมาะสม 
- หากมีการหลบหนีจากสถานที่ดูแลช่ัวคราว เจาหนาที่สามารถจับกุมไดโดยไมตองมี
หมายจับ หลังจับกุมแลวเจาหนาที่อาจสงตัวเด็กไปยังสถานที่อื่นที่เหมาะสม 
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ประเทศ การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในขั้นตอนของตํารวจ 

4.ฟลิปปนส - แจงใหทราบถึงการจบักุมเด็กและเยาวชน - การจับกมุไมใชกุญแจมือ 
- ในการสอบสวนจะตองมีพยานรับรู ซึ่งไดแก พอแม  ผูปกครอง  นักสังคมสงเคราะห ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ลงนามควบคูดวย 
- จะตองควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในระหวางการพจิารณาที่สถานีตํารวจเปนระยะเวลา ไม
เกิน 8 ช่ัวโมง หลังจากน้ันจะตองสงตัวเด็กและเยาวชนผูตองหาไปยังหนวยงานพฒันา
สวัสดิการสงัคม   หรือ องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  
- นําตัวเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมไปตรวจสภาพรางกายและจิตใจโดยทันที   

5.มาเลเซีย - สามารถจับกุมไดโดยไมมหีมายจับ เมือ่มีเหตุอันควรเช่ือวากระทําผิด หรือ พยายามกระทํา
ผิด หรือ มกีารวาจางชวยเหลือยุยงสงเสริมใหกระทําผิด 
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถจบักุมโดยถูกเน้ือตองตัวผูถูกจับได เวนแตจะมีคํารองขอใหมีการ
จับกมุโดยวิธีการอื่น 
- ถาผูถูกจับกุมขัดขืนสามารถจบักมุไดตามความเหมาะสม 
- จะตองนําตัวเด็กและเยาวชนมายังศาลภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ถาไมสามารถนําตัว
เด็กไปศาลได จะตองนําเด็กไปศาลปกติ ผูพิพากษาสามารถใหกักตัวในสถานทีเ่หมาะสมเพื่อ
นําตัวไปยังศาลปกติ 
- ตํารวจสามารถใหประกันตัวได 

6.ลาว - ภายหลังการจับกมุเจาหนาที่ตํารวจสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน และการสอบสวน
แตละครั้งใชเวลาไมเกิน 90 นาที หากสอบสวนเกิน 30 วันตองไดรับอนุมัติจากพนักงาน
อัยการ 
- การกักขังเด็กช่ัวคราว กักขังไดไมเกิน 48 ช่ัวโมง ตองมีอัตราโทษจําคุก 3 ป ข้ึนไป  
- การแจงสทิธิที่เกี่ยวของ - ควบคุมตัวแยกจากผูตองขังใหญ 
- ดําเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

7.เวียดนาม - ดําเนินการตามความเหมาะสมและตามหลักสิทธิมนุษยชนของกระบวนการยุติธรรม 
8.สิงคโปร - เนนการปฏิบัติงานของตํารวจที่เกี่ยวของกับการคุมครองสทิธิมนุษยชน 

- พิจารณาวาจะมีการหันเหคดีที่ถูกจับกุมหรือการสงไปใหศาลดําเนินคดี 
- การจับกมุแลวดูวาเด็กและเยาวชนมีการรับสารภาพหรอืไม หากรบัสารภาพจะมีการทํา
รายงานกอนการพจิารณาคดีไปใหศาลพิจารณาคดี 
- การจับกมุตัวและมีการต้ังขอกลาวหากอนสงตัวไปใหศาล และดําเนินการสอบสวนหาก
เห็นวาไมมีความผิดจะยกเลกิการต้ังขอกลาวหา หากมีความผิดจะมีการทํารายงานไปศาล
พิจารณากอนการพจิารณาคดี 
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ประเทศ การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในขั้นตอนของตํารวจ 
9.อินโดนีเซีย - ในการจับกุมตัวเด็กและเยาวชนตํารวจจะตองมีหมายจับและตองมีการแจงใหพอแม

ผูปกครองของเด็กและเยาวชนไดรับทราบ 
- ตํารวจและนักสังคมสงเคราะหเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพิจารณา คือ 
   * เด็กและเยาวชนควรสงตัวกลับไปอยูกับครอบครัว หรือ สงตัวกลับไปพิจารณาคดี 
   * ตํารวจควรมีบทบาทในการตัดสินใจในการดําเนินคดี หรือ ใหศาลมีบทบาทในการ
ตัดสินใจดําเนินคดี 

10.ไทย - จับกุมตัวถาเปนเด็กจะตองเปนการกระทําผิดซึ่งหนา หรือ มีหมายจับ 
- การจับกุมหามใชเครื่องพันธนาการหรือกุญแจมือและกระทําโดยละมุนละมอม 
- หลังจับกุมตองสงตัวไปใหศาลตรวจสอบการจับกุมภายใน 24 ช่ัวโมง 
- ตองมีที่ปรึกษากฎหมาย – ไดรับการแจงสิทธิ  - หามใชกุญแจมือระหวางการจับกุม 
-จะตองควบคุมตัวในระหวางการพิจารณาที่สถานีตํารวจระยะเวลาไมเกิน 8 ช่ัวโมง 

 
 
 3.2.2 ขั้นตอนของอัยการ 
  บทบาท หรือ อํานาจของพนักงานอัยการในคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดของประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ อัยการมีบทบาทและอํานาจสั่งฟองหรือไมฟองคดีตอ
ศาล และถาฟองศาล พนักงานอัยการจะนําคําฟองไปย่ืนตอศาลเยาวชนและครอบครัว หรือ ศาลที่เกี่ยวของ
ตามกฎหมายของแตละประเทศที่ไดบัญญัติไว  หลังจากน้ันก็จะทําหนาที่ในฐานะเปนโจทกและดําเนินการ
ทั้งหลายตามที่กฎหมายบัญญัติในการพิจารณาคดีอาญาแกเด็กและเยาวชน กลาวคือ หลังจากที่พนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวน และสงสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ   พนักงาน
อัยการจะย่ืนฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว หรือ ศาลที่เกี่ยวของตอไป 
  อยางไรก็ตาม บทบาทที่สําคัญของอัยการในประเทศอาเซียนนอกเหนือจากบทบาทดังกลาว
ขางตน คือ อัยการมีบทบาทในการเขารวมสอบสวน การแจงสิทธิใหแกเด็กและเยาวชน  บทบาทในการบําบัด
แกไขฟนฟู โดยการพิจารณาแผนในการบําบัดแกไขแกไขฟนฟู หรือ การหันเห เบี่ยงเบนคดีโดยการใช
มาตรการการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนโดยชุมชน โดยไมตองสงเรื่องฟองศาลหากเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
ยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติ หรือ ทํางานบริการสังคมเปนตน   โดยบทบาทของอัยการในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่นอกเหนือจากบทบาทหลักดังกลาวขางตน ไดแก 
  - ประเทศลาว อัยการมีบทบาทเพิ่มเติมในการไกลเกลี่ยขอพิพาทภายในระยะเวลา   30 วัน 
  - ประเทศอินโดนีเซีย อัยการมีบทบาทในการเลี่ยงคดีเด็กและเยาวชนข้ึนสูศาล  โดยอัยการและ
พนักงานคุมประพฤติจะทําหนาที่ในการพิจารณาวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดควรไดรับการปลอยตัว หรือ 
สงไปดําเนินคดีตอที่ศาล นอกจากน้ีอัยการมีบทบาทในการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดโดยการ
ติดตามสอดสองดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดตามคําพิพากษาของศาลในการคุมประพฤติ13 
 

                                                             
13 เรื่องเดียวกัน,หนา 205-206. 
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 3.2.3 ขั้นตอนของศาล 
  บทบาทที่สําคัญของศาลในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศอาเซียน คือ การ
เลี่ยงโทษในการคุมขังเด็กและเยาวชนใหนอยที่สุด และการเลือกใชมาตรการคุมประพฤติ หรือ การปฏิบัติตอ
เด็กและเยาวชนโดยการใชชุมชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขฟนฟูที่มีความเหมาะสมตอสภาพ
รางกายและจิตใจ ในการเตรียมความพรอมสําหรับคืนเด็กและเยาวชนกลับสูสังคมเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม 
ศาลของประเทศสิงคโปรมีบทบาทที่สําคัญในการแกไขฟนฟูสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระทํา
ผิดในคดีเล็กนอย แตหากเปนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมความเปนอาชญากร จะใชศาลผูใหญในการ
พิจารณาคดีเพื่อมุงปองปรามพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่ยากตอการแกไขฟนฟ ู
 
ตารางที่ 8 แสดงบทบาทที่สําคัญของศาลที่เกี่ยวของกับคดีเด็กและเยาวชน 
 

ประเทศ บทบาทท่ีสําคัญของศาล 
1. กัมพูชา - กฎหมายกําหนดวา หากผูกระทําผิดมีอายุมากกวา 16 ป ศาลสามารถลงโทษโดยให

ทํางานบริการสังคมได หากแตจะตองไมเกิน 100 ช่ัวโมง 
- ศาลมีการเลี่ยงโทษจําคุกใหแกเด็กและเยาวชนนอย 

2.บรูไน - ศาลมีอํานาจในใหประกันตัว 
- ศาลมีอํานาจในการสั่งใหผูปกครองถอนตัวออกจากการเปนผูปกครองไดหากศาลเห็น
วาเปนประโยชนตอเด็ก 
- ถาศาลเห็นวามีความจําเปนตองสอบถามพยานเพิ่มเติมได 
- กอนการตัดสินคดีศาลขอขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสภาพแวดลอมเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการปลอยตัวเด็กโดยใหมีประกันทัณฑบน หรือ การควบคุมตัว
ในสถานที่กําหนด 
- ศาลไมคอยมีมาตรการเลี่ยงโทษคุมขังใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 

3.พมา - ศาลมีมาตรการเลี่ยงโทษในการคุมขังสําหรับคดีเล็กนอย ไมใชคดีรายแรง โดยการ
ปลอยตัวหลังจากวากลาวตักเตือน  
- กรณีเปนการกระทําผิดที่รายแรงและไมรายแรง หากเด็กไมมีพฤติกรรมอาชญากรศาล
อาจสั่งใหกักกันตัวอยูที่บานโดยมีประกันทัณฑบนมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 ป  
- ถาเด็กมีพอแมหรือผูปกครองที่ไมมีความสามารถในการดูแลวากลาวตักเตือนได ศาล
จะสั่งใหนําตัวเด็กไปกักกันตัวไวในโรงเรียนฝกหัด เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป หรือ
จนกวาอายุ 18 ป 
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ประเทศ บทบาทท่ีสําคัญของศาล 
4.ฟลิปปนส - การใหประกันตัว - การปลอยตัวเด็กและเยาวชนใหพอแม ผูปกครองดูแล 

- การสั่งคุมขังใหนอยทีสุ่ด 
- การเบี่ยงเบน หรือ หันเหคดี โดย การปรบั  การรอลงอาญา 
     การคุมประพฤติภายหลังถูกคุมขังมาเปนระยะเวลาหน่ึง 
- การสั่งใหบําบัดแกไขฟนฟูภายในสถานทีท่ี่กําหนดแยกจากเรือนจํา 

5. มาเลเซีย - ศาลสามารถปลอยตัวไดโดยไมมีประกัน เวนแตขอกลาวหาน้ันมีความผิดฐานฆา  
หรือ ความผิดฐานรายแรงอยางอื่น หรือมีเหตุผลวาเด็กและเยาวชนอาจไปรบกวน
กระบวนการพจิารณาคดี  
- ศาลอาจปลอยโดยเรียกประกัน และอาจมีผูคํ้าประกันหรือไมก็ได 

6. ลาว - เลือกใชมาตรการในการเลี่ยงโทษการควบคุมตัวสําหรบัเด็กและเยาวชน 
- ใชมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน 

7. เวียดนาม - กรณีที่ศาลพิจารณาวาไมควรลงโทษแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ศาลอาจใช
มาตรการดังน้ี 
- สงตัวเขารับการศึกษาตามภูมิลําเนาเด็ก หรือ เห็นสมควร หรือ เขาโรงเรียนดัด
สันดาน หลงัสงเขาโรงเรียน โดยศาลสั่งใหประเมินผลภายใน 1-2 ป ถาปฏิบัติไดตามที่
กําหนดศาลจะสัง่ใหมีการพกัการลงโทษได 

8. สิงคโปร - ศาลเยาวชนมีบทบาทมากในการสั่งคุมประพฤติและเลอืกโปรแกรมการคุมประพฤติที่
เหมาะสมใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  
- ศาลสูง (High Court) มีบทบาทในการพจิารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในคดี
อุกฉกรรจรายแรง 

9. อินโดนีเซีย ศาลมีบทบาทในการตัดสินใจวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดควรไดรับการปลอยตัว หรือ 
ควบคุมตัวในระหวางการพิจารณาคดี หรือ การคุมขัง 

10.ไทย - การตรวจสอบการจบักุม 
- การใหประกันตัว 
- การปลอยตัวโดยการคุมประพฤติ 
- การสั่งใหควบคุมตัวระหวางการพจิารณาคดี 
- จัดโปรแกรมการบําบัดแกไขฟนฟูที่เหมาะสม 

 
 3.3 สถานท่ีควบคุมตัวในระหวางการพิจารณาคดี หรือ ภายหลังการพิจารณาคดี 
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดใน
ระหวางการพิจารณาคดีและภายหลังการพิจารณาคดีในสถานที่เฉพาะสําหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 
หากแตประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ไดแก ประเทศกัมพูชาและเวียดนามมีการ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจํารวมกับผูตองขังที่เปนผูใหญ ในขณะที่เด็กและเยาวชนในประเทศ
ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย แมจะมีกฎหมายที่กําหนดใหมีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไวในสถานที่เฉพาะ
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สําหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชน หากแตปรากฏวาในทางปฏิบัติทั้งสองประเทศยังคงมีการควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนไวในเรือนจํารวมกับผูตองขังที่เปนผูใหญ14 ดังแสดงใหเห็นในตาราง 
 
ตารางที่ 9 แสดงสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  
 

ประเทศ สถานท่ีควบคุมตัวเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
1.กัมพูชา เรือนจํา 
2.บรูไน สถานที่ควบคุมตัวสําหรับเด็กและเยาวชนที่รัฐกําหนดให 
3.พมา - เรือนจํา  /กักขังไวที่บาน หรือ สงตัวไปที่โรงเรียน 
4.ฟลิปปนส - สถานที่ควบคุมตัวสําหรับเด็กและเยาวชน(ในทางปฏิบัติบางแหงใชเรือนจํา) 
5.มาเลเซีย - สถานที่ควบคุมตัวสําหรบัเด็กและเยาวชนที่รัฐกําหนดให 
6.ลาว - ควบคุมตัวในศูนยฝกวิชาชีพ/สถานที่ควบคุมตัวสําหรับเด็กและเยาวชน 

- หากเปนคดีเล็กนอยกลบัไปอยูทีบ่านใหบุคคลทีเ่หมาะสมหรือ องคการอบรม 
7.เวียดนาม - เรือนจํา 

- สงตัวเขาโรงเรียนดัดสันดาน หรือ โรงเรียนที่เด็กมีภูมิลําเนา หรือ หากมีบุคคลแกไขยาก
สงตัวไปยังสถานที่ดัดนิสัยที่มีความเหมาะสม 

8.สิงคโปร สถานที่สําหรบัควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในระหวางการคุมประพฤติ 
9.อินโดนีเซีย สถานที่ควบคุมตัวสําหรับเด็กและเยาวชน(ในทางปฏิบัติบางแหงใชเรอืนจํา) 
10.ไทย - สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

- ศูนยฝกอบรม 
- กลับไปอยูทีบ่าน โดยใหมารายงานตัวที่ศาลตามที่กําหนด 

 
 3.4 มาตรการในการปฏิบัติและการบําบัดแกไขฟนฟู 
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีมาตรการในการปฏิบัติและการบําบัดแกไขฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด คือ การเนนการควบคุมตัวและจัดมาตรการในการบําบัดและแกไขฟนฟูทั้งทาง
รางกายและจิตใจเปนสําคัญ หากแตประเทศลาวและสิงคโปรไดเนนกระบวนการของครอบครัวและสังคมเขา
มามีสวนรวมที่สําคัญในการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และประเทศสิงคโปรมีการใช
เทคโนโลยี คือ การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการควบคุมตัว (Electronic Monitoring) ในการควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดควบคูกบัการบําบัดแกไขฟนฟู15 
 
 
 
 

                                                             
14 เรื่องเดียวกัน,หนา 209. 
15

 เรื่องเดียวกัน,หนา 210. 
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ตารางที่ 10  แสดงมาตรการในการปฏิบัติและการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
 

ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบําบัดแกไขฟนฟู 
1. กัมพูชา - เนนการควบคุมตัว 

- ไมคอยมีมาตรการในการบําบัดแกไขฟนฟู เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณและขาด
แคลนบุคลากรที่มีความชํานาญในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
- มีหนวยงาน NGO องคกรของตางประเทศเขามาชวยเหลือในการบําบัดแกไขฟนฟู 
ไดแก การจัดกิจกรรมการแกไขฟนฟูในเรือนจํา คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
การศึกษา และการฝกอบรม 

2. บรูไน - เนนการควบคุมตัว 
- กักบริเวณ 
- สั่งใหไปโรงเรียน 
- คาดโทษพอแมผูปกครองที่ละเลยไมอบรมแกไขพฤติกรรมบุตร 
- คุมประพฤติ 
- ทํางานบริการสังคม 
การรวมมือระหวางเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 

3. พมา - เนนการกักกันตัวที่บาน 
- ควบคุมตัวในเรือนจํา 
- โรงเรียนฝกอบรม  - บานพักช่ัวคราว  

4. ฟลิปปนส - การควบคุมตัวและแกไขฟนฟใูนสถานที่กําหนด 
- การบําบัดแกไขฟนฟู จะตองใหพอแมผูปกครอง หรือ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขฟนฟู โดยจะมีโปรแกรม อาทิ  การฝกทักษะความชํานาญในการพัฒนาชีวิต การ
ใชชีวิตในสังคม การเปนผูนํา การบริการทางสังคม 

5. มาเลเซีย - ต้ังทีมงานประสานการใหบริการทางกฎหมายแกเด็กและเยาวชนและครอบครัว 
- การแกไขฟนฟูในโรงเรียนดัดสันดาน 
- การคุมประพฤติ 
- การบําบัดทางจิตสําหรับในโรงพยาบาลโรคจิตสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความ
ผิดปกติทางจิต 

6. ลาว - ใชชุมชนเปนหลักในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
- โทษควบคุมตัวไมเกิน 3 ป ไมตองข้ึนศาล โดยใชหนวยไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับ
เด็กระดับหมูบานยุติธรรมอําเภอ หรือ หมูบาน การไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันสอบสวน 
การไกลขอพิพาทในช้ันอัยการ สงตัวเด็กไปยังศูนยฝกอาชีพ สงตัวเด็กใหคนที่ไดรับ
มอบหมายอบรมสั่งสอน สงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 
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ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบําบัดแกไขฟนฟู 
7. เวียดนาม - การควบคุมตัวเปนหลัก 

- การแกไขฟนฟูในโรงเรียนดัดสันดาน 
- การลดโทษสําหรบัเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมขังผูมีความประพฤติดี 

8. สิงคโปร - มาตรการบําบัดแกไขฟนฟู โดยการเขารับการอบรมของตํารวจ 
- การจําคุกวันหยุด 
- การทํางานบริการสังคม 
- คุมประพฤติ การคุมประพฤติดวยการฝกอบรมเปนชวงระยะเวลาที่กําหนดถูก
ควบคุมในสถานที่คุมขังสูงสุด 6 เดือนการเขารวมโปรแกรมที่เหมาะสม 
- ถูกควบคุมตัวในสถานที่สําหรบัแกไขฟนฟ ู
- การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการควบคุมตัว (Electronic Monitoring) เปน
ทางเลือกสุดทายหากละเมิดขอกําหนดของสถานควบคุมตัว 
- การใชครอบครัว และชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบติัและบําบัดแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนทีก่ระทําผิด 

9.อินโดนีเซีย - การควบคุมตัวในสถานที่กําหนด(ในทางปฏิบัติเรอืนจําบางแหงเปนสถานที่ในการ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน) 
 - การคุมประพฤติ โดยหนวยงานคุมประพฤติ 
- การบําบัดแกไขฟนฟูในสถานที่ควบคุมของกรมพฒันาสงัคม  

- การใหคําแนะนําปรึกษาทางดานจิตบําบัดและสังคม 
- การจัดการศึกษา 
- การฝกอบรมทางดานวิชาชีพการบําบัดแกไขฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจ 

10.ไทย - การควบคุมตัวในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
- การบําบัดแกไขฟนฟูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ศูนยฝก  
ศูนยฝกและอบรม สถานศึกษา สถานฝกและอบรม และสถานแนะนําทางจิตหรือ
สถานที่อื่นทีจ่ัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร 
- โครงการแกไขฟนฟจูากศาล 

 
 3.5 การสงเคราะหหลังการพนโทษ 
  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
ภายหลังพนโทษทั้งในรูปแบบของหนวยงานของรัฐบาลที่มีการสงเคราะห หรือ การใหภาคเอกชน รวมทั้ง
องคกรพัฒนาเอกชน NGO เขามาดําเนินการสงเคราะหเด็กและเยาวชนภายหลังพนโทษ อยางไรก็ตาม 
ประเทศพมายังไมโครงการในการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดภายหลังพนโทษอยางเปนทางการ 
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ตารางที่ 11 แสดงการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดภายหลังพนโทษ 
 

ประเทศ การสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดภายหลังพนโทษ 
1.กัมพูชา - หนวยงานNGO ตางประเทศเขามาชวยเหลือในการสงเคราะหหลังปลอย 
2.บรูไน - มีศูนย Children center ดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยหลังปลอย 

- Action team on Child Protection ใหคําแนะนําปรึกษาหลังการปลอยในประเด็น
ทองถ่ินคุณธรรมจริยธรรม 

3. พมา ไมมกีารสงเคราะหที่ปรากฏเปนทางการ 
4. ฟลิปปนส - จะไดรับการดูแลจากเจาหนาที่กรมสวัสดิการสังคมและพัฒนาประจําทองถ่ินเปน

ระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน ไดรับคําแนะนํา ปรึกษา การปฏิบัติตามโปรแกรมในการ
แกไขฟนฟูเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําและการคืนคนดีสูสังคม 

5. มาเลเซีย - คณะกรรมการชวยเหลือหลังการปลอย ดูแลที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ ดานการศึกษา 
การปกปองการถูกละเมิด หรือ ถูกละเลย  

6. ลาว - โครงการ Save the Children ระหวางหนวยงานลาวและประเทศอังกฤษ เขามา
ดําเนินการแกไขฟนฟูแกในการกลับสูสังคม และสรางการดําเนินชีวิตที่ถูกตองใหแกเด็ก
และเยาวชนที่หลงผิด 
- คณะกรรมการคุมครองและชวยเหลือเด็ก ใหการชวยเหลือดานการศึกษา การหางาน 
การพัฒนาเด็กในการกลับคืนสูสังคม 

7.เวียดนาม คณะกรรมการเรือนจําจะใหองคกรภายนอกทําหนาที่ชวยเหลือเด็กและเยาวชนหลังการ
พนโทษ 

8. สิงคโปร การใหครอบครัวและชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักสําคัญในการดูแลหลังการพนโทษ 
9. อินโดนีเซีย - การประเมินผลความตองการหลังการปลอยตัว ซึ่งรวมทั้งการเย่ียมบานและการให

อุปกรณหรือสิ่งของถามีความตองการ  
- รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินการติดตามหลังการปลอยตัว 

10. ไทย - การพักในบานฉุกเฉิน กรณีไมมีสถานที่อยูใหมีการฝกอาชีพ 
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทําหนาที่ในการติดตามและสงเคราะห 
หลังพนโทษ 
- ศาลเยาวชนและครอบครัวบางแหงมกีารจัดหางานใหทําภายหลังพนโทษ 

 

4. ปญหาการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนเกือบทั้งหมดประสบปญหา
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากปจจัยทางดานสังคม และครอบครัวที่ทําใหเด็กและเยาวชนมีการ
กระทําผิดที่มีความรุนแรง หรือ มีความสลับซับซอน และมีจํานวนมากข้ึน อันสงผลตอการขาดแคลนทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ในขณะที่บางประเทศประสบปญหาไมมีกฎหมายที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ทําใหมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เหมือนกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ       
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อันสงผลทําใหละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด นอกจากน้ี ปญหาที่สําคัญของบางประเทศ คือ การไม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดกําหนดไว รวมทั้งปญหาของบางประเทศที่มีการลงโทษที่รุนแรงในการปองปราม
พฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ในขณะที่บางประเทศมีกฎหมายที่คุมครองเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดมากเกินไปทําใหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไมมีความเกรงกลัวตอบทลงโทษ16 ดังปรากฏในตาราง
ขางลาง 
 
ตารางที่  12 แสดงปญหาการดําเนินงานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ประเทศ ปญหาการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
1.กัมพูชา ไมมีกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน อาทิ ไมมีกฎหมายเฉพาะ ไมมีศาล

เยาวชน หรือ สถานที่ควบคุมตัวที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเด็กและเยาวชน คือ  
- การควบคุมตัวในระหวางการพิจารณาคดีเปนระยะเวลายาวนาน 

- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจํารวมกับผูใหญ 
-   ปญหาสภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะของสถานที่คุมขัง ปญหาการคอรัปช่ันคดีเด็กฯ 

2.บรูไน - เพิ่งมีการต้ังศาลเยาวชนทําใหประสบปญหา 
- ขาดผูพิพากษาและนักสังคมสงเคราะห  
- ทนายความทองถ่ินไมมีความรูความเช่ียวชาญในคดีเด็กและเยาวชน 

- สภาพสังคมไมเอื้อตอการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน คือ ครอบครัวหยารางสูง มีการใช
ความรุนแรงในครอบครัว พอแมผูปกครองไมสามารถดูแลอบรมเด็กและเยาวชนได  ทําให
เด็กและเยาวชนกระทําผิดเพิ่มสูงมากข้ึน 

3.พมา - มีกฎหมายและศาลเฉพาะ แตในทางปฏิบัติไมไดปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว  คือ  
-  มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจํารวมกับผูตองขังผูใหญ 
- กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไมไดอิงกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
- โครงการตาง ๆ ที่พัฒนาเด็กและเยาวชนไมมีระบบตรวจสอบประเมินผล และประสิทธิผล
โครงการไมมีการแบงแยกที่ชัดเจน 
- ใชเด็กและเยาวชนเปนเครื่องมือในการการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเสียเอง โดย
การนําเด็กและเยาวชนมาเปนทหาร 

4.ฟลิปปนส - มีกฎหมายและจัดต้ังศาลเยาวชนตามมาตรฐานขององคการประชาชาติ (เน่ืองจากถูกกดดัน
จากตางประเทศ) แตในทางปฏิบัติไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานดังกลาว 
- มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด โดยเฉพาะการควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนในเรือนจํารวมกับผูใหญ  
- การละเมิดขอกําหนดทางกฎหมายต้ังแตการจับกุมจนกระทั่งการปลอยตัว  

 

                                                             
16 เรื่องเดียวกัน,หนา 214-218. 
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ประเทศ ปญหาการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

5.มาเลเซีย - กระบวนการยุติธรรมประเทศมาเลเซียไมคอยมีปญหา เพราะเนนไปที่ครอบครัว ใหพอแม
ผูปกครองมีหนาที่ในการดูแลความประพฤติเด็ก  
- และศาลมุสลิมซึ่งเขามาดูแลดานความประพฤติตามจารีตประเพณีและศีลธรรม 

6.ลาว - มีกระบวนการยุติธรรมที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชน  
เนนการใชวิธีการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลัก และใชชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน เชน หนวยไกลเกลี่ยขอพิพาทสําหรับเด็กระดับหมูบาน 
ทําใหเด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสูสังคมไดเปนอยางดี 
- แตประสบปญหาขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรตางๆ  ที่ใชในการ
ดําเนินงานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

7.เวียดนาม - ยังไมมีศาลเด็กและเยาวชนทําใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนในเรือนจํารวมกับผูตองขังที่เปนผูใหญ 
- ปญหาดานบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยังขาดความรูความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน 
- ปจจัยทางดานสังคม โดยเฉพาะการหยาราง ที่สงผลตอการกระทําผิดของเด็กฯมากข้ึน 

8.สิงคโปร - หากเปนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในคดีไมรุนแรง หรือ ไมมีพฤติกรรมอาชญากร 
กระบวนการยุติธรรมจะเนนการบําบัดแกไขฟนฟูเพื่อคืนกลับสูสังคม 
- แตหากเปนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในคดีรุนแรง หรือ มีพฤติกรรมอาชญากร จะใช
วิธีการปฏิบัติ หรือ ลงโทษที่มีความรุนแรงเพื่อเปนการปองปรามอาชญากรรม  อาทิ การ
ข้ึนศาลผูใหญในการพิจารณาคดี การลงโทษตอเน้ือตัวดวยการเฆ่ียน หรือ การจําคุกที่มี
ระยะเวลายาวนาน รวมทั้งการจําคุกตลอดชีวิต ซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานสากล และทําให
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนกลุมน้ี   
- การกําหนดอายุความรับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด คือ อายุ 7 – 16 ป ทําใหผูที่
มีอายุ ระหวาง 16 ป ข้ึนไปแตไมเกิน 18 ป ตองถูกดําเนินคดีดังเชนผูใหญ แมจะไม
ตองโทษประหารชีวิตแตสามารถจําคุกตลอดชีวิตได ซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานสากล และมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน 
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ประเทศ ปญหาการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
9.อินโดนีเซีย มีความแตกตางระหวางขอกําหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทํา

ผิดของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
 - เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไดรบัการปฏิบัติที่ไมแตกตางจากผูตองขังทีเ่ปนผูใหญ 
- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจํารวมกบัผูตองขังที่เปนผูใหญ 
- มีการละเมิดสทิธิเด็กและเยาวชนในแตละข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม อาทิ  ตํารวจ
มีการใชความรุนแรงในการจับกุมและการสอบสวนเด็กและเยาวชนผูตองหาวากระทําผิด  
โดยการจบักมุตัวเด็กและเยาวชนโดยไมมีหมายจบั  หรือไมมีการแจงใหพอแม หรือ 
ผูปกครองของเด็กและเยาวชนไดรับทราบถึงการจบักุมตัวเด็กและเยาวชน  
- การเลี่ยงโทษจําคุกใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดนอย 
- เด็กและเยาวชนถูกลงโทษดวยความรุนแรง 
- บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตอเด็กและ
เยาวชน 
- มีการคอรัปช่ันในกระบวนการยุติธรรมสําหรบัเด็กและเยาวชน 

10.ไทย - ปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดมากข้ึน เน่ืองจากปจจัยสภาพสังคม ครอบครัวแตกแยก  
- ปญหาการบังคับใชกฎหมาย ทําใหผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะตํารวจเกิดความยุงยากในการ
ปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนไมเกรงกลัวกฎหมาย ไมกลัวโทษ เด็กและเยาวชนรู
กฎหมายและใชกฎหมายหลบเลี่ยงความผิด  ผูใหญใชเด็กและเยาวชนเปนเครือ่งมือในการ
กระทําผิด 
- กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนมุงคุมครองเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดจนละเลย

เหย่ือ ผูปฏิบัติงานและปญหาผลกระทบตอสงัคม 

 
 

 5. มาตรฐานในการปฏิบตัิตอเดก็และเยาวชนทีก่ระทําผดิ 
 สําหรับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ประกอบดวย 

- อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on the Right of the Child)  
 ไดกําหนดใหรัฐตองรับประกันวา การใชมาตรการในการจับกุม หรือ การจําคุกเด็กใหถือเปน
มาตรการสุดทายในการดําเนินการทางกฎหมาย และในการดําเนินคดีตอเด็กรัฐจะตองคํานึงถึงศักด์ิศรีและ
คุณคาของเด็กโดยปรารถนาที่จะใหเด็กกลับคืนสูสังคมและมีสวนรวมในสังคม17 

- กฎแหงกรุงปกก่ิง (The Beijing Rules)   
กฎอันเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและ

เยาวชนซึ่งไดกลาวถึง จุดมุงหมายของความยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ที่ระบบความยุติธรรมเกี่ยวกับ
คดีเด็กและเยาวชนควรเนนถึงความเปนอยูที่ดีของเด็กและเยาวชนและใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติตอ

                                                             
17  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มาตรา 37 ขอ (B) 
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ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนจะไดสัดสวนกับสภาพแวดลอมทั้งของผูกระทําผิดและความผิดที่ไดกระทาํลง
ไป โดยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิผล มีความยุติธรรม และมีมนุษยธรรม 
กระบวนการยุติธรรมจะตองใหความคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมควรมีการลงโทษเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและการจัดหา
ทางเลือกอื่นทดแทนกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบของการพนจากระบบและกลับเขาสู
ชุมชน18  
 -ขอกําหนดของกฎแหงกรุงโตเกียว (The Tokyo Rules) 
 ขอกําหนดวารัฐจะตองสงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา 
การจัดต้ังหนวยงาน และสถาบันซึ่งจะใชเปนการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกลาวหา หรือ ถูกถือวากระทําการอันเปน
การฝาฝนกฎหมายอาญา โดยกําหนดมาตรการเหลาน้ันกับเด็กเหลาน้ันเปนกรณีพิเศษ เพื่อไมตองใช
กระบวนการยุติธรรมอาญาเหมือนผูใหญ19   
 

 การจําแนกประเทศที่มีการปฏบิัตติอเด็กและเยาวชนที่กระทําผดิ 
 จากผลการศึกษาสามารถจําแนกประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพิจารณาจากขอกําหนดของตามมาตรฐานในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ตามมาตรฐานของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on the Right of the Child)  รวมทั้ง
ขอกําหนดของกฎแหงกรุงปกกิ่ง (The Beijing Rules) และจากขอกําหนดของกฎแหงกรุงโตเกียว (The 
Tokyo Rules)  ดังกลาวขางตน โดยพิจารณาการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนจากเกณฑในการหันเห หรือ 
เบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  การปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมแตละ
ข้ันตอนที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน ต้ังแตข้ันตอนตํารวจ อัยการ ศาล  การควบคุมตัวและการ
แกไขฟนฟู  การใชสถานที่ควบคุมตัวเปนทางเลือกสุดทาย การจัดกิจกรรมในการบําบัดแกไขฟนฟูใหแกเด็ก
และเยาวชน และการสงเคราะหหลังการพนโทษ โดยเปนการจําแนกที่มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกันเทาน้ัน สามารถจําแนกกลุมประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ไดดังน้ี 
 
 การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
   - กลุมประเทศท่ีมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับดี 
  สําหรับกลุมประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนระดับดีในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนดวยกนั ประกอบดวยประเทศบรูไน มาเลเซีย  ลาว สิงคโปร  และประเทศไทย เน่ืองจากเปนประเทศ
ที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในแตละข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่มีการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
เปนไปตามมาตรฐานสากลสวนใหญ โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนตามขอกําหนดของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กฎแหงกรุงปกกิ่ง และกฎแหงกรุงโตเกียว เปนสวนใหญ 

                                                             
18  กฎแหงกรุงปกก่ิง   
19  กฎแหงกรุงโตเกียว  มาตรา40 (3)  และขอ 18 19 ของกฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติเก่ียวกับมาตรการไม
ควบคุมตัว 
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  อยางไรก็ตามประเทศบรูไน มาเลเซีย และสิงคโปรมีการปฏิบัติที่ดีตอเด็กและเยาวชนในการ
แกไขฟนฟูและใหโอกาสในการคืนคนดีกลับสูสังคม แตในขณะเดียวกันมีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระทําผิดในคดีอุกฉกรรจ หรือ ผูที่มีแนวโนมเปนอาชญากรอยางแทจริง โดยเฉพาะ
การลงโทษดวยการเฆ่ียน ซึ่งหากพิจารณาการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกัน
จะถูกจัดอยูในกลุมของประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับดี แตอาจไมสอดคลองตอขอกําหนด
ของกฎแหงกรุงปกกิ่งที่กําหนดวาเด็กและเยาวชนไมควรถูกลงโทษทางกาย20  
  ดังจะเห็นไดจากประเทศสิงคโปรมีกระบวนการในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่ใชปรัชญา
การปองปรามและการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  โดยกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนใชหลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) และหลักการใหความสําคัญตอสิทธิของผูตองหา
หรือผูกระทําผิด (Due Process) ที่มีความสมดุล กลาวคือ  การใชหลักการใหความสํา คัญตอสิท ธิของ
ผูตองหาหรือผูกระทําผิด (due process)สําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในคดีเล็กนอยที่ หรือ เด็กและ
เยาวชนที่ไมไดมีพฤติกรรมอาชญากร โดยการใชมาตรการในการหันเหคดี หรือ การเบี่ยงเบนคดีใหแกเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดในคดีเล็กนอย หรือ ผูที่ไมมีพฤติกรรมอาชญากร รวมทั้งใชกระบวนการแกไขฟนฟูโดย
ครอบครัวและชุมชนสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด เพื่อใหเด็กและเยาวชนกลุมน้ีสามารถกลับตัวเปนคน
ดีและสามารถคืนกลับสูสังคมได หากแตมีการใชหลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) สําหรับเด็ก
และเยาวชนที่มีการกระทําผิดในคดีที่มีความรุนแรง หรือ มีพฤติกรรมอาชญากร โดยการใชมาตรการการ
ลงโทษที่มีความรุนแรง ไมวาจะเปนมาตรการในการลงโทษตอเน้ือตัวดวยการเฆ่ียน หรือ การพิจารณาคดีโดย
ศาลผูใหญ การจําคุกเปนระยะเวลานานหรือ การจําคุกตลอดชีวิตสําหรับผูที่มีอายุมากกวา 16 ป อันเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการปองปรามเด็กและเยาวชนไมใหมีการกระทําผิด  จึงทําใหใหประเทศสิงคโปรเปนประเทศ
ที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดไมสูง รวมทั้งทําใหกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนสามารถ
ดําเนินการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในขณะที่ประเทศลาวมีอัตราการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนอย นอกจากน้ี สภาพสังคมที่
มีผลตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนอยกวาประเทศอื่น ๆ  จึงทําใหประเทศลาวสามารถจัดกระบวนการ
ในการหันเหคดีเด็กและเยาวชน รวมทั้งการใชชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเทศลาวเปนประเทศประเทศที่มีประสิทธิภาพในการเบี่ยงเบนหรือ
หันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยการใหครอบครัวและชุมชนเขามา
มีบทบาทในกระบวนการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ทําใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนในการรับผิดชอบ
ตอพฤติกรรมในการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสามารถทําใหเด็กและเยาวชนกลับคืนสูชุมชนโดยไม
กระทําผิดซ้ํา เพราะสังคมใหการตอนรับและไมตีตราเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด โดยประเทศลาวมีลักษณะ
ของความเปนชนบทคอนขางสูง และยังคงมีการอนุรักษนิยมที่ทําใหสภาพสังคมเอื้อตอการแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด รวมทั้งสังคมไมไดมีสวนสําคัญในการกระตุนพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน  
  หากแตประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดมากที่สุดในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตประเทศไทยไดใหความคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในระดับที่ดี โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไดใหความคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมาก โดยอาจไมมีการ
แยกปฏิบัติระหวางเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดพลั้งพลาดกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมอาชญากร จึงอาจ
                                                             
20  กฎแหงกรุงปกก่ิง ขอ 17.3 
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สงผลทําใหเด็กและเยาวชนไมเกรงกลัวตอการกระทําผิด รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจไมตองการปฏิบัติงานตอเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด21 จึงทําใหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในประเทศไทยมีจํานวนมากที่สุดในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และแมประเทศไทยจะมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานสากลดังกลาวขางตน 
หากแตปจจุบันยังคงประสบปญหาของการใชมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่มีไมมากนัก 
  -กลุมประเทศท่ีมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง 
  ประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับปานกลางในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ไดแก กลุมประเทศที่ไดกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน  มีกฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติตอ
เด็กและเยาวชน หากแตมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในบางประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและ
เยาวชนในบางประเด็น กลุมประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับปานกลาง ไดแก ประเทศ
ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย 
  -กลุมประเทศท่ีมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับตํ่ากวามาตรฐานสากล 
  ไดแก กลุมประเทศที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ไมมี
ศาลเยาวชนในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไวในเรือนจํารวมกับผูตองขังที่
เปนผูใหญ หรือ แมจะมีกฎหมายเฉพาะและมีศาลเยาวชนในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน หากแตมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน  เชน การนําตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมตัวรวมกับผูตองขังที่เปนผูใหญ
ในเรือนจํา ไดแก ประเทศกัมพูชา พมา เวียดนาม 
  
 อาจกลาวไดวาหากใชเกณฑมาตรฐานสากลในการประเมินการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on the Right of the Child)  กฎ
แหงกรุงปกกิ่ง (The Beijing Rules)   และขอกําหนดของกฎแหงกรุงโตเกียว (The Tokyo Rules)  โดยการ
เปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนเฉพาะประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกัน
เทาน้ัน ปรากฏวาสามารถจําแนกกลุมประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ไดเปน 3 กลุม คือ  ดี ปานกลาง และตํ่ากวามาตรฐานดังกลาวขางตน  
 สําหรับประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับดีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เน่ืองจากมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลเกือบทั้งหมด หากแตมีการปฏิบัติตอ
เด็กและเยาวชนในบางประการที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งอาจสืบเน่ืองจากลักษณะของสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกตางจากสังคมตะวันตก อาทิ ประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือ ประเทศสิงคโปร มีการลงโทษตอเน้ือตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด รวมทั้งมีการใชโทษ
จําคุกเปนระยะเวลานานสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในคดีรุนแรง เพื่อเปนการปองปรามการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนและทําใหสังคมสงบสุขเปนสําคัญ และประเทศบางสวนรวมทั้งประเทศไทยมีมาตรการ
ทางเลือกใหแกเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดนอย  

                                                             
 21 สุมนทิพย  จิตสวาง. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการดําเนินการปองกันปราบปรามและดําเนินการ
สืบสวนสอบสวน และดําเนินคดีของตํารวจเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน” ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  (สกว.). 
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 ในขณะที่ประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในระดับปานกลางในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เน่ืองจากอาจมีขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามมาตรฐานสากลได
ทั้งหมด อาทิ เปนประเทศที่กําลังพัฒนา หากแตมีจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดคอนขางมาก การขาด
แคลนงบประมาณในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน ทําใหแมจะมีขอกําหนดของกฎหมายและแนวทางของ
กระบวนการยุติธรรมที่เปนไปตามมาตรฐานสากลหากแตไมสามารถปฏิบัติไดอยางแทจริง 
 และประเทศที่มีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่ตํ่ากวามาตรฐานสากล อาจเน่ืองจากประเทศ
ดังกลาวเปนประเทศกําลังพัฒนา  ประสบปญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนประเทศที่เคยประสบปญหาการเมือง
ภายในประเทศ  หรือ เพิ่งมีการเปดประเทศเน่ืองจากการเมืองภายในประเทศเพิ่งสงบ อันสงผลตอการขาด
กฎหมาย หรือ แนวทางของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม 
 อยางไรก็ตาม ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญมีแนวโนมที่ดีที่ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาเด็กและเยาวชน และประเทศสวนใหญมีกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่มี
ขอกําหนดตามมาตรฐานสากล หากแตประสบปญหาในการปฏิบัติเน่ืองจากบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงอาจตองใช
ระยะเวลาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนใหมีความเหมาะสมตอบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีมาตรฐานเทียบเทาสากลตอไป   
  
 ขอเสนอแนะของการศึกษา ไดแก  
 1. การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 
  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดที่มีจํานวนมากที่สุดใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งบางครั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมีพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีรูปแบบ
และพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีความสลับซับซอนไมแตกตางจากพฤติกรรมการกระทําผิดของผูใหญ หากแต
ประเทศไทยยังคงเนนการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมดังกลาว ไมแตกตางจากเด็กและเยาวชนที่มี
พฤติกรรมการกระทําผิดที่มีความพลั้งพลาดทั้งหมด ดังน้ัน ประเทศไทยจะตองมีมาตรการในการปฏิบัติตอเด็ก
และเยาวชนที่มีความเหมาะสมตามพฤติกรรมการกระทําผิด  โดยควรมีกระบวนการในการจําแนกพฤติกรรม
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสมตอ
พฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน กลาวคือ หากเปนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่
พลั้งพลาดสามารถแกไขได ควรมีกระบวนการในการปฏิบัติที่นุมนวล เนนกระบวนการแกไขฟนฟู และมาตรา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม แตหากเปนเด็กและ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีความรุนแรง มีพฤติกรรมความเปนอาชญากรจําเปนตองไดรับลงโทษที่
มีความรุนแรงมากกวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดโดยพลั้งพลาดเพื่อเปนการปองปรามและทําใหเกิดความ
เกรงกลัวตอการกระทําผิดควบคูกับมาตรการแกไขฟนฟู เพื่อทําใหการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทาํผดิ
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. การเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบถึงโทษของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ประเทศไทยมีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เนนการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ทําใหเด็ก
และเยาวชนกระทําผิดในหลายคดีอาจไมตองรับโทษ แตหากเปนการกระทําผิดในบางประเทศอาจไดรับโทษที่
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มีความรุนแรง ไมวาจะเปนโทษจําคุกในเรือนจํารวมกับผูใหญ รวมทั้งการลงโทษตอเน้ือตัวดวยการเฆ่ียน และ
การถูกจําคุกเปนระยะเวลานานจนกระทั่งสูงสุดคือ การจําคุกตลอดชีวิต 
  ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศที่ปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดดวยการเนนการแกไขฟนฟู
มากกวาการลงโทษดวยวิธีการที่รุนแรงเพื่อเปนการปองปรามพฤติกรรมในการกระทําผิด ซึ่งหากมีเด็กและ
เยาวชนในประเทศอื่นมากระทําผิดในประเทศไทยจะไมประสบปญหาเพราะประเทศไทยมีการปฏิบัติตอเด็ก
และเยาวชนที่เนนการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ แตหากเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไป
กระทําผิดในประเทศอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีความรุนแรง อาจไดรับการลงโทษดวยวิธีการที่มี
ความรุนแรงกวาการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อาทิ การเฆ่ียน หรือ การจําคุกเปนระยะ
เวลานาน ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนจําเปนตองมีการประชาสัมพันธให
เด็กและเยาวชนไดรับทราบถึงความรุนแรงของโทษที่จะไดรับหากมีพฤติกรรมการกระทําผิดที่รุนแรงใน
ประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. การเรียนรูบทเรียนในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดจากกลุมประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวนใหญจะเปนกลุมประเทศที่มีลักษณะทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ไมแตกตางกันมากนัก ดังน้ันการเรียนรูในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ของแตละประเทศ และสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตอการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ผิดของแตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งการเรียนรูบทเรียนในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
จากกลุมประเทศในประชาคมอาเซียนจะทําใหสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทยไดมากกวาการเรียนรู
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่ประสบความสําเร็จในกลุมประเทศตะวันตกที่มีบริบททางสังคมโดยเฉพาะ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนในการเรียนรูบทเรียนในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดจากกลุมประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกัน เพื่อที่จะสงผลใหการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดในประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ มีความเหมาะสมตามบริบทของสังคมและมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง 

4. การสรางความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  
นอกเหนือจากการสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีความจําเปนตองรวมมือในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมกัน เพราะปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดเปนปญหาที่สําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนคือผูที่เปนกําลังแรงงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเศรษฐกิจของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะประสบความสําเร็จไดยาก 
หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงเผชิญกับปญหาเด็กและเยาวชนที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน แนวทาง
ที่สําคัญประการหน่ึงของการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย 
คือ การสรางความรวมมือของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ไมวาจะ
เปนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสมรวมกัน การแสวงหาแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมกัน และการรวมมือในการแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด  จะทําใหการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนและนําไปสูความแข็งแกรงของกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางแทจริง 
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